
הזן את בקשתך... חיפוש 
search

 נכנס
YouControl הוא שירות לבדיקת עמיתים. התיק המלא על החברה זמין בתעריפים בודדים.

הביתה /
קטלוג החלטות בית המשפט

/
בתי המשפט באזור אודסה

/
בית המשפט המנהלי המחוזי של אודסה

פסיקת בית המשפט מס ' 42646242, 10.02.2015, בית
המשפט המנהלי המחוזי של אודסה

תאריך אישור
10.02.2015
מספר פעילות

815/2072/14
מספר מסמך
42646242

צורה של הליכים משפטיים
ניהול

חברות המפורטות בטקסט מסמך בית המשפט

1) הארגון הציבורי הבינלאומי "מאחד (הצטרף)"

תיק מס' 815/2072/14

פסק דין

10 בפברואר 2015 אודסה

בית המשפט המנהלי המחוזי של אודסה המורכב מ:

UKR

https://youcontrol.com.ua/
https://youcontrol.com.ua/sign_in/
https://youcontrol.com.ua/services/
https://youcontrol.com.ua/
https://youcontrol.com.ua/catalog/court/
https://youcontrol.com.ua/catalog/court/region/odesa/
https://youcontrol.com.ua/catalog/court/1570/
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/33313284/


.O.V שופט מכהן: ביאליסטוק

תחת המזכיר: סולדטובה או.אס.

בהשתתפות הצדדים:

נציג המועמד: קיליבניק ו.ל.

לאחר ששקל בישיבה פתוחה את ההצהרה של הארגון הציבורי הבינלאומי "איחוד (משותף)" על תיקון התיאור במכתבים המבצעים, -

מותקן:

14.07.2014 על ידי בית המשפט המנהלי המחוזי של אודסה בתיק מס ' 815/2072/14 על התביעה המנהלית של הארגון הציבורי
הבינלאומי "איחוד (משותף)" למפקח המס של המדינה במחוז פרימורסקי באודסה של המחלקה הראשית של משרד ההכנסות באזור

אודסה, המחלקה הראשית של שירות האוצר של אוקראינה באזור אודסה, צדדים שלישיים שאינם מצהירים על תביעות עצמאיות
למחלוקת, בצד הנתבעים - משרד ההכנסה והחובות של אוקראינה וחובות שירות אוצר המדינה של אוקראינה, על ההכרה בחוסר מעש

ופעולות כבלתי חוקיות, החובה לנקוט פעולות מסוימות, גביית כספים ששולמו יתר על המידה, ניתנה החלטה כדי לספק את הטענות.
ההחלטה נכנסה לתוקף ביום 29.10.2014.

ב-27 בנובמבר 2014 הוציא בית המשפט המנהלי המחוזי של אודסה מכתבים מנהליים על המקרה הנ"ל בנוגע לחובות פיקוח המס של
המדינה במחוז פרימורסקי באודסה של המחלקה הראשית של משרד ההכנסות באזור אודסה לנקוט פעולות לביטול חוב המס של

הארגון הציבורי הבינלאומי "איחוד (משותף)" (קוד EDRPOU 33313284 ) בסכום של UAH 490379,61. (ארבע מאות תשעים
אלף שלוש מאות ושבעים ותשע hryvnias שישים ואחת קופקים), ועל התאוששות מתקציב המדינה של אוקראינה לטובת הארגון
הציבורי הבינלאומי "איחוד (הצטרפות)" (קוד EDRPOU 33313284) התחייבויות כספיות ששולמו יתר על המידה בסכום של

UAH 1887830.24. (מיליון שמונה מאות ושמונים ושבע אלף שמונה מאות ושלושים הריבניה עשרים וארבעה סנט), כולל:
UAH 168829292,06. - הסכום העיקרי של חוב מס ו UAH 199,538.18. - ריבית ששולמה עבור השימוש בתשלומים של חוב

מס.

ביום 03.02.2015 הגיש נציג הארגון הציבורי הבינלאומי "איחוד (משותף)" בקשה לבית המשפט עם עתירות לתיקון התיאור
במכתבים המנהליים מיום 27.11.2014 בתיק מס' 815/2072/14, שכן המכתבים המנהליים אפשרו תיאור, דהיינו, מועד החלטת בית

המשפט המנהלי המחוזי באודסה בתיק מס' 815/2072/14 ב-14 בנובמבר 2014 במקום 14.07.2014 צוין בטעות.

