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Лекція з елементами евристичної бесіди 

 

Тема заняття:  Правове  регулювання  публічних  доходів.  Податкове  право. 

 
Навчальна мета:  формування базових знань з питань предмету та методу  податкового права;  

визначення  основних  принципів податкової системи України та обов`язків  і права платників  

податків і зборів, згідно Податкового кодексу України; 

 

Методична мета: використання тісної міждисциплінарної інтеграції з метою поетапної 

підготовки спеціалістів у відповідності до сучасних стандартів освіти, фахівців нової формації; 

 

Розвивальна мета: розвивати вміння аналізувати, порівнювати та творчо мислити у майбутніх 

юристів, а також  зазначати, що знання з основних понять податкового права держави  відіграє 

важливу роль у роботі сучасного юриста, незалежно від сфери його професійних інтересів;  

 

Виховна мета: сформувати розуміння  важливості даної теми не  тільки  у професійній діяльності, 

а й у повсякденному житті. Домогтися  усвідомлення  необхідності постійного саморозвитку  з   

метою стати високопрофесійним фахівцем.   

 

План 

1. Поняття і сутність публічних доходів (державних та місцевих), особливості їх 

класифікації*. 

2. Податки та їх характерні ознаки. Юридичний склад податку, його основні елементи. 

3. Податкова система України. Загальнодержавні і місцеві податки в Україні. 

4. Сутність і завдання податкового права як елемента фінансового права. Поняття і види 

податкових правовідносин та податкових норм. Податковий кодекс України як джерело 

фінансового права.* 

5. Адміністрування податків  і зборів*. 

6. Податкове правопорушення як підстава для податкової відповідальності. Види 

відповідальності за порушення податкового законодавства. 

                                                                          Самостійна робота: 

       Поняття державних доходів та їх види. Місцеві доходи. Поняття доходів бюджетів.  

Особливості класифікації публічних доходів. 

       Сутність і завдання податкового права як елемента фінансового права. 

       Поняття і види податкових правовідносин та податкових норм. Джерела податкового права.                

Податковий кодекс України як джерело податкового права.  

       Адміністрування податків і зборів. 



Технічні засоби навчання: Мультимедійне устаткування. 

 

Наочність: Опорний конспект  до  лекції  №6 

 

Міждисциплінарні зв’язки: 

 

Забезпечувані: основи економічної теорії, теорія держави та права, адміністративне право, 

конституційне право, міжнародне право. 

 

Забезпечуючі: господарське право, трудове право 

 

Кваліфікаційні вимоги до знань, вмінь, навичок: студенти повинні 

 знати поняття «податкове право», «податкова система», предмет та методи податкового права,  

податкові правовідносини платників податків і зборів, податкові пільги, джерела податкового 

права, види податків. 
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1. Поняття і сутність публічних доходів (державних та місцевих), особливості їх 

класифікації*. 

 

2. Податки та їх характерні ознаки. Юридичний склад податку, його основні елементи. 

Податкова система України. Загальнодержавні і місцеві податки в Україні. 

 

Податки – це обов`язкові  нормативні платежі  в державний або місцевий бюджет, що їх 

вносять як окремі особи, так і підприємства різних форм власності. 

Історично це найдавніша форма фінансових відносин між державою і членами суспільства.  

За економічним змістом – це фінансові відносини між державою і платниками податків з 

метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для 

виконання державою її функцій. На відміну від фінансів у цілому ці взаємовідносини мають 

односторонній характер – від платників до держави. 

У фінансовій термінології застосовуються п`ять термінів, що відображають платежі державі 

– плата, відрахування і внески, податок, збір. Причому в окремих  випадках плата і відрахування 

виступають як тотожні податкам поняття. 

Плата (відповідає на запитання “за що?”) передбачає певну еквівалентність відносин 

платника з державою (плата за воду тощо). Розмір плати залежить від кількості ресурсів, що 

використовуються, а надходження плати саме державі визначається державною власністю на ці 

ресурси. Якщо держава втратить право власності на них, то вона втратить і ці доходи. 

Відрахування і внески (відповідає на запитання “на що?”, “від чого?”) передбачають 

цільове призначення платежів. Воно може бути частковими (відрахування), тобто встановленим 

згідно з економічним змістом платежів, або повним (внески), коли витрачання коштів у повному 

обсязі проводиться тільки за цільовим призначенням. Наприклад., часткове цільове призначення 

мають відрахування на геологорозвідувальні роботи, а повне цільове призначення є відрахування і 

внески у різні позабюджетні цільові  фонди – внески у Пенсійній фонд та Фонд соціального 

страхування, внески у фонд сприяння зайнятості населення та ін. 

