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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми дослідження. Останніми роками науковці приділяють 

значну увагу проблемним питанням реалізації податкового обов’язку, що 
зумовлено цілою низкою факторів, які здебільшого пов’язані з вибраним 
вектором розвитку України та необхідністю проведення реформ в економічній 
та інших сферах. При цьому у переважній кількості досліджень увага 
зосереджена на окремих аспектах сплати конкретних податків, тоді як у 
сучасних реаліях все більшої актуальності набуває проблема ширшого 
формату – подолання подвійного оподаткування. Необхідність проведення 
ґрунтовного та всебічного дослідження цього явища зумовлена зміцненням 
економіко-правових зв’язків України з іншими країнами світу, актуалізацією 
питань поглиблення міжнародного співробітництва у всіх сферах суспільного 
життя. 

Безумовно, окремими вченими робились спроби формування 
конструктивних пропозицій щодо вдосконалення чинного податкового 
законодавства та визначення єдиних принципових засад побудови ефективних 
механізмів усунення подвійного оподаткування. Приділялась увага і ролі 
міжнародних договорів у системі джерел, якими подібні відносини 
регулюються. Але наявні зараз в Україні розробки у сфері оподаткування, на 
жаль, не формують комплексного уявлення щодо проблеми подолання 
негативних проявів подвійного оподаткування ані усередині країни, ані на 
транскордонному рівні. 

Подвійне оподаткування, що виникає внаслідок неоднакового регулювання 
відносин оподаткування у різних країнах, призводить до надмірного 
навантаження  на платників податків та чинить негативний вплив на розвиток 
транснаціонального економічного співробітництва. Одним із шляхів подолання 
цього негативного явища є укладання державами угод про уникнення 
подвійного оподаткування, кількість яких у світі постійно зростає. Утім, навіть 
це не убезпечує платників від проявів подвійного оподаткування в окремих 
випадках, що стає підставою для вирішення спірних питань у судах різних 
юрисдикцій. Досягнути визначеності щодо ефективності сучасних засобів 
усунення подвійного оподаткування можливо тільки за умови попереднього 
аналізу динаміки їх розвитку, досвіду розвинутих країн з вирішення проблеми 
подвійного оподаткування на національному та наднаціональному рівнях, 
міжнародної практики правозастосування. 

Актуальність дослідження проблем усунення подвійного оподаткування в 
Україні є беззаперечною, адже завдяки його проведенню створюється підґрунтя 
для виявлення прогалин у теоретико-прикладній розробці правового механізму 
оподаткування в Україні, встановлення порядку зменшення надмірного 
податкового навантаження на платників, яке (податкове навантаження) 
недопустиме у сучасних розвинутих країнах. Надмірне податкове 
навантаження, зумовлене проявами подвійного оподаткування, стає перепоною 
для здійснення економічної діяльності усередині нашої країни, а також заважає 
залученню іноземних інвестицій, які можна спрямовувати на фінансування 
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найбільш гостро виражених проблем, зміцнення національної економіки та, як 
наслідок, збільшення надходжень від сплати податків і зборів у майбутньому. 

Аналіз правового регулювання режиму усунення подвійного оподаткування 
в Україні та виконання податкового обов’язку у його рамках здійснювався або в 
окремих наукових статтях, або у монографіях, присвячених здебільшого 
вивченню загальних проблем податкового права. Дослідження цих проблем 
проводили такі науковці: С.О. Баєв, В.В. Бесчеревних, К.С. Бельський, 
Л.К. Воронова, О.О. Головашевич, О.М. Горбунова, О.Ю. Грачова, 
В.В. Гриценко, Н.Л. Губерська, С.В. Запольський, М.В. Карасьова, В.А. Кашин, 
О.М. Козирін, Т.О. Коломоєць, І.Є. Криницький, Н.А. Куфакова, 
М.П. Кучерявенко, О.В. Макух, С.Г. Пепеляєв, Г.В. Петрова, М.І. Піскотін, 
В.М. Пушкарьова, Т.А. Латковська, Ю.А. Ровінський, Л.А. Савченко, 
О.В. Солдатенко, Ю.М. Старилов, Г.П. Толстоп’ятенко, О.А. Фоміна, 
Н.І. Хімічева, С.Д. Ципкін. У роботах цих вчених розглядаються питання 
побудови податкової системи, деякі вузькі аспекти виконання податкового 
обов’язку з окремих податків, окремі аспекти оподаткування на межі 
застосування національного податкового законодавства та міжнародних 
договорів. 

Особлива увага була приділена аналізу податково-правових доктринальних 
джерел зарубіжних науковців (країни Західної Європи та континентальної 
Америки), до яких, зокрема, належать: Б.Дж. Арнольд, С. Багарія, Ф. Бейкер, 
Х.А. Бесерра, А. Ван-Зантбеек, Л. Де-Брое, Г. Кофлер, М. Моснер, Р. Мейсон, 
Х.З. Перез, А. Й. Реувен, Р. Рохаджи, Р. Томас, К. Фогель, М. Херсон та інші. 

Ураховуючи відсутність комплексного дослідження проблеми виконання 
податкового обов’язку у режимі усунення подвійного оподаткування, у 
дисертації зроблено спробу створити цілісне і комплексне наукове уявлення 
про сутність цього явища, проведено диференціацію його різновидів, 
охарактеризовано досягнення міжнародних організацій на шляху до 
недопущення подвійного оподаткування або подолання його негативних 
наслідків. При цьому використано не лише наробки вчених, що займалися 
проблематикою оподаткування, а й ураховано досягнення дослідників у галузі 
філософії, логіки, економіки, загальної теорії держави та права, 
конституційного, адміністративного права та інших галузевих правових наук. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано на кафедрі фінансового права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого відповідно до цільової комплексної 
програми «Проблеми правового забезпечення справляння податків та зборів в 
Україні» (номер державної реєстрації 0111U000965).  

