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ВСТУП
Адміністрування податків є скла�

довою частиною державного управ�
ління [1]. Наукова думка й фінансо�
ва практика століттями шукають
відповідь на запитання, як управля�
ти процесом адміністрування по�
датків, аби забезпечити економічний
розвиток держави, не зашкодивши
інтересам пересічного громадянина,
який їх сплачує. "Ніщо не потребує
стільки мудрості та розуму, як виз�
начення тієї частини, яку в підданих
забирають, i тієї, котру залишають
їм", — писав свого часу видатний
французький письменник�просвіти�
тель Шарль Монтеск'є [2].
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Як зазначається в роботі [3],
надмірне регулювання податкових
відносин, широкі права і недоско�
налість механізмів відповідаль�
ності податкових (контролюючих)
органів в Україні створюють не�
сприятливі умови для ділової ак�
тивності. Зарегульованість еконо�
мічних і соціальних відносин, не�
виправдано широкі повноваження
правоохоронних і контролюючих
органів сприяють зловживанню
ними, що веде до поширення ко�
рупції, розростання тіньової еко�
номіки, зниження інвестиційної
привабливості України.

У роботі [4] звертається увага на

те, що у всіх країнах з різними ти�
пами економік податкова система
визначає ступінь фінансового бла�
гополуччя країни як визначальне
джерело наповнення бюджету. В
умовах фінансової кризи важливе
місце відводиться податковій сис�
темі як державному регулятору
поліпшення фінансової діяльності
платників податків. При цьому по�
даткова політика повинна бути
спрямована на оптимізацію інте�
ресів держави (податкове наповнен�
ня бюджету) і платника (оптималь�
не податкове навантаження). Немає
умов для розвитку ринкових відно�
син, бізнесу і виходу економіки з
кризи без максимально наближеної
до оптимальної фіскальної політи�
ки в країні.

Отже, дослідження питань на�
лежного адміністрування податків є
актуальним.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із важливих секторів

ринкової економіки є ринок цінних
паперів, зокрема ринок акцій.
Згідно ч. 2 ст. 6 Закону України
(далі — ЗУ) "Про цінні папери та
фондовий ринок" емітентом акцій
є тільки акціонерне товариство.
Згідно ст. 6 ЗУ "Про господарські
товариства" товариство набуває
прав юридичної особи з дня його
державної реєстрації. Товариства
підлягають державній реєстрації в
порядку, встановленому законом.
Згідно ст. 1 ЗУ "Про державну реє�
страцію юридичних осіб та фізич�
них осіб — підприємців", державну
реєстрацію юридичних осіб здійс�
нює державний реєстратор — по�
садова особа яка відповідно до цьо�
го Закону від імені держави здійс�
нює таку реєстрацію. Згідно ст. 29
ЗУ "Про цінні папери та фондовий
ринок" реєстрацію випуску акцій
здійснює Державна комісія з цін�
них паперів та фондового ринку
(далі — ДКЦПФР). Згідно ч. 2 ст. 29
цього Закону реєстрація ДКЦПФР
випуску та проспекту емісії цінних
паперів не може розглядатися як
гарантія їх вартості. ДКЦПФР від�
повідає лише за повноту інформа�
ції, що міститься у зареєстрованих
нею документах, та за її  від�
повідність вимогам законодавства.
Отже, процедура випуску акцій в
легальний обіг пов'язана щонай�
менше з двома державними реєст�
раціями — акціонерного товари�
ства як юридичної особи та випус�
ку його акцій. В обох випадках дер�
жавні органи відповідають за юри�
дичну чистоту реєстрацій.