בדיון שהתקיים בבית המשפט ביום 10.02.2014 תמך נציג המבקש בעתירה האמורה וביקש לספק אותה.

נציגי פיקוח מס המדינה במחוז פרימורסקי של אודסה של המחלקה הראשית של משרד ההכנסות באזור אודסה, המחלקה הראשית של
שירות אוצר המדינה של אוקראינה באזור אודסה, משרד ההכנסות והחובות של אוקראינה ושירות האוצר של אוקראינה לא הופיעו

בבית המשפט, התאריך, השעה והמקום של מושב בית המשפט של הצדדים דווחו כראוי.

בהתאם לאמנות חלק 2. 259 של CAS של אוקראינה, בית המשפט שהוציא את המכתב המנהלי רשאי, לבקשת האספן או החייב,
לתקן את השגיאה שנעשתה במהלך ביצועו או הנפקתו. על פי אמנות חלק CAS 259 .3 כישלון להשתתף בדיון בבית המשפט של

האספן ואת החייב, אשר קיבלו הודעה כדין על תאריך ומקום המשפט, אינו מפריע למשפט.

בית המשפט מצא כי המכתבים המנהליים מיום 27.11.2014 בתיק מס' 815/2072/14 ציינו בטעות את מועד החלטת המנהל המחוזי
של אודסה בתיק מס' 815/2072/14 מיום 14.11.2014 במקום 14.07.2014.

על בסיס האמור לעיל, בית המשפט רואה לנכון לתקן את התיאור ולבצע תיקונים מתאימים למכתבי ההנהלה מיום 27.11.2014 בתיק
מס' 815/2072/14.

מונחה על ידי הוראות האמנות. CAS 259 ,254 ,186 ,165 ,160 ,128 ,122 ,7-14 של אוקראינה, בית המשפט, -

שלטו:

כדי לספק את העתירה של הארגון הציבורי הבינלאומי "איחוד (משותף)".

תקן את התיאור במכתבים המנהליים של בית המשפט המנהלי המחוזי של אודסה מיום 27 בנובמבר 2014 בתיק המנהלי מס
'815/2072/14, וציין את תאריך החלטת בית המשפט המנהלי המחוזי של אודסה בתיק - 14 ביולי 2014.

ניתן לערער על החלטת בית המשפט על ידי הגשת ערעור באמצעות בית המשפט המנהלי המחוזי של אודסה בתוך חמישה ימים מיום
קבלת עותק של פסק הדין. עותק של הערעור נשלח בו זמנית על ידי האדם שמגיש אותו לבית המשפט המנהלי לערעורים באודסה.
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ההחלטה תיכנס לתוקף לאחר פקיעת התקופה להגשת ערעור נגד פסק הדין שנקבע בסעיף 186 של ה- CAS של אוקראינה, אם תלונה
כזו לא הוגשה.

הנוסח המלא של פסק הדין הופק ונחתם על ידי השופט ב-11 בפברואר 2015.

השופט ביאליסטוק או.וי.

שאלות נפוצות

מהו סוג מסמך בית המשפט מס ' 42646242?

Документ № 42646242 це Ухвала суду

מהו תאריך האימוץ של מסמך בית המשפט מס ' 42646242?

Дата ухвалення - 10.02.2015

מהי צורת ההליכים המשפטיים על פי מסמך בית המשפט מס ' 42646242?

Форма судочинства - Адміністративне

באיזה מקרה הייתה הפגישה על המסמך מס ' 42646242?

В Одеський окружний адміністративний суд
המסמך הקודם : 42646239

המסמך הבא: 42646243

באמצעות YouControl, תוכל לנתח לעומק את עמיתיך:

הגדר ניטור מקוון של שינויים מרכזיים, כגון תחילת פשיטת רגל או החלפת מנהל;
מצא קשרים נסתרים של עמיתיך, כולל חברות "חד-יומיות";

הצג את הזמינות והתוקף של רשיונות;
היכרות עם תיקים משפטיים, אם בכלל;

בדוק את נוכחותו של חוב מס;

רישום עסק חינם
YouControl – תיק מלא לכל חברה באוקראינה

https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/42646239/
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/42646243/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/


@ Youcontrol. כל הזכויות שמורות