Податки (відповідає на запитання “для чого?”) встановлюються для утримання державних 

структур і для фінансового забезпечення виконання ними функцій держави – управлінської, 

оборонної, соціальної та економічної. Вони не мають ні елементів конкретного еквівалентного 

обміну, ні конкретного цільового призначення. Однак, якщо  їх розглядати  сукупно, то  прикмети 

плати і відрахувань видно досить чітко. 

Особливою формою податкових платежів є збори. На відміну від податків, які мають 

характер регулярних надходжень, збори є платежами разового, випадкового і незначного за 

розмірами характеру. 

Суть податків їх мета і функції визначаються економічним і політичним ладом суспільства, 

природою і завданням держави.  

Термін “податок” умовно можна поділити на дві категорії: правова і прикладна.  

При характеристиці податку як правової категорії, в основному приділяється увага 

переходу права власності до держави. Дійсно, подібний підхід лежав в основі радянського 

законодавства, де чітко витримувалась привілея державної власності і встановлювався різний 

податковий режим в залежності від форми власності платника. В сучасних умовах всі форми 

власності рівні, мають однакові правові і економічні основи функціонування. З позиції предмета 

фінансового права головне в податку – надходження коштів державі для задоволення громадських 

потреб, насичення бюджету. 

При визначенні податку як прикладної категорії, податок представляє собою нецільовий, 

безвідплатний і обов’язковий платіж, який вноситься юридичними та фізичними особами в 

бюджет відповідного рівня на підставі акту компетентного органу державної влади. 



                                                               Елементи податку  

Для пізнання природи податку необхідно чітко встановити неповні елементи, які визначають 

внутрішній зміст цього поняття.  

Під час встановлення податку обов’язково визначаються такі елементи:  

• платники податку – фізична або юридична особа, на яку законом покладено обов’язок 

платити податок;  

• об’єкт оподаткування – майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з 

реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, 

визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує 

виникнення у платника податкового обов’язку;  

• база оподаткування – конкретні вартісні, фізичні або інші характеристики певного об’єкта 

оподаткування;  

• ставка податку – розмір податкових нарахувань на  

(від) одиницю (одиниці) виміру бази оподаткування;  

• порядок обчислення суми податку – множення бази оподаткування на ставку податку із 

(без) застосуванням відповідних коефіцієнтів;  

• податковий період – встановлений Кодексом період часу, з урахуванням якого 

відбувається обчислення та сплата окремих видів податків та зборів;  

• строк та порядок сплати податку. Строком сплати податку та збору визнається період, що 

розпочинається з моменту виникнення податкового обов’язку платника податку із сплати 

конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи 

збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи 

збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно. Сплата 

податків та зборів здійснюється в грошовій формі у національній валюті України;  

• строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.  

Податкова пільга – передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника 

податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору 

в меншому розмірі за наявності підстав. Податкова пільга надається шляхом:  

а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу  

оподаткування до нарахування податку та збору;  

б) зменшення податкового зобов’язання після нарахуван- 

ня податку та збору;  

в) встановлення зниженої ставки податку та збору;  

г) звільнення від сплати податку та збору.  

         Юридичний склад податку.  Узагальнюючи ці два поняття, Кучерявенко визначає податок 

– як форму примусового відчуження результатів діяльності юридичних та фізичних осіб у 

власність державі, що вноситься в бюджет відповідного рівня (або цільовий фонд), на підставі 

акту компетентного органу державної влади і виступаючий як нецільовий, безвідплатний, 

безповоротний, безумовний і обов’язковий платіж. 

На даний час в теорії фінансового права існує певна проблема – які платежі держави слід 

вважати податками, тому що частина коштів юридичних осіб вноситься не до бюджету, а до інших 

централізованих фондів. Але ж, на мою думку, з погляду платника і з позиції держави не має 

ніякого значення як називається той чи інший платіж. Так чи інакше для платників це все витрати, 

а для держави – головне використання коштів і в одних випадках вони мають цільове призначення 

в інших ні.  

Питання про встановлення кола податків має суто теоретичне значення з погляду 

класифікації платежів юридичних осіб державі. 



                                   Податок має певні юридичні ознаки: 

1. По перше, податок повинен встановлюватись тільки законом, прийнятим органом законодавчої 

влади. 

2. Податок за загальним правило має виключно грошову форму. 

