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Додаток 1  
до Положення про 4-ий конкурс КПМГ серед студентів-правників  

на звання кращого студента в галузі податкового права 
 

- 2017  - 
 

Податкове завдання №1 
 

1. Факти 
 

1.1. ТОВ «Вінтро Україна» (далі - «Товариство») є юридичною особою, створеною та 
зареєстрованою згідно із законодавством України. Товариство є резидентом України для цілей 
податку на прибуток підприємств та конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, які 
уряд України уклав з іншими державами. 
 

1.2. Вінтро Експорт ГмбХ (далі - «Австрійська компанія») є юридичною особою, створеною та 
зареєстрованою згідно із законодавством Австрії. Австрійська компанія є резидентом Австрії 
для цілей податку на прибуток підприємств та конвенцій про уникнення подвійного 
оподаткування, які уряд Австрії уклав з іншими державами. 
 

1.3. Вінтро ЮК Лімітед (далі - «Англійська компанія») є юридичною особою, створеною і 
зареєстрованою згідно із законодавством Англії та Уельсу.  Англійська компанія є резидентом 
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії для цілей податку на 
прибуток підприємств та конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, які уряд 
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії уклав з іншими державами.  
 

1.4. Кінцевим бенефіціарним власником Товариства, Австрійської компанії та Англійської 
компанії  є громадянин та податковий резидент США, Дональд Вінтро. 
 

1.5. До січня 2014 року власником всієї (100%) частки у статутному капіталі Товариств була 
Англійська компанія.   
 

1.6. В процесі реорганізації групи Вінтро (далі - «Реорганізація»), 15 січня 2014 року Англійська 
компанія внесла до статутного капіталу Австрійської компанія всю належну їй (тобто, 100%) 
частку у статутному капіталі Товариства в обмін на додаткову частку у статному капіталі 
Австрійської компанії. 
 

1.7. Оскільки новим власником всієї (100%) частки у статутному капіталі Товариств стала 
Австрійська компанія, були внесені та зареєстровані зміни до статуту Товариства (25 лютого 
2014 року).   
 

1.8. Як зазначено в п.1.4., кінцевим бенефіціарним власником Товариства як до, так і після 
Реорганізації був громадянин та податковий резидент США, Дональд Вінтро, що 
підтверджується відповідними витягами з ЄДРОПУ.  
 

1.9. Згідно з вимогами ст. 103 Податкового кодексу України (далі – «ПК України»), Австрійська 
компанія надала Товариству довідку про те, що у 2012 та 2013 роках Австрійська компанія 
була резидентом Австрії для цілей податку на прибуток підприємств та Конвенції між Урядом 
Республіки Австрія і Урядом України про уникнення подвійного оподаткування та 
попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно.  Ця довідка була 
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належним чином видана, засвідчена та апостильована в Австрії, та перекладена на українську 
мову 5 березня 2014 року. 
 

1.10. Австрійська компанія прийняла рішення про розподіл прибутку Товариства за 2012-2013 роки, 
та про виплату дивідендів за ці роки на загальну суму 8 000 000,00 грн. (Рішення власника 
Товариства №3/2014 від 15 березня 2014 року). 
 

1.11. Товариство виплатило дивіденди Австрійській компанії у повній сумі у березні 2014 року 
(Наказ Товариства №5 від 20 березня 2014 року, платіжне доручення №020 від 30 березня 
2014 року). 
 

1.12. При виплаті дивідендів Товариство застосувало ставку податку в розмірі 5%, у порядку, 
визначеному ст. 103 ПК України та ст. 10 Конвенції між Урядом Республіки Австрія і Урядом 
України про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень 
стосовно податків на доходи і на майно. 
 

1.13. На початку 2016 року ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (далі - «органи 
ДФС») провела планову виїзну документальну перевірку Товариства.  Результати цієї 
податкової перевірки були відображені в Акті документальної планової виїзної перевірки з 
питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства у період з 1 січня 
2013 р. по 31 грудня 2015 р. №123 від 15 березня 2016 р. (далі - «Акт перевірки»).1 
 

1.14. В Акті перевірки органи ДФС вказали наступне: 

А) Оскільки Австрійська компанія не володіла корпоративними правами Товариства у 
2012-2013 роках, вона не була бенефіціарним (фактичним) власником дивідендів, 
виплачених Товариством.  
 
Б) Той факт, що Австрійська компанія не була бенефіціарним (фактичним) власником 
Товариства підтверджується також і відповідними витягами з ЄДРПОУ2. 
 
В) Відсутність статусу бенефіціарного (фактичного) власника дивідендів у Австрійської 
компанії позбавляє права Товариства застосовувати зменшену (тобто, 5%) ставку 
податку, передбачену міжнародним договором України. 
 
Г) При виплаті дивідендів Австрійській компанії Товариство повинно було застосувати 
ставку податку на прибуток підприємств (у джерела виплати) у розмірі 15%. 

 
1.15. На підставі Акту Перевірки, органи ДФС видали податкове повідомлення-рішення від 25 

березня 2016 року №ХХХ, яким Товариству було збільшено суму грошового зобов’язання з 
податку на прибуток підприємств на загальну суму 1 000 000,00 грн., з яких 800 000,00 грн. за 
основним платежем та 200 000,00 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями (далі - «ППР»). 
 

2. Завдання 
 

2.1. Керівництво Товариства вирішило оскаржити ППР в судовому порядку.  
 

2.2. Вам доручено підготувати позовну заяву.  
                                                           
1 Факт та підстави проведення перевірки не мають значення при вирішенні цього Податкового завдання. 
2  Див. п.1.5. Податкового завдання. 
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2.3. У позовній заяві потрібно навести переконливі податкові та юридичні аргументи на користь 

Товариства стосовно того, що  ППР є неправомірним та таким, що суперечить чинному 
законодавству України.3 

                                                           
3 Для формування правової позиції, рекомендуємо ознайомитись із положеннями ст. 10 Конвенції між Урядом 
Республіки Австрія і Урядом України про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових 
ухилень стосовно податків на доходи і на майно, та ст.103 Податкового кодексу України. 