Разом із тим, в квітні�жовтні
2007 року Господарський суд Дніп�
ропетровської області (далі —
ГСДО) як окружний адміністратив�
ний суд розглянув та задовольнив
низку судових позовів. Прокурора
Самарського району м. Дніпропет�
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ровська в інтересах держави в особі
Дніпропетровської міської ради до
відповідних відкритих акціонерних
товариств (ВАТ) прийняла рішення
про їх припинення. Вже на почат�
ку 2008 року спеціалісти звертали
увагу на очевидну неправосудність
постанов, прийнятих за результа�
тами розгляду цих позовів, і вкрай
небезпечний їх характер для учас�
ників фондового ринку [5]. В на�
ступних роботах автора [6 — 8]
проаналізовані конкретні подат�
кові небезпеки, які полягали в до�
нарахуванні "заднім числом" ко�
лишнім власникам акцій від�
повідних ВАТ мільйонних сум по�
датків і напрями судової боротьби
з такими небезпеками. Разом з тим,
останнім часом з'явилося декілька
нових судових рішень з цієї пробле�
матики, які доводять незаконність
таких донарахувань, хибність тако�
го адміністрування податків і доз�
воляють ефективно захищати інте�
реси власників акцій ВАТ, щодо
яких (ВАТ) прийнято судове рішен�
ня щодо припинення. Отже, про�
блематика, якій присвячена стаття,
стосується великого кола осіб, які
здійснювали операції з даними ак�
ціями і яким за наслідками подат�
кових перевірок, з посиланням на
вказані судові постанови, донара�
ховані великі суми податків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Особливістю позовів, заявлених
Прокурором Самарського району
м. Дніпропетровська, є те, що вони
вимагають скасування випусків
акцій "заднім числом". Наприклад,
до ВАТ "Термопластавтоматика"
(див. табл. 1), заявлені позовні ви�
моги щодо [5; 9] (тут і далі виділено
автором): а) визнання недійсним за�
пису про проведення державної

реєстрації підприємства�відповіда�
ча у формі товариства з обмеженою
відповідальністю; б) визнання не�
дійсними установчих документів
підприємства�відповідача у формі
товариства з обмеженою відпові�
дальністю з моменту його реєст�
рації та свідоцтва про державну реє�
страцію з моменту його видачі; в)
визнання недійсним запису про дер�
жавну перереєстрацію підприєм�
ства�відповідача з моменту їх реє�
страції та свідоцтва про державну
перереєстрацію з моменту його ви�
дачі; г) визнання недійсними уста�
новчих документів підприємства�
відповідача з моменту його реєст�
рації та свідоцтва про державну реє�
страцію з моменту його видачі; д)
визнання недійсною реєстрацію ви�
пуску акцій підприємства�відповіда�
ча з моменту внесення інформації
про неї до Загального реєстру ви�
пуску цінних паперів; е) визнання
недійсним свідоцтва про реєстрацію
випуску акцій підприємства�відпо�
відача з моменту його видачі; є) при�
пинення державної реєстрації під�
приємства�відповідача.

Такі ж самі вимоги заявлені до
ще цілої низки ВАТ, наведених в
табл. 1 [9].

У всіх справах позовні вимоги
задоволені в повному обсязі. При
цьому ГСДО повністю погодився з
доводами прокурора, які полягали,
зокрема, в тому, що при державній
реєстрації юридичних поперед�
ників відповідних ВАТ — одной�
менних товариств з обмеженою
відповідальністю (ТОВ), які згодом
були перетворені у ВАТ, — заснов�
ники цих ТОВ не внесли до держав�
ної реєстрації ТОВ частки статут�
ного фонду (30% або 50%), яка у
відповідний період вимагалася за�
конодавством. При цьому суд зав�
жди визнавав, що державна реєст�

рація ТОВ здійснена з порушенням
ч. 3 ст. 144 Цивільного кодексу Ук�
раїни (далі — ЦКУ) та ч. 4 ст. 24 За�
кону України (далі — ЗУ) "Про дер�
жавну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб — підприємців",
хоча, як видно з табл. 1, деякі реє�
страції ТОВ відбулися ще до на�
брання чинності ЦКУ (до
01.01.2004), а деякі, хоча і після цієї
дати, але до набрання чинності ЗУ
"Про державну реєстрацію юри�
дичних осіб та фізичних осіб — під�
приємців" (до 01.07.2004).