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 
щоб на підставі аналізу законодавства України та інших країн світу, документів 
міжнародних організацій (ОЕСР, ООН, МВФ та ін.), норм міжнародних 
податкових договорів, теоретичного осмислення наукових праць вітчизняних і 
закордонних учених у відповідних галузях знань розкрити наявні проблеми 
усунення подвійного оподаткування, а також сформулювати низку висновків, 
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пропозицій і рекомендацій, що спрямовані на недопущення подвійного 
оподаткування. 

Для досягнення цієї мети в роботі вирішено такі задачі: 
− надати характеристику та провести класифікацію подвійного 

оподаткування; 
− встановити динаміку реалізації податкового обов’язку платниками 

податків і зборів; 
− охарактеризувати сутнісні риси подвійного оподаткування, шляхи його 

усунення; 
− визначити види подвійного оподаткування; 
− охарактеризувати процедури визначення статусу податкового резидента 

та встановити його значення для виконання податкового обов’язку в режимі 
усунення подвійного оподаткування; 

− визначити роль та призначення міжнародних договорів у виконанні 
платниками податкового обов’язку; 

− встановити сутнісні характеристики режимів усунення подвійного 
оподаткування, побудованих на застосуванні двосторонніх міжнародних 
податкових угод; 

− встановити особливості реалізації режиму усунення подвійного 
оподаткування у країнах Європи, Сполучених Штатів Америки та країнах, що 
розвиваються;  

− сформувати пропозиції з удосконалення чинного податкового 
законодавства. 

Об’єкт дослідження становить сукупність суспільних відносин, що 
виникають під час правового регулювання режимів усунення подвійного 
оподаткування. 

Предметом дослідження є правове регулювання виконання податкового 
обов’язку в режимі усунення подвійного оподаткування. 

Методи дослідження. Для проведення комплексного дослідження, 
отримання об’єктивного наукового результату та формулювання нових 
висновків використано низку загальнонаукових і спеціальних методів пізнання. 
За основу наукового пошуку взято діалектичний метод, що сприяв всебічному 
дослідженню податкових правовідносин, податкового законодавства, наукових 
концепцій у дії, що дало змогу виділити етапи виникнення тих чи інших 
соціально-правових явищ і їх розвитку, а також розкрити сучасний стан 
досліджуваного предмета (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3). За допомогою 
методу історично-правового аналізу розкрито підходи до характеристики 
подвійного оподаткування, охарактеризовано динаміку розвитку підходів 
міжнародних організацій до вирішення цієї проблеми, а також окреслено 
еволюцію нормативного відображення досягнень інституційних організацій, що 
профільно займаються розробкою механізмів усунення подвійного 
оподаткування протягом останніх десятиліть (підрозділи 1.1, 2.1). Системно-
структурний підхід було застосовано для уточнення термінологічного апарату 
та визначення структури податкового обов’язку у його широкому розумінні 
(підрозділи 1.1, 2.2, 2.3), а функціональний метод – під час з’ясування 
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взаємозв’язків між складниками податкового обов’язку, а також формування 
уявлення про механізми усунення подвійного оподаткування (підрозділи 1.1, 
1.3, 2.3, 2.4). Формально-логічний метод застосовано у процесі вивчення 
чинного податкового законодавства, що сприяло розробленню низки 
пропозицій з удосконалення податкового законодавства, а також здійснення 
правового аналізу правозастосовної і судової практики як емпіричної бази 
наукового дослідження й об’єктивного показника ефективності податкового 
законодавства (підрозділи 1.2, 1.3, 2.4). Герменевтичний метод (як набір 
методик текстуального та контекстуального тлумачення юридичних текстів – 
нормативно-правових і доктринальних) задіяно з метою визначення сутності 
понять, які використовуються в податковому законодавстві України, інших 
країн світу, документах міжнародних організацій тощо. За допомогою цього 
методу проведено поглиблений аналіз рішень Конституційного Суду України, 
Європейського суду з прав людини, Європейського суду та інших судів 
(підрозділи 2.3, 2.4). Метод компаративістики дав можливість виявити 
особливості імплементації механізмів усунення подвійного оподаткування у 
країнах англосаксонської та романо-германської правових сімей (підрозділи 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4). У процесі дослідження проблем виконання податкового 
обов’язку у режимі усунення подвійного оподаткування у роботі були 
застосовані й інші методи наукового пізнання. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, конституції 
інших країн світу, міжнародно-правові акти, закони України, акти Президента 
України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові 
акти з питань виконання податкового обов’язку. Для розроблення пропозицій з 
удосконалення процедур усунення подвійного оподаткування, імплементації до 
національного податкового законодавства ефективних засобів, розроблених 
міжнародними організаціями, проаналізовано досвід зарубіжних держав, 
зокрема Королівства Бельгія, Сполученого Королівства Великої Британії та 
Північної Ірландії, Королівства Іспанія, Італійської Республіки, Республіки 
Казахстан, Канади, Республіки Білорусь, Сполучених Штатів Америки, 
Республіки Узбекистан, Федеративної Республіки Німеччини, Французької 
Республіки та інших країн Європейського Союзу. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, інформація з 
Єдиного державного реєстру судових рішень України та офіційних 
електронних ресурсів Міністерства фінансів України, Державної податкової 
служби України, Конституційного Суду України, Європейського суду з прав 
людини (ECHR), Європейського суду (ECJ), звіти міжнародних організацій 
(Ліги Націй, ООН, ОЕСР), а також інших органів державної влади. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 
першою у вітчизняній доктрині податкового права комплексною теоретико-
правовою роботою, у якій на підставі аналізу національного й зарубіжного 
законодавства, досвіду міжнародних організацій, доробку вчених відповідних 
галузей права досліджено реалізацію податкового обов’язку у режимі усунення 
подвійного оподаткування. Новизна дисертації відображена у таких науково-
теоретичних положеннях, висновках і пропозиціях: 
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уперше: 
− встановлено, що надання односторонньої пільги державою з метою 