3. Податок сплачується завжди у бюджет: в державний або місцевий, а також може розподілятися 

між ними. 

4. Податок повинен бути однаково обов’язковим для всіх суб’єктів і повинен сплачуватися у 

співвідношенні з платіжними можливостями кожного суб’єкта. 

5. Податку притаманні всі властивості обов’язкового платежу, тобто він не є добровільним. 

6. Податок не гарантує його платнику ніякого зустрічного задоволення, він є індивідуально 

безвідплатним, в той же час він є колективно відплатним платежем, тобто стягнений з особи 

податок прямо чи опосередковано повертається їй же як члену суспільства.  

7. Сформульована у вітчизняній літературі одна з основних ознак податку (перехід при його сплаті 

права власності) має виключення для державних підприємств, при сплаті податку якими можна 

говорити про перехід права оперативного управління у безпосередньо власність держави. На 

основі цього платежі з прибутку державних підприємств можна вважати податками.   

8. Податок не призначений для конкретних виплат. Всі надходження від податків змішуються в 

бюджеті у вигляді грошових сум, а потім можуть іти на фінансування будь-яких цілей, що 

становлять загальні інтереси.  

9. Податок стягується у чітко визначені строки і у розмірах, встановлених законодавством. 

Ці ознаки стосуються класичного поняття податку, або податку у вузькому розумінні. До 

податків у широкому розумінні належать також збори та інші платежі, які входять до системи 

оподаткування в Україні. 

 

3. Податкова система України.  Загальнодержавні і місцеві податки в Україні. 

        Податки були і залишаються важливою ланкою фінансової системи держави. З розвитком 

товарно-грошових відносин оподаткування здійснюється переважно в грошовій формі.   

Кожна держава формує свою податкову систему з урахуванням досвіду інших країн, стану 

економіки, розвитку ринкових відносин, національних особливостей, необхідності виконання 

конкретних економічних і соціальних завдань.  

       Становлення системи оподаткування України відбувалося в непростий час і розпочалося з 

ухваленням 25 червня 1991 р. Закону «Про систему оподаткування». У ньому було визначено 

принципи побудови і призначення податкової системи, дано перелік податків, зборів, названо 

платників та об’єкти оподаткування. З огляду на зміни в податковій політиці держави та 

необхідність подальшого вдосконалення оподаткування 2 лютого 1994 р. було ухвалено другий 

варіант Закону «Про систему оподаткування». Третій варіант цього Закону Верховна Рада України 

ухвалила 18 лютого 1997 р. В останній редакції подано більш повне й чітке визначення принципів 

побудови системи оподаткування, понять цієї системи (платники податків і зборів, об’єкти 

оподаткування); обов’язків, прав і відповідальності платників податків; видів податків, зборів і 

порядку їх зарахування до бюджету та державних цільових фондів.  

       На сучасному етапі розвитку системи оподаткування в Україні правове регулювання 

стягнення податків проводиться згідно з Податковим кодексом України, прийнятим 2 грудня 

2010 р.  

       Податкова система – це сукупність загальнодержавних та місцевих податків і зборів, що 

справляються в установленому Податковим кодексом України порядку.  

       Податкова система визначає сукупність встановлених  у країні податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів до  



бюджету та державних цільових фондів; принципів, форм і методів їх установлення, зміни чи 

скасування; дій, які забезпечують їх сплату, контроль і відповідальність за порушення податкового 

законодавства.  

       Нині система оподаткування в Україні визначається Податковим кодексом України. У ньому 

визначаються основи та принципи формування системи оподаткування в Україні, встановлено 

перелік загальнодержавних та місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також 

визначено права та обов’язки платників податків.  

                                              Принципи формування податкової системи  

Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:  

• загальність оподаткування – кожна особа зобов’язана сплачувати податки та збори, 

встановлені Податковим кодексом, законами з питань митної справи;  

• рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової 

дискримінації – забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від 

соціальної, расової, національної, релігійної належності, форми власності юридичної особи, 

громадянства фізичної особи, місця походження капіталу;  

• невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення 

податкового законодавства;  

• презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи 

іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи 

різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та 

обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти 

рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу;  

• фіскальна достатність – встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності 

досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями;  

• соціальна справедливість – установлення податків та зборів відповідно до 

платоспроможності платників податків;  

• економічність оподаткування – установлення податків та зборів, обсяг надходжень від 

сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування;  

• нейтральність оподаткування – установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає 

на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків;  

• стабільність – зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш 

як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та 

ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом 

бюджетного року;  

• рівномірність та зручність сплати – установлення строків сплати податків та зборів, 

враховуючи необхідність забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для 

здійснення витрат бюджету та зручність їх сплати платниками;  

• єдиний підхід до встановлення податків та зборів – визначення на законодавчому рівні 

всіх обов’язкових елементів податку.  