Звертає також на себе увагу те,
що вимоги за переліченими пункта�
ми б) — е) є очевидно незаконними,
оскільки дані способи судового за�
хисту не передбачені законами Ук�
раїни, до того ж Дніпропетровська
міська Рада, яка фактично є пози�
вачем, не виконує регуляторних по�
вноважень у галузі фондового рин�
ку і не може позиватися з приводу
скасування випусків акцій. Згідно ч.
1 ст. 104 Кодексу адміністративно�
го судочинства України (КАСУ)
суб'єкт владних повноважень має
право звернутися до адміністратив�
ного суду у випадках, встановлених
законом. Оскільки дані випадки за�
коном не передбачені, прокурор не
мав права звертатися з даним позо�
вом, а адміністративний суд, відпо�
відно і задовольняти такі вимоги.
При цьому, як буде показано далі,
саме ці вимоги і ці формулювання
завдали найбільшої шкоди правам
акціонерів.

Згідно ч. 4 ст. 24 ЗУ "Про дер�
жавну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб — підприємців" у
разі державної реєстрації юридич�
ної особи, для якої законом вста�
новлено вимоги щодо формування
статутного фонду (статутного або
складеного капіталу), для держав�
ної реєстрації подається документ,
що підтверджує внесення заснов�
ником (засновниками) вкладу
(вкладів) до статутного фонду (ста�
тутного або складеного капіталу)
юридичної особи в розмірі, який
встановлено законом. Згідно ч. 11
цієї статті Державний реєстратор
не повинен здійснювати державну
реєстрацію юридичної особи за
відсутності, зокрема, даного доку�
мента. Отже, порушення, якщо
воно, дійсно, було, допущене саме
державним органом, а відповідаль�
ність за цю помилку органи влади
намагаються покласти на акціо�
нерів.

Разом з тим, є позитивним, що
останнім часом судові Постанови
подібного типу впевнено скасову�
ються, що видно із табл. 1. Деякі з
вказаних Постанов скасовані Дніп�
ропетровським апеляційним адміні�
стративним судом (далі — ДААС), а
у випадках, коли ДААС не вистачи�
ло рішучості чи кваліфікації, — Ви�
щим адміністративним судом Украї�

Таблиця 1. Статистика позовів до підприємств у м. Дніпропетровск
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1   8/79-07 17.04.07 21.10.03  
2  8/181-07 17.07.07 14.09.05  
3  8/180-07 17.07.07 14.09.05  
4  8/178-07 17.07.07 14.09.05  
5  8/179-07 17.07.07 14.09.05  
6   

 
8/462-07 17.10.07 24.03.04  

7  8/463-07 17.10.07 19.09.05  
8    8/460-07 17.10.07 24.03.04  
9  8/461-07 17.10.07 19.09.05  
10  8/467-07 17.10.07 24.03.04  
11  8/466-07 17.10.07 19.09.05  
12  8/465-07 17.10.07 19.09.05  
13  8/464-07 17.10.07 24.03.04  
14    8/469-07 17.10.07 24.03.04  
15  ’  

 
8/468-07 17.10.07 24.03.04  

 
16  8/435-07 02.11.07 16.09.05  
17  8/436-07 02.11.07 16.09.05  
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ни (далі — ВАСУ). Це дуже важливо
враховувати в умовах пред'явлення
незаконних вимог податковими
органами.

Ідеологія даних вимог грун�
тується на "рекомендаціях", викла�
дених в листі Державної податко�
вої адміністрації України (далі —
ДПАУ) від 23.06.2008 № 12642/7/
35�3017, який має назву "Про пере�
вірки суб'єктів господарювання, які
проводили операції з "технічними"
акціями та іншими корпоративними
правами". І хоча податківці прямо
на цей лист не посилаються, навряд
чи викладені в ньому аргументи
могли "спасти на думку" одночас�
но багатьом податковим органам на
місцях.

Відразу слід зазначити, що лист
є абсолютно незаконним. Неза�
конність його одразу "випирає"
хоча б незаконною термінологією,
яка використовується для обгрун�
тування "рекомендацій" листа. Зок�
рема, законодавство України не
знає поняття "технічні акції". Всі
акції, які зареєстровані в установ�
леному законом порядку, є рівноп�
равними, облік таких акції ведеть�
ся незалежно від ставлення подат�
кових чи інших органів до "якості"
таких акцій. Разом з тим, в даному
листі ДПАУ, маніпулюючи відпові�
дними статтями Цивільного кодек�
су України (далі — ЦКУ), нама�
гається довести, здійснення суб�
'єктами господарської діяльності
операцій з акціями емітованими
підприємствами, діяльність яких
припинилася (про що до Єдиного
державного реєстру внесе запис
про державну реєстрацію припи�
нення юридичної особи); емітова�
ними підприємствами, щодо яких
судом визнано недійсними записи
про проведення державної реєст�
рації , установчі  документи та
свідоцтва про державну реєстрацію
з моменту їх видачі й визнано не�
дійсними реєстрації випуску акцій
з моменту внесення інформації про
них до Загального реєстру випус�
ку цінних паперів та свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій з момен�
ту їх видачі, такі акції не можуть
бути об'єктами цивільних прав та
не відповідають терміну "цінні па�
пери", як встановлено чинним зако�
нодавством. Звернемо увагу, на�
скільки точно ДПАУ цитує Поста�
нови ГСДО.

