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Одне із головних завдань юридичної служби ДФС у Донецькій області, діяльність якої
спрямована на захист економічних інтересів держави, полягає в тому, щоб врегулювати
усі спірні питання, які виникають з платниками податків, не доводячи їх до суду. Але
поряд із сумлінними платниками нерідко трапляються і такі, що намагаються ухилитись
від сплати до бюджетів належних платежів. В таких випадках справи вирішуються у
судах.
Протягом січня - травня 2017 року в судах різних інстанцій з урахуванням справ
минулих років на розгляді знаходилось 3344 справи за участі органів ДФС у Донецькій
області на загальну суму 5,4 млрд гривень.

З початку 2017 року порушено провадження по 432 справам на суму 427,1 млн грн, з них:

- справи за позовами платників податків до органів ДФС – 163 на суму 121,1 млн грн;

- справи за позовами органів ДФС до платників податків – 172 на суму 132,4 млн
гривень.

На користь податкових органів протягом січня - травня 2017 року з урахуванням справ
попередніх періодів винесено 338 остаточних рішень на суму 151 млн гривень.

Всього до бюджету у січні-травні 2017 року за судовими рішеннями надійшло 29,6 млн
гривень.

Зауважимо, що відповідно до Податкового кодексу України платник має право
оскаржити рішення органів фіскальної служби в адміністративному чи судовому порядку.
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Детальніше порядок оскарження рішень контролюючих органів регламентовано статтею
56 Податкового кодексу України.

Нагадуємо, що на сьогоднішній день законодавством України передбачений як
адміністративний, так і судовий порядок оскарження рішень податкових органів. Платник
податків може реалізувати своє право на оскарження рішень органів державної влади
через адміністративні суди. Саме в їх компетенції вирішувати спори фізичних і
юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень. При цьому, у переважній більшості
випадків фахівці органів ДФС у судовому порядку доводять обґрунтованість своїх вимог
до платників податків та постійно працюють над удосконаленням механізму
застосування апеляційних процедур.
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