        Ставки, механізм стягнення податків, зборів та обов’язкових платежів, за винятком мита, а 

також пільги в оподаткуванні не можуть бути встановлені та змінені іншими законами України, 

крім законів з питань оподаткування.  

       До загальнодержавних належать податки та збори, що встановлені Податковим кодексом і є 

обов’язковими до сплати на всій території України,   

       Перелік загальнодержавних податків, зборів та обов’язкових платежів подано в ст. 9 

Податкового кодексу України.  

       До загальнодержавних податків належать:  



• податок на прибуток підприємств;  

• податок на доходи фізичних осіб;  

• податок на додану вартість;  

• акцизний податок;  

• екологічний податок; 

•  • рентна плата;  

• • мито.  

       До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах 

граничних розмірів ставок, визначених Податковим кодексом, рішеннями сільських, селищних, 

міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, у межах їхніх повноважень і є 

обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.  

       Перелік місцевих податків, зборів та обов’язкових платежів подано в ст. 10 Податкового 

кодексу України.  

      Місцеві податки:  

• податок на доходи фізичних осіб;  

• податок на майно; 

• єдиний податок.  

      До місцевих зборів належать:  

• збір за місця для паркування транспортних засобів;  

• туристичний збір.  

       Якщо розглядати вплив на економічні показники діяльності підприємства як ознаку, то всі 

податки і збори можна поділити на такі три групи 

       I група — податки та збори, що включаються у вартість товарів, тобто це непрямі 

податки, а саме: ПДВ, акцизний збір, мито, митний збір. 

       Їх вплив на господарську діяльність суб’єктів підприємницької діяльності має 

опосередкований характер. Це ті податки та збори, що входять у ціну товарів. Формально їх 

платниками є господарюючі суб’єкти, як посередники у їх перерахуванні, а фактично податки та 

збори сплачують кінцеві споживачі (фізичні особи), що купують товари і послуги.  

         Проте не зважаючи на це вони все ж мають значний вплив на діяльність підприємства, 

оскільки збільшення ціни за рахунок їх нарахування призводить до зменшення попиту на товар, а 

це в свою чергу зменшує валові доходи підприємства. 

         Особливістю впливу цих податків є те що сплачується він за рахунок оборотних коштів і 

тому на період від сплати мита до реалізації споживачам товарів, що були імпортовані 

відбувається відволікання оборотних коштів імпортерів.  

         II група — податки і збори, що включаються у склад валових витрат, а саме: збір за 

забруднення навколишнього середовища, податок з власників транспортних засобів і інших 

самохідних машин, комунальний податок, податок на землю, збір до Державного інноваційного 

фонду, збір на обов’язкове соціальне страхування, збір на обов’язкове пенсійне страхування. 

           Ця група податків та зборів впливає на фінансовий результат діяльності через збільшення 

валових витрат і відповідно зменшення суми валового прибутку. Кожен з цих податків має свої 

особливості нарахування, наприклад: 

- збір за забруднення навколишнього середовища сплачується власниками джерел забруднення, в 

залежності від фактично використаного пального, виду палива і коректуючих коефіцієнтів;  

- податок з власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів сплачується 

юридичними та фізичними особами, що мають зареєстровані в Україні власні транспортні засоби, 

ставка податку залежить від різновиду транспортного засобу; 



- комунальний податок — місцевий податок, що сплачують усі юридичні особи, що перебувають 

на території України. Розмір податку визначається від розрахункової величини фонду оплати 

праці (середньоспискова кількість працівників помножена на місячний неоподаткований мінімум 

доходів громадян) у розмірі 10% від об'єкта оподаткування. 

         III група — податки, що безпосередньо зменшують суму чистого прибутку — це прямі 

податки, до яких відноситься податок на прибуток.  

           Специфікою податку на прибуток як прямого податку є те, що він відшкодовується за 

рахунок прибутку, кінцевого фінансового результату, що залишається у розпорядженні 

підприємств після сплати непрямих податків, відшкодування валових витрат та відрахувань до 

амортизаційного фонду. 