Далі ДПАУ зазначає, що офор�
млення суб'єктами господарської
діяльності договорів та первинних
документів придбання та (або)
відчуження акцій у періоді, з якого
або припинилася діяльність емітен�
та, або визнано судом недійсною
реєстрацію випуску акцій та сві�
доцтва про реєстрацію випуску
акцій, є таким, що суперечить нор�
мам ЦКУ та не може бути спрямо�
ване на реальне настання правових

наслідків. Відповідно до ч. 2 ст. 215
ЦКУ, недійсним є правочин, якщо
його недійсність встановлена зако�
ном (нікчемний правочин). У цьому
випадку не вимагається визнання
такого правочину судом недійсним.
У момент вчинення суб'єктами гос�
подарської діяльності правочинів
щодо придбання та (або) відчужен�
ня акцій, які відбуваються після
припинення діяльності емітента,
набуття законної сили судових
рішень про скасування реєстрації
випуску акцій та свідоцтв про реє�
страцію випуску акцій, цими суб�
'єктами не додержуються вимоги
чч. 1, 5 ст. 203 ЦКУ. У таких випад�
ках згідно із ч. 1 ст. 215 ЦКУ пра�
вочини є недійсними та ч. 2 ст. 215
ЦКУ — нікчемними у розумінні
ЦКУ.

З цих "обгрунтувань" ДПАУ ро�
бить такі висновки: при встанов�
ленні під час перевірок суб'єктів
підприємницької діяльності вико�
ристання ними у операціях з
торгівлі цінними паперами акцій
та/або інших корпоративних прав,
емітованих підприємствами, щодо
яких припинилася діяльність емі�
тента; щодо яких судом визнано не�
дійсними записи про проведення
державної реєстрації, установчі
документи та свідоцтва про дер�
жавну реєстрацію з моменту їх ви�
дачі і визнано недійсними реєст�
рації випуску акцій з моменту вне�
сення інформації про них до За�
гального реєстру випуску акцій з
моменту їх видачі, — у такого су�
б'єкта підприємницької діяльності
відсутні законні підстави для опо�
даткування таких операцій на
підставі п. 7.6 ст. 7 ЗУ "Про оподат�
кування прибутку підприємств".
Сума коштів або вартість майна,
отримана внаслідок відчуження та�
ких акцій та/або корпоративних
прав, відповідно до пп. 4.1.6 п. 4.1
ст. 4 вказаного Закону повинна
включатись до складу валового до�
ходу як доходи з інших джерел. У
разі, якщо такі акції та/або інші
корпоративні права на момент пе�
ревірки обліковуються на балансі
підприємства, а сума коштів або
вартість майна, сплачена (нарахо�
вана) при їх отриманні, включена
до складу витрат на придбання
цінних паперів, такі витрати підля�
гають зменшенню, починаючи з по�
даткового періоду, коли такі акції
та/або інші корпоративні права за
судовим рішенням або у випадках,
передбачених законодавством,
втратили статус об'єктів цивільних
прав.

Якщо передати ці "рекомен�
дації" мовою практики, то це озна�
чає наступне. Якщо підприємство
здійснило операції  з  акціями,
скажімо, в 2006 році , а випуск
акцій скасований судом "з момен�
ту їх реєстрації", тобто "заднім

числом" в 2007 році, то податківці
вважають незаконними всі угоди,
укладені з моменту реєстрації ви�
пуску акцій, і роблять мільйонні
донарахування податків на прибу�
ток. У власній юридичній практиці
автора був навіть такий випадок,
коли законність всіх операцій,
здійснених протягом 2006—2008
років, була підтверджена плано�
вою податковою перевіркою в 2009
році, а в 2010 році податківці шля�
хом проведення позапланової пе�
ревірки здійснили донарахування
податків саме за вже перевірений
період.