усунення подвійного оподаткування має стратегічне значення для залучення до 
країни капіталу, що надалі може використовуватися для поповнення бюджетів 
за рахунок формування з такого капіталу податкової бази при сплаті інших 
податків; 

− встановлено можливість застосування низки критеріїв суб’єктного, 
організаційного та нормативного характеру для диференціації 
загальнообов’язкових платежів на різновиди, що зумовлено специфічним 
місцем окремих складників податкової системи та відокремленим їх 
регулюванням; 

− обґрунтовано, що у разі сплати мита доцільно говорити про відносини 
щодо сплати загальнообов’язкових платежів, що мають ширший характер, ніж 
реалізація податкового обов’язку. Це зумовлено недоцільністю використання 
стосовно мита конструкції «податковий обов’язок» через власну, специфічну 
природу мита, відмінну від податку, а також через нормативно відокремлене 
правове регулювання даного платежу, особливості суб’єктного складу відносин 
з його сплати; 

− встановлено винятковий характер діяльності уряду під час укладення 
міжнародних договорів з питань уникнення подвійного оподаткування, яку з 
певною часткою умовності можна назвати правотворчою діяльністю через 
подальшу імплементацію норм цих договорів до національного податкового 
законодавства, що свідчить про суміщення компетенцій різних гілок влади у 
процесі усунення міжнародного подвійного оподаткування заради досягнення 
публічного інтересу; 

− розроблено та обґрунтовано концепцію поліаспектності мотивації країн 
під час укладання договорів про уникнення подвійного оподаткування, що 
передбачає вплив на переговори між країнами щодо умов таких договорів 
декількох факторів: а) спільних урядових інтересів запобігати проявам 
подвійного оподаткування; б) інтересу залучення інвестицій до однієї з держав 
з метою активізації економічних процесів та подальшого зростання добробуту 
населення; в) превалювання латентних інтересів правлячих або бізнес-еліт над 
інтересами суспільства (зміщення податкового тягаря з однієї категорії 
платників на іншу); г) створення підґрунтя для подальшого розвитку 
співробітництва між країнами; д) створення дієвого механізму обміну 
інформацією; 

− доведено, що платники податків мають обчислити базу оподаткування, 
але формувати її чи ні – це не їх обов’язок, що зумовлює положення про 
неможливість покладання у рамках податкового регулювання на платника 
податків обов’язку з отримання доходу (формування бази оподаткування) – це 
його право; 

− аргументовано хибність відомого положення про виокремлення у складі 
податкового обліку, як складника податкового обов’язку платника у його 
широкому розумінні, двох підвидів – обліку об’єктів оподаткування та 
платників податків, що зумовлено покладанням обов’язку з ведення реєстрів 
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даних по платникам та підтримання актуальності інформації у них на 
контролюючі органи, а не на платників податків; 

удосконалено: 
− доктринальні положення щодо неможливості віднесення характеру 

економічної діяльності платника податків до факторів, що визначають обсяг 
податкового обов’язку за правилами податкового законодавства, через 
регулювання такої діяльності нормами інших галузей права (цивільне, 
господарське тощо); 

− теоретичні положення щодо причинно-наслідкового зв’язку між 
ефективним застосуванням механізмів усунення подвійного оподаткування та 
збільшенням купівельної спроможності фізичних осіб, наслідком чого є 
підвищення їх податкоспроможності, збільшення надходжень від непрямих 
податків та вірогідності сплати інших прямих податків (сплати податку на 
майно внаслідок придбання житла, автомобіля тощо); 

− наукові підходи до розуміння категорії «зобов’язання», яка в сучасних 
умовах у контексті регулювання податкових відносин має кардинально 
відмінний сенс від тотожної за назвою категорії у відносинах цивільно-
правових, адже «податкове зобов’язання» у значенні, закріпленому податковим 
законодавством, є сумою податку, яку має перерахувати платник, а не 
правовідношенням, що притаманне цивільно-правовому розумінню категорії 
«зобов’язання»; 

− доктринальний підхід до диференціації шляхів уникнення подвійного 
оподаткування за ознакою його різновиду (юридичне або економічне), що 
передбачає неможливість ефективного уникнення юридичного подвійного 
оподаткування шляхом застосування процедури взаємної угоди, яка широко 
використовується у міжнародних податкових угодах для уникнення 
юридичного подвійного оподаткування; 

− механізм проведення тесту на реальну присутність юридичної особи у 
країні, у разі застосуванні якого основою такого тесту буде виступати  
мінімальна частка власності або мінімальний рівень доходу від ведення там 
активної торгівлі чи іншої оподатковуваної діяльності; 

− наукові підходи щодо встановлення причин виникнення подвійного 
оподаткування, які здебільшого зводяться до накладання юрисдикцій на 
оподаткування між державою проживання отримувача доходу та державою 
джерела, де дохід був отриманий, що у разі застосування обома країнами своїх 
повноважень щодо оподаткування у повному обсязі призводить до надмірно 
великого загального навантаження на транскордонну економічну діяльність; 

дістали подальшого розвитку: 
− положення щодо особливого характеру процедур виконання податкового 

обов’язку зі сплати мита, що зумовлено винятковим місцем даного платежу у 
податковій системі через самостійний характер мита та неможливість його 
віднесення ані до категорії податків, ані до категорії зборів; 

− теоретичні положення щодо перспективності застосування для усунення 
подвійного оподаткування на національному рівні методу вирахування сум 
податків, сплачених за кордоном, внаслідок створення стимулу для притоку 
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інвестицій з подальшим їх частковим перерозподілом через податкові 
механізми; 

− наукові положення про некоректність використання категорії 
«зобов’язання» у характеристиці відносин з приводу сплати податків, що 
зумовлено притаманністю цій категорії ознак добровільності виникнення 
(податковий обов’язок, навпаки, є імперативним), взаємного характеру 
(сторони зобов’язання наділені взаємними правами й обов’язками, тоді як 
платники у рамках податкових відносин не отримують нічого взамін сплати 
податку) та можливістю в окремих випадках пасивного виконання зобов’язання 
(шляхом утримання від вчинення певних дій, що не властиво обов’язку 
сплачувати податки); 