 

4. Сутність і завдання податкового права як елемента фінансового права. Поняття і види 

податкових правовідносин та податкових норм. Податковий кодекс України як джерело 

фінансового права.* 

       Податки і збори – це основні джерела доходів держави, найважливіші фінансові категорії. 

Історично податки і збори – це найдавніша форма фінансових відносин між державою та членами 

суспільства. 

       Податкове право – це сукупність фінансово-правових норм, що регулюють податкові 

відносини між державою та платниками податків. 

       Специфіка податкового права характеризується предметом і методом правового 

регулювання. Якщо предмет фінансового права охоплює відносини, пов'язані з різнобічним рухом 

фінансових ресурсів, то податкове право виділяє тільки відносини з одностороннього руху 

грошових від платників до бюджетів та державних цільових фондів у формі податків, інших 

обов'язкових платежів податкового характеру. Процес розподілу й використання публічних 

фінансових ресурсів не є предметом податкового права. 

       Таким чином, предмет податкового права - це сукупність однорідних, специфічних 

правовідносин, встановлених і контрольованих державою, що визначають правовий режим 

надходження грошових коштів від платників податків та інших обов'язкових платежів 

податкового характеру до держави й місцевого самоврядування для формування грошових фондів 

останніх. 

Ці відносини можна поділити на такі основні групи: 

1) відносини зі встановлення податків та інших обов'язкових платежів податкового 

характеру: 

2) відносини із стягнення податків, інших обов'язкових платежів податкового характеру; 

3) відносини, пов'язані зі здійсненням податкового контролю; 

4) відносини, пов'язані з відповідальністю за правопорушення у сфері оподаткування. 

       Методом податкового права є система прийомів (способів) впливу на суспільні 

правовідносини, які складають предмет податкового права, на поведінку учасників цих відносин. 

       Основним методом податкового права, як і фінансового права, є метод владних приписів, 

який характеризується особливими засобами впливу, заснованими на нерівності суб'єктів, і 

передбачає використання в основному Імперативних норм. Це обумовлено самим змістом 

податкових правовідносин - забезпечення формуванням бюджетів відповідних рівнів та державних 

цільових фондів.  

При регулюванні податкових відносин цей метод набуває своєї специфіки, яка полягає у 

змісті податкових правовідносин, а також залежить від правового статусу їх суб'єктів. 

        

 



Ознаки методу владних приписів при регулюванні податкових правовідносин: 

- владні розпорядження стосуються кола платників, порядку, умов та розміру платежів до 

бюджетів і державних цільових фондів тощо; 

- коло органів, уповноважених давати владні розпорядження учасникам податкових 

правовідносин, складають податкові органи; 

- широке використання імперативних норм податкового права з метою формування 

бюджетів і державних цільових фондів за рахунок доходів платників податків та інших 

обов'язкових платежів податкового характеру. 

       Суб'єкт податкового права — особа, яка є учасником податкових правовідносин, носієм 

суб'єктивних прав і обов'язків. Суб'єктами податкових правовідносин є держава (органи влади, які 

встановлюють та регулюють механізм оподаткування), ОДПС, платники податків. 

       Об'єкт податкового права — матеріальні блага фізичних і юридичних осіб, з яких в 

установленому законом порядку стягуються податки, тобто доходи (прибутки), додана вартість, 

окремі види діяльності платників податків, операції з цінними паперами, користування 

природними ресурсами, майно юридичних та фізичних осіб, передача майна та інші визначені 

об'єкти. 

       Податкове право є складним інститутом фінансового права, що регулює основи дохідної 

частини бюджетів. Складний характер цього інституту права визначає його певну ієрархічну 

структуру, яка складається із самостійних базових інститутів оподаткування (інститут 

оподаткування фізичних осіб; інститут місцевих податків і зборів; інститут податкової 

відповідальності й та ін.). 

       Отже, податкове право: 

1) виступає як інститут предметний, тобто стосується певного предмета - різновиду 

відносин, що складаються із приводу встановлення, сплати і стягнення податків і зборів, їх зміни 

та скасування; 

2) регулює суспільні відносини щодо встановлення і справляння податкових платежів, їх 

зміни й скасування; розподіл і використання бюджетних коштів перебувають за межами 

податкових відносин, як і питання встановлення і стягнення неподаткових платежів та інших 

державних зборів; 

3) установлює обов’язок юридичних і фізичних осіб щодо сплати податків і зборів, а також 

регламентує процедуру обчислення і сплати податків та зборів, порядок здійснення податкового 

контролю та вжиття заходів відповідальності за порушення податкового законодавства; 

4) виступає як складний інститут, що охоплює сукупність своєрідних фінансово-правових 

норм. Ця специфіка передбачає аналіз відносин, які охоплюють рух грошових коштів від 

платників у відповідні фонди (бюджети) у вигляді податкових платежів. 