Слід вказати, що таке "адміні�
стрування" першими взяли "на оз�
броєння" податкові органи м. Дніп�
ропетровська. З особистого досві�
ду автору відомі донарахування з
таких підстав податків на прибуток
на десятки мільйонів гривень. При
цьому прямих порушень законів
податкові органи не встановлюють,
обмежуючись посиланнями на
відповідні постанови ГСДО, якими
випуски акцій скасовані "заднім
числом". Останнім часом цим шля�
хом пішли і податкові органи м.
Києва та Харкова. Так, в Єдиному
держаному реєстрі судових рішень
розміщені сумнівні за своєю закон�
ністю Постанови Окружного адмі�
ністративного суду м. Києва [9],
розглянуті за позовами до ДПІ Го�
лосіївського району м. Києва, де
зазначена позиція податкових
органів підтримується. При цьому
суд посилається саме на відповідні
постанови ГСДО і погоджується
"заднім числом" визнавати неза�
конними всі операції з акціями,
реєстрація яких скасована. Отже,
здійснивши, за версією ГСДО, не�
законну реєстрацію юридичних
осіб та акцій, держава ще й нама�
гається на цьому "заробити". Таким
чином, дана проблема є комплекс�
ною і вимагає комплексного ж ви�
рішення.

Разом з тим, для Дніпропетров�
ська і певною мірою для Харкова,
проблема з незаконністю таких до�
нарахувань вже майже вирішена.
Так, в ухвалі ВАСУ від 04.11.2009р.
№ К�25155/09 зазначається [9], що
неправомірним є посилання на по�
станову ГСДО від 17.07.2007 року
у справі №А8/180�07, якою свідоц�
тво про реєстрацію простих імен�
них акцій ВАТ "Спецгідрострой"
скасовано з моменту його видачі,
як на доказ порушення позивачем
відображення в податковому об�
ліку операцій з вказаними акціями,
оскільки угода з придбання цінних
паперів була укладена 06.03.2007
року, перереєстрація права влас�
ності на вказані цінні папери мала
місце 22.03.2007 року, тоді як заз�
начена постанова була прийнята
лише 17.07.2007 року. В цьому сенсі
слід зазначити, що згідно ч. 1 ст.
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215 ЦКУ, підставою недійсності
правочину є недодержання сторо�
ною (сторонами) вимог законодав�
ства саме в момент вчинення пра�
вочину. Але оскільки на момент
вчинення правочину акції знаходи�
лися в легальному обігу, вчинені
правочини відносно цих акцій
відповідають законодавству. Тим
самим, фактично спростовані неза�
конні "роз'яснення", які містяться
в листі ДПАУ від 23.06.2008 р. №
12642/7/35�3017.

Більш докладно дані право�
відносини розглянуті в Ухвалі Хар�
ківського апеляційного адмініст�
ративного суду (далі — ХААС) від
16.06.2009р. у справі № 22�а�8088/
09. Щодо наявності постанови
ГСДО від 18.04.2007 року (про виз�
нання недійсними запису про про�
ведення державної реєстрації ТОВ
"Спецхіммаш", установчих (ста�
тутних) документів підприємства з
моменту його реєстрації та свідоц�
тва про державну реєстрацію з мо�
менту його видачі, а також визнан�
ня недійсним свідоцтва про реєст�
рацію випуску акцій ВАТ "Спец�
хіммаш" з моменту його видачі) та
постанови ГСДО від 17.10.2007
року (про визнання недійсним за�
пису про проведення державної
реєстрації ТОВ "Термопласавто�
матика", а також визнання не�
дійсними установчих документів з
моменту їх реєстрації та свідоцт�
ва про державну реєстрації з мо�
менту його видачі) ХААС зазна�
чив, що визнання недійсними уста�
новчих документів юридичної осо�
би, її свідоцтва про державну реє�
страцію самі по собі не призвели
до недійсності всіх угод, укладе�
них з моменту державної реєст�
рації такої особи до моменту вик�
лючення її з державного реєстру,
та не позбавляло правового зна�
чення видані за цими господарсь�
кими операціями належним чином
оформлених документів на під�
твердження виконаних угод ку�
півлі�продажу акцій. Орган подат�
кової служби не спростував дово�
ди позивача про те, що на час
здійснення спірних господарських
операцій продавці були включені
до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб
— підприємців. За таких обставин,
покупець не може нести відпові�
дальність ні за несплату податків
продавцями, ні за можливу недо�
стовірність відомостей про них,
наведених у зазначеному реєстрі,
за умови необізнаності щодо неї.
При цьому ХААС врахував обста�
вини на підтвердження реальності
здійснених позивачем господарсь�
ких операцій з цінними паперами,
а саме: факт передачі акцій това�
риств, їх фактична сплата в безго�
тівковому порядку, повне та своє�
часне відображення в бухгалтерсь�

