


ПОЗИВАЧ:







ВІДПОВІДАЧ:
Господарський суд Одеської області 
65119, м. Одеса, пр. Шевченка, 29

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автотур»
65001, м. Одеса, вул. Спаська, буд. 14, оф.1
Код ЄДРПОУ: 37777777
Рахунок: № 26004444444222 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805
Номер засобу зв’язку: 111445566

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альтернатива»
65002, м. Одеса, просп. Шевченка, буд. 144,    оф. 18
Код ЄДРПОУ: 22222222
Рахунок: № 26000000888888 в ПАТ «Банк Авангард», МФО 380946

Ціна позову: 500000,00 грн.
Судовий збір: 7500,00 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про відшкодування збитків

09.05.2015 р. між ТОВ «Автотур» (дистриб’ютор) та ТОВ «Альтернатива» (продавець) був укладений дистриб’юторський договір № 14 (надалі – «Договір»), відповідно до п.2.2 якого, продавець на умовах, передбачених даним Договором, поставляє продукцію Дистриб’ютору в асортименті, кількості і за цінами, вказаними у накладних, які свідчать про прийом-передачу Продукції і є його невід’ємною частиною, а Дистриб’ютор здійснює продаж Продукції та оплату отриманої продукції на умовах, визначених у даному Договорі.
10.02.2016 р. Державною податковою інспекцією у Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів у Одеській області (надалі – «ДПІ») складено акт «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Автотур» з ПДВ в частині здійснення взаємовідносин з платником податків контрагентом-постачальником                                   ТОВ «Альтернатива» за період липень 2015 р. та контрагентами покупцями» №111/15-02-10/7777787 (надалі – «Акт»).
У висновку Акту зазначено, що перевіркою встановлено порушення: неможливість реального здійснення фінансово-господарської операції та ведення господарської діяльності ТОВ «Альтернатива» у порядку, передбаченому діючим законодавством України по зазначеним операціям по взаємовідносинам з ТОВ «Південний» на загальну суму ПДВ 5020000,30 грн. та подальшої реалізації товарів (послуг) до контрагентів покупців, враховуючи що, не можливо підтвердити реальність здійснення господарських операцій ТОВ «Автотур» щодо підтвердження господарських відносин контрагентом-постачальником ТОВ «Альтернатива» (арк.24 Акту).
На підставі Акту ДПІ прийняло податкове повідомлення-рішення №000102 від 22.02.2016 р., яким ТОВ «Автотур» було збільшено суму грошового зобов’язання з ПДВ на суму 400000,00 грн. за основним платежем та застосоване штрафних санкцій на суму 100000,00 грн. (всього: 500000,00 грн.).
Таким чином, через неналежне оформлення документів підприємством ТОВ «Альтернатива» при здійсненні господарських операції зі своїми постачальниками, ТОВ «Автотур», як покупець, понесло збитки у вигляді збільшення грошових зобов’язань та застосування штрафних санкцій з боку ДПІ на загальну суму 500000,00 грн.
Відповідно до п.8 ч.2 ст.16 Цивільного кодексу України, способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди.

Положення ст. 526 ЦК України визначають, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Згідно ст. 193 ГК України: ч.1. Суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться; ч. 2. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.
Відповідно до ст. 224 Господарського кодексу України, учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено.
Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.
Відповідно до ч.1 ст.225 Господарського кодексу України, до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною.

Таким чином, ТОВ «Альтернатива» має відшкодувати ТОВ «Автотур» збитки, понесені внаслідок збільшення грошових зобов’язань та застосування штрафних санкцій на загальну суму 500000,00 грн., так як ТОВ «Автотур» зазнало збитків внаслідок неналежного оформлення господарських операцій з боку ТОВ «Альтернатива».

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст.22, 60 ГПК України, ст. ст. 16,526 ЦК України, ст. ст. 193, 224, 225 ГК України, 

ПРОСИМО СУД:
1.  Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтернатива» (65002, м. Одеса, просп. Шевченка, буд. 144, оф. 18; од ЄДРПОУ: 22222222)на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Автотур» (65001, м. Одеса, вул. Спаська, буд. 14, оф.1; код ЄДРПОУ: 37777777) збитки у сумі 500000,00 грн.;
2. Стягнути Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтернатива» (65002, м. Одеса, просп. Шевченка, буд. 144, оф. 18; од ЄДРПОУ: 22222222)на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Автотур» (65001, м. Одеса, вул. Спаська, буд. 14, оф.1; код ЄДРПОУ: 37777777) судові витрати в сумі 7500,00 грн.

	Додатки:
	Платіжне доручення про сплату судового збору;
	Копія дистриб’юторського договору № 14 від 09.05.2015 р.;
	Копія акту ДПІ № 111/15-02-10/7777787 від 10.02.2016 р.;
	Копія податкового повідомлення-рішення № 000102 від 22.02.2016 р.;
	Роздруківка з ЄДР на ТОВ «Автотур»;
	Роздруківка з ЄДР на ТОВ «Альтернатива»;



Директор
ТОВ «Автотур» ___________ О.Д. Олійник                   «___»_________20__р.