Інакше кажучи, якщо предмет фінансового права охоплює відносини, пов’язані з рухом 

публічних коштів, то податкове право виділяє тільки відносини з односпрямованого руху 

грошових коштів знизу нагору - від платників до бюджетів у формі податків і зборів.           

Специфічним є також метод правового регулювання, що має чітко виражений імперативний 

характер. 

Інституту податкового права властиві такі ознаки: 

1) однорідність фактичного змісту, що припускає регулювання чітко визначеного різновиду 

відносин, пов’язаних із рухом грошей у формі податків і зборів у бюджет; 

2) єдність норм, що утворюють податкове право. Вони становлять єдину систему з 

однорідним фактичним змістом. Цей інститут забезпечує регулювання цього різновиду 

фінансових відносин, що не виключає спеціалізації юридичних норм усередині інституту; 



3) законодавча відособленість, що означає зовні відособлене закріплення основних 

положень інституту в нормах, що його утворюють. Цілком імовірна поява найближчим часом 

єдиного кодифікованого акту, що відмежовує податкове право, - податкового кодексу. 

 

       5.Адміністрування податків  і зборів*. 

 

       6. Податкове правопорушення як підстава для податкової відповідальності. Види 

відповідальності за порушення податкового законодавства. 

 

Примус у сфері оподаткування можна визначити як систему встановлених законодавством 

заходів запобіжного, припиняючого та відновлювального характеру, що застосовуються до 

платників податків — фізичних та юридичних осіб для здійснення контролю, забезпечення режиму 

законності у податковій сфері, додержання правил сплати податкових платежів та виявлення (збору) 

даних (інформації) про виконання платниками податків зобов'язань зі сплати податків, а у разі 

вчинення податкового правопорушення — застосування до останніх заходів відповідальності 

(фінансової, адміністративної, кримінальної, дисциплінарної). 

Заходи податкового примусу можна поділити на дві групи:  

1 ) юридичні санкції (основна група), тобто державно-примусові заходи, що є реакцією 

держави стосовно конкретної особи (фізичної, юридичної) на факт протиправної поведінки;  

2) державно-необхідні запобіжні і припиняючі заходи. Запобіжні і припиняючі заходи, що 

застосовуються до платників податків у фінансовій сфері, як правило, передують здійсненню заходів 

фінансової і правової відповідальності за здійснення податкових порушень (за умови наявності 

складу правопорушення), тобто випереджають реалізацію фінансових санкцій, накладення 

адміністративних і дисциплінарних стягнень, застосування кримінального покарання. Запобіжні заходи 

застосовуються державними органами з метою запобігання вчиненню податкових правопорушень та 

контролю за правильністю внесення платниками податків відповідних платежів до бюджету та 

позабюджетних фондів. 

Отже, соціальне призначення правового примусу, вираженого в санкціях, полягає головним 

чином у тому, що воно призначене грати у правовій системі правоохоронну роль, тобто 

забезпечувати її нормальне функціонування, реальне здійснення всіх її регулятивних ознак і перш за 

все досягнення «ефекту гарантованого результату».  

Примус у праві тут націлений на те, щоб усувати аномалії, які виникають у правовій системі, 

приводити її у разі неправомірної ситуації в нормальний стан, впливати на осіб — порушників 

правопорядку. 

Відповідно до ст. 109 Податкового кодексу України податковими правопорушеннями є 

протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх 

посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання 

або неналежного виконання вимог, установлених кодексом та іншим законодавством, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. 

Вчинення платниками податків, їх посадовими особами та посадовими особами 

контролюючих органів порушень законів з питань оподаткування та порушень вимог, 

встановлених іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи, тягне за собою відповідальність, передбачену кодексом та іншими законами України. 

Платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі 

вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. 



Платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі 

вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. 

 

Способи ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів можна 

об'єднати в шість основних  груп: 

          1) неподання документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою обов'язкових платежів до 

бюджетів чи державних цільових фондів (податкових декларацій, розрахунків, бухгалтерських 

звітів і балансів тощо); 

         2) заниження сум податків, зборів, інших обов'язкових платежів; 

         3) приховування об'єктів оподаткування; 

         4) заниження об'єктів оподаткування; 

         5) неутримання чи неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб 

громадян, котрим вони виплачувались; 

        6) приховування втрати підстав для пільги з оподаткування або неповідомлення про неї. 

