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На Ваш запит від 11.09.2017 про отримання публічної інформації щодо 
надходження до Київського окружного суду адміністративних позовів про скасу іання 
рішень Комісії Державної фіскальної служби України про відмову в реєстрації подаг сових 
накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, зобов’язання ДФС зареєструї ати в 
Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну та з іншими варіантами 
предмету позову, необхідної для підготовки відповіді на шостому Податковому фор; мі на 
тему «Зупинення реєстрації податкових накладних», повідомляємо наступне.

Ведення документообігу у суді відбувається з використанням комп’кл ерної 
програми «Діловодство спеціалізованого суду». За допомогою наявної інформації / базі 
даних КП «ДСС» отримується необхідна обліково-статистична інформація.

Згідно з даними комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду», 
починаючи з серпня 2017 року та станом на 15.09.2017 до Київського окружного 
адміністративного суду (далі -  КО АС) надійшла 21 позовна заява, в яких відповідачем є 
Державна фіскальна служба України, а саме Комісія Державної фіскальної c j  ужби 
України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розра сунку 
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації

Вказані позовні заяви були зареєстровані у комп’ютерній програмі як справи з 
присвоєнням номеру та за результатами автоматизованого розподілу передані суддям 
КО АС для розгляду. З позовні заяви (у справах №№ 810/2726/17, 810/2818/17, 
810/2850/17) повернуто на підставі п. 6 ч. З ст. 108 КАС України. 18 справ (№№ 
810/2753/17, 810/2925/17, 810/2943/17, 810/2944/17, 810/2945/17, 810/2946/17, 810/2947/17, 
810/3001/17, 810/3002/17, 810/3005/17, 810/3012/17, 810/3040/17, 810/3042/17, 810/31 11/17, 
810/3112/17, 810/3119/17, 810/3120/17, 810/3121/17) на даний час перебувакть у 
провадженні КО АС та є такими, що не розглянуті.

Предмет позову у даних справах у базі даних КП «ДСС» зареєстроваї ю як 
«визнання дій протиправними», або «визнання протиправним та скасування рішення >. або 
«визнання дій протиправними та зобов»язанння вчинити певні дії».

Обліково-статистична робота КО АС здійснюється відповідно до вимог Поло; сення 
про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів
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України від 26.11.2010 № 30 (з наступними змінами та доповненнями) та Інструкції з 
діловодства в апеляційних та місцевих адміністративних судах, затвердженої наказом 
Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 № 174.

Приписами вищезазначених нормативних актів не вимагається при реєстрації 
позовної заяви конкретизувати предмет позову.

Тобто, виокремити у цих справах позовні заяви, які містять вимоги щодо 
зобов’язання ДФС зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову 
накладну або «зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних пода гкову 
накладну», або інші варіанти формулювання позовних вимог, не вбачається можливим.

Додатково повідомляємо, що із текстами судових рішень у вказаних вище сп равах 
Ви можете ознайомитись у Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням 
http://reyestr.court.gov.ua.
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