− наукове обґрунтування необхідності включення до договорів про 
уникнення подвійного оподаткування положень про «обмеження вигоди» з 
метою побудови механізмів захисту інтересів країни-партнера, що 
розвивається, від впливу розвиненої країни-партнера, який полягає в обмеженні 
знижених ставок оподаткування та закріпленні інших договірних положень, що 
застосовуються до окремого кола платників, які проходять тест на реальну 
присутність у країні; 

− встановлено подвійний характер міжнародних договорів, які, з одного 
боку, є угодами між суверенними державами (їх укладення провадиться з 
урахуванням норм міжнародного публічного права, у тому числі щодо 
координації податкових механізмів, адміністрування податків та щодо інших 
питань, пов’язаних з оподаткуванням), а з іншого боку, вони рано чи пізно 
(залежить від підходу, що застосовується у разі імплементації їх норм) стають 
складовою чистиною національного податкового законодавства; 

− наукові підходи до диференціації шляхів розв’язання проблеми 
подвійного оподаткування у світових масштабах, які, з одного боку, можуть 
надавати пріоритет делегуванню повноважень оподатковувати міжнародний 
дохід міжнародному органу (спільне оподаткування – модель застосовується у 
Європейському Союзі), з іншого – можуть домовитись про правило щодо 
розподілу юрисдикції оподаткування між країнами; 

− характеристика режиму усунення подвійного оподаткування із 
застосуванням міжнародних договорів, які не містять вичерпних правил 
оподаткування, але завдяки яким досягається роз’єднання транснаціональної 
бази оподаткування та відбувається розподіл її під різні юрисдикції, щоб країни 
могли застосовувати власні внутрішні норми до своєї частки бази 
оподаткування; 

− характеристика міжнародних договорів про уникнення подвійного 
оподаткування, у разі застосування яких відбувається розмежування податкової 
юрисдикції між договірними країнами, після чого країна в основному може 
вільно використовувати власний національний податковий закон щодо 
відповідного доходу, а двосторонні договори лише допомагають координувати 
різні національні податкові закони. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
положення й висновки дисертації можуть бути використані у: 
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− науково-дослідній сфері – для подальшого вивчення проблем виникнення 

подвійного оподаткування та усунення його негативних наслідків;  
− правотворчій діяльності – у процесі реформування й удосконалення 

чинного податкового законодавства, імплементації до нього норм міжнародних 
договорів; 

− правозастосовній діяльності – у разі використання висновків, 
рекомендацій і пропозицій у діяльності органів Державної податкової служби 
України; 

− навчальному процесі – під час викладання навчальної дисципліни 
«Податкове право», для підготовки відповідних розділів підручників, 
навчальних посібників, курсів лекцій, а також під час підготовки студентами 
наукових робіт. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, його основні 
висновки й рекомендації оприлюднені на 8 міжнародних і всеукраїнських 
науково-практичних конференціях: «Вороновські читання (Єдність 
адміністративних та фінансових процедур)» (м. Львів, 2018 р.); «Актуальні 
питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права» (м. Львів, 
2019 р.); «Правова держава: напрямки та тенденції її розбудови в Україні» 
(м. Одеса, 2019 р.); «Особливості розвитку публічного та приватного права в 
Україні» (м. Харків, 2019 р.); «Особливості розвитку законодавства України у 
контексті євроінтеграційних процесів» (м. Харків, 2019 р.); «Реформування 
національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 
2020 р.); «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення» (м. Харків, 2020 р.); 
«Право як ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення в 
30 наукових працях, у тому числі 1 одноосібній монографії, 21 науковій статті, 
що опубліковані у виданнях, які визнані фаховими з юридичних наук, та в тезах 
8 доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 
переліку умовних позначень, вступу, 2 розділів, що містять 7 підрозділів, 
висновків, списку використаних джерел (444 найменування) та додатків. 
Загальний обсяг дисертації становить 440 сторінок. Обсяг основного тексту – 
372 сторінки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, висвітлено її зв’язок із 

науковими програмами, визначено мету й завдання роботи, об’єкт і предмет, 
методологічне підґрунтя, розкрито наукову новизну та практичне значення 
одержаних результатів, надано інформацію про апробацію результатів 
дослідження, про публікації, у яких були відображені його ключові теоретичні 
й практичні положення, а також про структуру та обсяг роботи. 

Розділ 1 «Правове регулювання податкового обов’язку на межі 
національного та міжнародного податково-правового режиму» охоплює три 
підрозділи. 
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Підрозділ 1.1 «Суть та структура податкового обов’язку: порівняльно-

правовий аспект» містить три параграфи, у яких розкрито теоретичні й 
методологічні підходи до вивчення правової природи податкового обов’язку, 
ґенези його правового регулювання, структури. Зазначено, що у процесі своєї 
діяльності держава виконує цілу низку різноманітних функцій, фінансування 
яких здійснюється з різних джерел, серед яких особливе місце займають 
надходження від сплати податків і зборів. Шляхом сплати податків і зборів 
досягається виконання низки цілей, серед яких – наповнення публічних фондів 
держави і відповідних територіальних утворень коштами, створення 
економічного підґрунтя діяльності держави, забезпечення платоспроможності 
відповідних державних та місцевих інституцій. Констатовано, що встановлення 
податків і забезпечення їх вчасної сплати є одним з основних орієнтирів для 
реалізації мети публічного інтересу. 