        

Види відповідальності за податкове правопорушення 

Відповідно до ст.111 Податкового кодексу України за порушення законів з питань 

оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності: 

- фінансова; 

- адміністративна; 

- кримінальна. 

Об'єктом податкового правопорушення є суспільні правовідносини, що виникають з 

приводу сплати податків, інших обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових 

позабюджетних фондів.  

У сфері податкового права такими відносинами є відносини, що регулюють встановлений 

порядок реалізації податкового обов'язку платником податку, порядок обчислення, сплати, 

стягнення податків, податкової звітності та податкового контролю.  

Фактично об'єктом податкового правопорушення є фінансові інтереси держави, які 

охоплюють процес формування (мобілізації доходів) централізованих фондів коштів. 

Суб'єкти податкового правопорушення -  відповідальність, встановлена податковим 

законодавством, застосовується лише до платників податків, які мають об'єкт оподаткування і 

зобов'язані у зв'язку з цим сплачувати відповідний податок, тобто відповідальність за 

правильність обчислення, своєчасність сплати податку та інших обов'язкових платежів і 

додержання законодавства про оподаткування покладається на платників податків та інших 

обов'язкових платежів. 

Фінансова відповідальність за порушення законів з питань оподаткування та іншого 

законодавства встановлюється та застосовується згідно за кодексом та іншими законами.  

Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій 

(штрафів) та/або пені. 

Притягнення до фінансової відповідальності платників податків за порушення законів з 

питань оподаткування, іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, не звільняє їх посадових осіб за наявності відповідних підстав від 

притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності. 



Строки застосування, сплата, стягнення та оскарження сум штрафних (фінансових) санкцій 

(штрафів) здійснюються у порядку, визначеному цим Кодексом для сплати, стягнення та 

оскарження сум грошових зобов'язань. 

 Суми штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) зараховуються до бюджетів, до яких 

згідно із законом зараховуються відповідні податки та збори. 

Застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), передбачених кодексом, не 

звільняє платників податків від обов'язку сплатити до бюджету належні суми податків та зборів, 

контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, а також від застосування до них 

інших заходів, передбачених кодексом. 

Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм законів з питань оподаткування 

або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, 

застосовуються у порядку та у розмірах, встановлених кодексом та іншими законами України. 

Застосування за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, штрафних 

(фінансових) санкцій (штрафів), не передбачених кодексом та іншими законами України, не 

дозволяється. 

Граничні строки застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) до платників 

податків відповідають строкам давності для нарахування податкових зобов'язань, визначеним 

статтею 102 Податкового кодексу, а саме він становить не пізніше закінчення 1095 дня ( 2555 дня 

у разі проведення перевірки контрольованої операції відповідно до статті 39 Кодексу), що настає 

за останнім днем "граничного строку подання. 

У разі вчинення платником податків двох або більше порушень законів з питань 

оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, штрафні (фінансові) санкції (штрафи) застосовуються за кожне вчинене 

разове та триваюче порушення окремо. 

У разі застосування контролюючими органами до платника податків штрафних 

(фінансових) санкцій (штрафів) за порушення законів з питань оподаткування та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, такому 

платнику податків надсилаються (вручаються) податкові повідомлення - рішення. 

За одне податкове правопорушення контролюючий орган може застосувати тільки один 

вид штрафної (фінансової) санкції (штрафу), передбаченої кодексом та іншими законами 

України. 

          Дисциплінарні санкції становлять форму впливу адміністрації підприємств, установ та 

організацій за вчинення дисциплінарних проступків, зв'язаних з податковими правопорушеннями. 

Дані правопорушення знаходяться на перетині адміністративної та дисциплінарної 

відповідальності, в основі яких лежить невиконання чи неналежне виконання обов'язків по сплаті 

податку платником, як робітником конкретного підприємства, установи, організації. При 

невиконанні ним особистих податкових зобов'язань відповідальність наступає у встановленому 

законом порядку. 

                                                      Санкції за податкове правопорушення 

       Фінансова відповідальність визначена у ч.2 ст. 111 Податкового кодексу України у вигляді 

фінансових санкцій (штрафів) та/або пені. 