кому та податковому обліку пози�
вача операцій з цінними паперами.
Отже, враховуючи реальний ха�
рактер господарських операцій, на
підставі яких платником податку
сформовано податкове зобов'я�
зання, необізнаність позивача з
можливо протиправним характе�
ром дії своїх контрагентів, колегія
суддів вважає, що вимоги такого
добросовісного платника податку
щодо правильності формування
ним податкового зобов'язання
підлягають задоволенню.

Щодо стверджень податкових
органів про скасування реєстрації
випусків акцій, які були придбані
позивачем, ХААС зазначив, що на
момент здійснення спірних операцій
акції були в легальному обігу, з обі�
гу вилучені не були, отже, операції
купівлі�продажу цінних паперів
(акцій) ВАТ "Термопластавтомати�
ка", ВАТ "Спецхіммаш" та ВАТ "За�
вод сталевих канатів" були здійснені
позивачем правомірно. Доводи по�
даткових органів щодо невідповід�
ності акцій ВАТ "Термопластавто�
матика", ВАТ "Спецхіммаш", ВАТ
"Завод сталевих канатів" визначен�
ню цінних паперів та втрати ними
статусу об'єктів цивільних прав є не�
обгрунтованими. За таких умов
ХААС підтримав постанову Харкі�
вського окружного адміністратив�
ного суду від 20.01.2009 року по
справі № 2�а�14178/08/2070, який
задовольнив позовні вимоги і який
більш кваліфіковано розібрався у
справі, ніж в аналогічному випад�
ку Окружний адміністративний
суд м. Києва.

ВИСНОВКИ
На підставі викладеного можна

дійти наступних висновків. Скасу�
вання акцій "заднім числом" є неза�
конним. Постанови ГСДО (або інші
аналогічні постанови) не мають пра�
вового значення для нарахування
податків, що підтверджено на рівні
ВАСУ. Лист ДПАУ від 23.06.2008р.
за № 12642/7/35�3017 є незакон�
ним. Вказане "адміністрування" по�
датку на прибуток є не тільки неза�
конним, але й аморальним, оскіль�
ки саме держава, здійснюючи реєст�
рацію, несе відповідальність за юри�
дичну чистоту документів. Перекла�
дання відповідальності за помилки
(справжні чи уявні) державних
органів на суб'єктів підприємниць�
кої діяльності призводить до зни�
ження довіри до управлінської ді�
яльності держави і до відповідаль�
ності її органів.

Разом з тим, для більш надійно�
го захисту своїх прав від податко�
вого тиску слід ставити питання про
скасування відповідних Постанов
адміністративних судів, які прийня�
ли незаконні рішення щодо емі�
тентів та їх акцій. Зазначені виснов�
ки використані автором для підго�

товки апеляційних та касаційних
скарг у межах описаних судових
справ.

У вже цитованій роботі [2] наго�
лошується на тому, що історичний
досвід адміністрування податків пе�
реконує, що досконалість форм i ме�
тодів їх справляння свідчить про
рівень розвитку держави, цивілізо�
ваність її економічних i правових
інституцій. Описані методи адмініст�
рування "заднім числом" аж ніяк не
додає державі цивілізованості і не
свідчить про належний рівень її роз�
витку.
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