Аналіз історичних аспектів оподаткування свідчить про те, що податки 
впродовж багатьох століть були однією з важливих ознак держави. Проведено 
ґрунтовний аналіз еволюції виникнення, становлення та розвитку наукових 
пошуків, предметом яких є відносини щодо встановлення та сплати податків і 
зборів. Сам по собі обов’язок сплачувати податки та збори в різних країнах з 
плином часу зазнавав різного змістового та функціонального навантаження. 
Підкреслено, що у різні історичні віхи звільнення від обов’язку сплачувати 
податки розглядалось по-різному (зараз – це пільга, позитивний механізм для 
платника, тоді як у Римській імперії це вважалось обмеженням прав громадян). 

Встановлення та сплата податків пов’язується з необхідністю створення 
економічного підґрунтя для задоволення публічних інтересів, які мають 
забезпечуватися державною, визнаватися офіційно, захищатися правом та 
можливістю застосування державою заходів примусового характеру у разі 
поведінки окремих суб’єктів, яка суперечить публічним інтересам. 
Обґрунтовується теза про відповідність публічного інтересу суспільному у 
сучасних розвинених демократичних державах, у тому числі у сфері 
оподаткування. 

У результаті аналізу податкового обов’язку виокремлено ознаки податку та 
надана їх ґрунтовна характеристика. Наголошено, що одними з принципових 
ознак податку є його безумовність та відсутність цільового спрямування. Після 
сплати податок або надходить до одного публічного фонду, або розподіляється 
між фондами декількох рівнів, мов би «розчиняючись у них», надходження від 
конкретного податку не використовуються на заздалегідь визначені цілі. Збори, 
подібно до мита, мають умовний характер, але відрізняються від мита та 
податку ще своїм цільовим спрямуванням. Констатовано, що обов’язок зі 
сплати зборів має «вужчу» мету, переслідує більш конкретизований суспільний 
інтерес. 

Виявлено самостійну природу мита, яке не можна однозначно віднести ані 
до категорії податків, ані до категорії зборів через низку причин. По-перше, 
мито відрізняється від податку за умовною ознакою (перетинання товарами 
митного кордону). По-друге, про відокремленість мита свідчить особливий 
порядок його нормативного закріплення. В Україні це єдиний 
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загальнообов’язковий платіж, що формально входить до складу системи 
оподаткування за нормами ст. 9 Податкового кодексу України, але механізм 
його повністю регулюється Митним кодексом України. По-третє, на самостійну 
природу мита й обов’язку з його сплати вказує специфічний суб’єктний склад 
(адмініструванням усіх податків займається Державна податкова служба, тоді 
як для адміністрування мита було створено спеціальний орган – Державну 
митну службу України). 

Визначено галузеву специфіку юридичного обов’язку у регулюванні 
фінансових відносин та податкових як їх різновиду. Аргументовано доцільність 
виокремлення двох типів юридичного обов’язку – активного та пасивного – та 
доведено, що відносинам оподаткування притаманний перший тип. Він 
характеризується нормативним приписом, що передбачає виконання підлеглим 
суб’єктом (платником податків, податковим агентом тощо) активних вольових 
дій, спрямованих на досягнення мети, закріпленої у відповідній нормі. 

Здійснено розмежування категорій «податковий обов’язок» та «податкове 
зобов’язання», які використовуються у податкових законодавствах різних країн 
світу. Встановлено принципову відмінність між конструкціями «податковий 
обов’язок» та «податкове зобов’язання», що полягає у різному балансі прав та 
обов’язків зобов’язаного та владного суб’єкта у податкових відносинах. У 
сучасних умовах наявна принципова відмінність між термінами «обов’язок» та 
«зобов’язання» у сфері податкового регулювання, що спричинена відсутністю 
рівності сторін при формалізації юридичних фактів, на підставі яких виникають 
обов’язки суб’єктів цих відносин. 

Наголошено, що використання конструкції «податкове зобов’язання» для 
характеристики обов’язку платників сплачувати законно встановлені податки 
та супутніх обов’язків передбачає поряд із правом держави вимагати від 
платників сплати податку наявність зустрічного обов’язку держави (наприклад, 
звітувати щодо витрачання отриманих сум від платників податків). Підкреслено 
високий потенціал такого підходу у разі його впровадження для підвищення 
ефективності використання публічних коштів. 

Обґрунтована певна диспозитивність у регулюванні податкових відносин, 
пов’язана з регулюванням засобів забезпечення виконання податкового 
обов’язку. Зазначено, що до прийняття Податкового кодексу України та у 
перший рік його дії у забезпеченні виконання податкового обов’язку 
використовувалась податкова порука (зараз цього заходу вже немає). Фактично 
у разі її застосування відбувалось поєднання у конкретних правовідносинах 
конструкцій «обов’язок» і «зобов’язання», коли перед державою мав 
виконуватися податковий обов’язок, а між платником і поручителем виникали 
зобов’язальні відносини, природа яких відмінна від фінансово-правової та тяжіє 
до цивільної сфери регулювання. При цьому чітке імперативне регулювання 
підстав та форми застосування цього заходу (порядок видачі встановлювався 
Національним банком України, а порядок реєстрації – центральним органом 
державної податкової служби) не дозволяє говорити про її цивільно-правову 
природу. 
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Наведено порівняльно-правову характеристику використання країнами 

конструкцій «податковий обов’язок» та «податкове зобов’язання» у своїх 
національних податкових законодавствах. Встановлено, що у Республіці 
Білорусь та Республіці Азербайджан податковий обов’язок ототожнюється з 
податковим зобов’язанням, у Киргизькій Республіці, Республіці Польща,  Грузії 
закріплено термін «податкове зобов’язання». У Республіці Казахстан 
застосовується термін «податковий обов’язок» для позначення обов’язку 
платника сплатити податок. 

Визначено принципові ознаки податкового обов’язку, до яких належать: 
а) грошовий характер; б) імперативність встановлення; в) односторонній 
характер; г) активність поведінки зобов’язаного суб’єкта; д) універсальний 
характер (поширюється на велике коло осіб); е) належність (має бути 
встановлений у передбачений законодавством спосіб). 