       Штрафом (фінансовою санкцією, штрафною санкцією) називають податкову санкцію, 

яка стягується з платника податків за вчинення ним податкових правопорушень. Пенею 

називають податкову санкцію, яка стягується з платника податків за невчасне виконання 

покладених на нього зобов'язань. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Фінансові санкції за податкові правопорушення: 

1. Порушення порядку взяття на облік в органах державної податкової служби - штраф ___ 

гривень (щодо самозайнятих осіб)/___ гривень (щодо юридичних осіб); сума штрафу збільшується 

вдвічі за повторне правопорушення або в разі відсутності усунення правопорушення. 

2. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття/закриття банківських 

рахунків - штраф ___ гривень за кожний випадок; здійснення видаткових операцій за рахунком 

платника податків до отримання від державної податкової служби повідомлення про взяття 

рахунку на облік - штраф у розмірі __% суми всіх операцій, здійснених банком чи іншою 

фінансовою установою з таким рахунком, але не менше ___ гривень. 

3.  Порушення порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків - штраф __ 

гривень; за повторне порушення - ___ гривень; за серйозніші правопорушення за тією самою 

статтею — штрафи у розмірах ___ та ____ гривень відповідно. Неналежне оформлення документів 

(без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків) - штраф ___ гривень. 

4. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності; невиконання вимог щодо 

внесення змін до податкової звітності - штраф 170 гривень; за повторне порушення — штраф 

____ гривень. 

5. Порушення встановлених законодавством строків зберігання певних документів - штраф 

510 гривень, за повторне порушення - ____ гривень. 

6. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою-

підприємцем - штраф у розмірі __% ставки єдиного податку. 

7. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі - штраф у розмірі вартості 

відчуженого майна. 

8. Порушення правил сплати (перерахування) податків — при затримці до 30 календарних 

днів __% від погашеної суми податкового боргу; при затримці понад 30 днів - __%. 

 

Крім зазначених, існує ще ряд податкових правопорушень, наслідком яких є стягнення 

штрафу. 

Пеня нараховується після закінчення встановлених Податковим кодексом строків 

погашення узгодженого грошового зобов'язання. Початок нарахування пені та закінчення 

визначаються положеннями Податкового кодексу (129 стаття). 

 Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій) із 

розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України (день, станом на 

який вираховується облікова ставка, залежить від підстав, які визначають порядок нарахування 

пені). Зазначений розмір пені стосується всіх податків, зборів та інших грошових зобов'язань, крім 

пені, яка нараховується за порушення строку розрахунку у сфері зовнішньоекономічної діяльності, 

що встановлюється відповідним законодавством. 

Нараховані контролюючим органом суми пені самостійно сплачуються платником 

податків. 

Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), 

юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, 

одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом 

оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із 

сплати податків та зборів 

Обов'язки платника податків  визначає стаття 16 Податкового кодексу України, а саме вони 

повинні: 

- стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством 

України; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%81%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3


- вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується 

обчислення і сплати податків та зборів; 

- подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним 

законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою 

податків та зборів; 

- сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та 

законами з питань митної справи; 

- подавати на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих органів 

документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів  

оподаткування), первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші 

документи, пов'язані з обчисленням та сплатою податків та зборів. У письмовій вимозі обов'язково 

зазначаються конкретний перелік документів, які повинен надати платник податків, та підстави 

для їх надання; 

- подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених 

до бюджету в зв'язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх 

використання  

Платник податків має право: 

- безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому числі і через мережу Інтернет, 

інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та 

сплати податків та зборів, права та обов'язки платників податків, повноваження контролюючих 

органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю; 

- представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового 

агента або уповноваженого представника; 

- обирати самостійно, якщо інше не встановлено цим Кодексом, метод ведення обліку 

доходів і витрат; 

- користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому цим 

Кодексом; 

- одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит в порядку 

і на умовах, встановлених цим Кодексом; 

- бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що 

виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, 

проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення 

перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати 

їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, 

встановленому цим Кодексом; 

- оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) 

контролюючих органів (посадових осіб), надані контролюючими органами податкові консультації;  

- вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей та фактів, що 

можуть свідчити на користь платника податків. 

 

 

 

Викладач   ____________ С.В.Верблюд 

 

 


	Елементи податку
	Фінансові санкції за податкові правопорушення:
	1. Порушення порядку взяття на облік в органах державної податкової служби - штраф ___ гривень (щодо самозайнятих осіб)/___ гривень (щодо юридичних осіб); сума штрафу збільшується вдвічі за повторне правопорушення або в разі відсутності усунення право...