Підрозділ 1.2 «Нормативно-правові інструменти регулювання відносин з 
приводу виконання податкового обов’язку» містить аналіз нормативного 
закріплення податкового обов’язку у різних країнах світу. Аргументується, що 
необхідність сплати податків бере свої витоки у конституційному регулюванні, 
що ще раз підкреслює важливість податкового обов’язку. В Україні 
конституційною нормою закріплюється обов’язок кожного платити законно 
встановлені податки.  

Здійснено аналіз динаміки конституційного закріплення обов’язку 
сплачувати податки на території України та сусідніх держав. Встановлено, що 
за часів існування Російської імперії, коли Конституції цієї країни не існувало,  
законодавець переважно використовував конструкцію «зобов’язання» у 
регулюванні податкових відносин, що передбачає взяття державою на себе 
зустрічних зобов’язань із підтримки обороноздатності, забезпечення соціальних 
функцій, захисту законних прав своїх громадян. Констатовано, що жодна з 
редакцій Конституції за доби Радянського Союзу (ані СРСР, ані УРСР) не 
закріплювала обов’язку громадян сплачувати податки і збори хоча б у 
найменшому наближенні до сучасного розуміння конституційного податкового 
обов’язку. 

Проведено порівняльно-правовий аналіз закріплення обов’язку сплачувати 
податки у конституціях зарубіжних країн. Конституційний обов’язок 
сплачувати податки встановлено конституціями Республіки Вірменія, 
Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Грузії, Республіки 
Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Таджикистан, Республіки 
Туркменістан, Республіки Узбекистан. На необхідність встановлення 
податкової системи на законодавчому рівні вказується у конституціях 
Литовської Республіки, Словацької Республіки, Республіки Словенія, Чеської 
Республіки, Естонської Республіки тощо. У Румунії передбачається 
необхідність участі її громадян у здійсненні публічних видатків у формі сплати 
податків і зборів. Закріплення податкового обов’язку на конституційному рівні 
притаманне країнам Африки та Азії, серед яких можна виокремити Алжирську 
Народну Демократичну Республіку, Соціалістичну Республіку В’єтнам, 
Арабську Республіку Єгипет, Китайську Народну Республіку, Республіку 
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Конго, Республіку Нігер, Королівство Таїланд, Туніську Республіку, Турецьку 
Республіку, Республіку Корея, Японську Державу тощо. 

Конституції країн Західної Європи обов’язково мають посилання на 
необхідність встановлення податкової системи на законодавчому рівні. До них 
належать: Республіка Австрія, Королівство Бельгія, Федеральна Республіка 
Німеччина, Грецька Республіка, Королівство Данія, Республіка Ірландія, 
Ісландія, Королівство Іспанія, Нідерланди, Королівство Норвегія, 
Португальська Республіка, Фінляндська Республіка, Французька Республіка, 
Королівство Швеція. Жодна з конституцій цих країн, окрім Конституції 
Королівства Іспанія, не містить обов’язку громадян сплачувати податки. В 
Аргентинській Республіці, Федеративній Республіці Бразилія, 
Багатонаціональній Державі Болівія, Республіці Колумбія, Канаді, 
Мексиканських Сполучених Штатах, Республіці Нікарагуа, Республіці Перу, 
США на конституційному рівні закріплюється необхідність законодавчого 
закріплення складників їхніх податкових систем, а про встановлення загального 
податкового обов’язку норм немає. Виявлено особливість регулювання 
оподаткування у Федеративній Республіці Бразилія, що полягає у 
конституційно закріпленій можливості платників податків контролювати 
органи влади. Встановлено наявність у конституції Федеративній Республіці 
Бразилія норм щодо усунення подвійного оподаткування, які переважно 
спрямовані на усунення внутрішнього подвійного оподаткування.  

Підрозділ 1.3 «Виконання податкового обов’язку» складається з двох 
параграфів. У них розглядаються процедури виконання податкового обов’язку 
у двох аспектах – у разі належної поведінки платника податків (добровільне 
виконання) та у разі деліктної поведінки (примусове виконання).  

Зроблено наголос на співвідношенні понять «податковий обов’язок» та 
«виконання податкового обов’язку». Структура першої категорії передбачає 
існування низки елементів (видових обов’язків – обов’язку з податкового 
обліку, сплати податку, податкової звітності), що відображають її статистичний 
аспект, тоді як «виконання податкового обов’язку» відображає динаміку 
учасників податкових правовідносин. Вказано, що виконання податкового 
обов’язку є багатостадійним процесом, що зумовлено специфікою податково-
правових норм та самою динамікою реалізації податкових відносин. 

Охарактеризовано динаміку виконання податкового обов’язку, що 
передбачає виокремлення низки стадій, у процесі реалізації яких учасники 
податкових відносин виконують чітко окреслені податковим законодавством 
задачі. У виокремленні стадій зроблено наголос на критеріях, що відмежовують 
їх одна від одної, таких як: часові рамки, суб’єктний склад, зміст прав та 
обов’язків учасників правовідносин, мета, нормативно встановлені процедури 
виконання обов’язків та реалізації прав учасників. 

Диференційовано процедури добровільного виконання платниками 
податкового обов’язку залежно від декількох факторів, основними серед яких є 
вид податку (прямий або непрямий, майновий або прибутковий) та тип 
платника (фізична або юридична особа). Констатовано, що у разі добровільного 
виконання податкового обов’язку платником податків відбувається поступова 
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зміна стадії обліку результатів його діяльності стадією формування та подання 
податкової звітності або сплати суми податку. Першою стадією завжди 
виступає стадія податкового обліку, тоді як послідовність двох інших стадій 
залежить від побудови правового механізму конкретного податку. 

У характеристиці стадії податкового обліку зроблено наголос на 
неможливості включення до неї як самостійного складника обліку платників 
податків. Запропоновано облік платників розглядати як самостійну процедуру, 
що зумовлено кардинальною відмінністю в обсязі обов’язків з обліку платників 
податків та обліку об’єктів оподаткування. Процедури обліку платників 
податків здебільшого реалізуються контролюючими органами та іншими 
органами державної влади, на яких покладено обов’язок з ведення відповідних 
реєстрів зобов’язаних осіб, збереження інформації у таких реєстрах, 
підтримання її актуальності тощо, тоді як на платників покладено лише 
обов’язок із вчасного інформування про зміни організаційного характеру. 
Процедури обліку результатів економічної діяльності, навпаки, в основному 
реалізуються самими платниками податків, що є їх імперативним обов’язком. 
Облік результатів діяльності платників податків можна розглядати як складник 
категорії «податковий обов’язок» у її широкому розумінні. 

Доведено доцільність диференціації обліку платників податків на загальний 
(облік фізичних та юридичних осіб, що не мають специфічних ознак або 
діяльність яких не вимагає спеціальної реєстрації) та спеціальний (облік 
платників окремих податків, для формалізації правового статусу яких 
вимагається окрема реєстрація у специфічних реєстрах) типи. Для первісної 
податкової реєстрації першого типу зазвичай не вимагається здійснення 
платником податків активних дій – цей обов’язок покладено на контролюючі 
органи або інші державні органи (присвоєння індивідуального податкового 
номеру фізичним особам здійснюється контролюючими органами самостійно, а 
постановка на облік юридичних осіб – за участю органів реєстрації). Для 
проведення спеціальної реєстрації платники податків звертаються з 
відповідною заявою до контролюючих органів, як правило, самостійно. 

Констатовано, що неналежне виконання податкового обов’язку платником 
податків незалежно від причин, що до цього призвели, може зумовлювати 
наслідки у вигляді застосування заходів податкового примусу, 
засобів забезпечення виконання податкового обов’язку, правовідновлювальних 
заходів та притягнення до відповідальності (фінансової, адміністративної, 
кримінальної тощо). Охарактеризовано систему засобів забезпечення 
виконання податкового обов’язку, проведено їх класифікацію, встановлено 
наслідки їх застосування. Наголошено на необхідності диференціювання 
підстав застосування заходів податкового примусу залежно від режиму 
реалізації податкового обов’язку (у загальному режимі або в режимі усунення 
подвійного оподаткування). 

Розділ 2 «Правова природа подвійного оподаткування, його види та 
шляхи подолання» охоплює чотири підрозділи. 
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У підрозділі 2.1 «Виникнення подвійного оподаткування» здійснено аналіз 

ґенези відносин щодо виникнення подвійного оподаткування, визначено та 
охарактеризовано умови його виникнення. 

У сучасних умовах економічна діяльність суб’єктів господарювання не 
обмежується кордонами однієї держави, тоді як питання оподаткування 
регулюються насамперед законодавством окремої країни. При цьому подвійне 
оподаткування, що може виникати внаслідок невідповідності нормативного 
регулювання оподаткування у різних країнах, часто постає вагомою проблемою 
і для розширення економічної діяльності, і для нормального функціонування 
вже існуючого бізнесу. Особливо важливим є належне врегулювання питань, 
пов’язаних із подвійним оподаткуванням, що  виникає через накладання 
юрисдикцій між державою проживання (країною, де проживає платник 
податків) і державою-джерелом (країною отримання платником податків 
доходу). У разі застосування обома країнами усіх своїх механізмів 
оподаткування спостерігається підвищення податкового тягаря для 
міжнародних інвестицій порівняно з інвестиціями національними.  

Встановлено, що проблема виникнення подвійного оподаткування стає 
актуальною починаючи з 1920 року, що зумовлено розвитком економічної 
співпраці у цей період. Першою організацією, яка займалась пошуком шляхів 
усунення подвійного оподаткування, була Ліга Націй, яка розробила низку 
зразків податкових конвенцій у 30–40-х роках ХХ століття. Констатовано 
значні зміни у Європі у 1950–1960-х роках, коли провідну роль в обговоренні 
міжнародних податкових питань замість Ліги Націй відіграє ОЕСР (ООН на 
відміну від ОЕСР не виділила багато ресурсів для розробки засобів подолання 
міжнародного подвійного оподаткування). 

Виявлено суттєвий супротив урядів країн світу на початку – в середині 
ХХ століття щодо урегулювання питання подвійного оподаткування шляхом 
укладання єдиного багатостороннього міжнародного податкового договору. 
При цьому позитивно сприймалась розробка міжнародними організаціями 
(ОЕСР, ООН) шаблонного документа – типової конвенції, що спричинило 
активізацію процесів з подальшого розвитку та адаптації Модельної Конвенції. 
Текст своєї першої Модельної податкової конвенції про доходи і капітал та 
коментарі до неї ОЕСР опублікувала у 1963 р., а вдосконалену й переглянуту 
версію – у 1977 р. Наслідком подальшого розвитку роботи міжнародних 
організацій, що займаються проблемою усунення подвійного оподаткування, 
стала публікація вказаної конвенції у вільному форматі у 1991 році та 
регулярний вихід оновлених її версій у 1992, 1994, 1995, 1997, 2000 та 2003 
роках, постійне вдосконалення коментарів до цього документа. 

Констатовано, що проблема подвійного оподаткування має трансграничний 
та транснаціональний характер, тому вирішити її шляхом гармонізації 
національного податкового законодавства неможливо. Найважливішим 
конфліктом міжурядового характеру у вирішенні питання щодо усунення 
подвійного оподаткування постає проблема визначення факторів місця 
проживання та джерела оподаткування. Проблема полягає у неоднаковому 
підході до вибору критерію, який буде покладено в основу застосування 
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механізмів усунення подвійного оподаткування. Частіше за все принцип 
проживання використовується для усунення подвійного оподаткування у 
розвинених країнах, тоді як країни, що розвиваються, віддають перевагу 
принципу джерела. Така ситуація спричинена тим, що останній принцип 
передбачає більшу частку транснаціональної податкової бази. Розбіжності 
інтересів щодо вибору принципу проживання або принципу джерела 
спостерігається протягом усієї історії міжнародного податкового 
співробітництва. Варіантом подолання цього конфлікту виступає можливість 
застосування різних типових конвенцій, які надають різну вагу цим принципам. 
Так, Модельна Конвенція ОЕСР надає більшої ваги оподаткуванню резидентів, 
тоді як модель, розроблена в ООН, більше передбачає оподаткування джерел. 

Охарактеризовано вплив міжнародних податкових угод на побудову 
режиму усунення подвійного оподаткування. Завдяки нормам міжнародних 
податкових угод вдається досягти більшої визначеності у фіскальних режимах 
різних країн та встановити дієві механізми взаємодопомоги та обміну 
інформацією про діяльність платників податків, що сприяє стримуванню 
діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків, надає нових 
можливостей для розвитку міжнародної торгівлі та здійснення прямих 
іноземних інвестицій. Особливу ефективність міжнародні податкові договори 
мають, коли їх укладають між державами зі схожим рівнем розвитку. 

Підрозділ 2.2 «Види подвійного оподаткування» містить класифікацію 
різновидів подвійного оподаткування з урахуванням внутрішніх та зовнішніх 
факторів, що впливають на його виникнення.  

Проведено диференціацію міжнародного подвійного оподаткування на 
економічне та юридичне. З урахуванням норм міжнародних угод встановлено, 
що економічне подвійне оподаткування можна визначити як оподаткування 
двох різних осіб щодо одного доходу або капіталу, а найбільш типовими 
причинами його виникнення є включення прибутку від операцій між 
асоційованими підприємствами та одночасне оподаткування прибутку компанії 
на рівні компанії та дивідендів на рівні акціонера. Основним засобом 
вирішення економічних питань подвійного оподаткування, які виникають 
внаслідок коригування трансфертного ціноутворення в операціях із 
пов’язаними сторонами, як правило, є застосування процедури взаємного 
погодження у рамках статті 25 Модельної податкової конвенції про доходи і 
капітал. 

Констатовано, що юридичне подвійне оподаткування за правилами 
Модельної податкової конвенції про доходи і капітал визначається як 
встановлення порівнянних податків у двох (або більше) державах на одного 
платника податків щодо одного і того ж предмета протягом однакових періодів. 
Найчастіше юридичне подвійне оподаткування у контексті цієї Конвенції 
зводиться до випадків, коли резидент однієї договірної держави 
оподатковується за статтями доходу в державі джерела, а ці доходи 
оподатковуються в державі проживання (наприклад, відсотки; роялті; 
дивіденди; дохід від постійного представництва у країні-джерелі; або 
коригування трансфертного ціноутворення, здійснене в країні проживання 
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щодо транзакцій, що проводяться з постійним представництвом у країні-
джерелі). При цьому може відбуватися не тільки подвійне, а й потрійне 
оподаткування. 

Запропоновано підхід до диференціації подвійного оподаткування за типом 
податку, що передбачає виокремлення режимів усунення подвійного 
оподаткування по прямих та непрямих податках. Така диференціація є 
важливою через особливості суб’єктного складу учасників податкових 
відносин. Коли йдеться про непряме оподаткування, відбувається розрив 
формального та реального платника, що зумовлює застосування специфічних 
механізмів, наприклад податкового кредиту по податку на додану вартість. 
Крім того, за загальним правилом експортні операції непрямим податками не 
оподатковуються через те, що це податки на споживання. Констатовано, що у 
Європейських країнах правове регулювання питань, пов’язаних зі сплатою 
податку на додану вартість, детально урегульовано, у тому числі деталізовані 
механізми усунення подвійного оподаткування, що передбачають сплату цього 
податку на етапі реалізації відповідної продукції або надання послуги його 
платником юридичному неплатнику (акт кінцевого споживання). 

У процесі характеристики судової практики вирішення спорів у країнах 
Європейського Союзу щодо усунення  подвійного оподаткування під час 
виконання платниками податкового обов’язку по прямих податках виявлено 
особливість, яка полягає у можливості звернення національних судів за 
роз’ясненнями законодавства Європейського Союзу до наднаціональних 
судових інстанцій. Встановлено, що країни Європейського Союзу досягли 
значних успіхів у гармонізації податкового законодавства щодо непрямого 
оподаткування. Практика Європейського Суду свідчить про чітку позицію, 
відповідно до якої держава-член призначення повинна надати податковий 
кредит на вхідний податок на  додану вартість, що стягується у державі 
експорту, з метою уникнення подвійного оподаткування.  

Підрозділ 2.3 «Засоби і методи уникнення подвійного оподаткування» 
охоплює чотири параграфи, у яких наведено загальну характеристику засобів 
уникнення подвійного оподаткування, охарактеризовано податкове планування 
як засіб уникнення подвійного оподаткування, проаналізовано процедури 
встановлення податкового резидентства платників податків та визначено 
методи уникнення подвійного оподаткування. 

Встановлено, що уникнення подвійного оподаткування досягається 
державами за рахунок застосування різних засобів, якими передбачаються певні 
поступки у своїх фіскальних інтересах принаймні однієї з країн. Прояв зусиль, 
спрямованих на уникнення подвійного оподаткування між державами, свідчить 
про наявність спільних урядових прагнень запобігати проявам подвійного 
оподаткування. При цьому можна констатувати наявність індивідуального (у 
рамках окремої держави) стимулу уникати подвійного оподаткування, адже на 
практиці майже всі країни закріплюють у національному податковому 
законодавстві можливість надання пільги щодо подвійного оподаткування в 
односторонньому порядку. 
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Охарактеризовано процедури одностороннього уникнення подвійного 

оподаткування в Україні, які реалізуються шляхом зарахування сплаченого 
податку за кордоном. Здійснено системний аналіз ст. 13 Податкового кодексу 
України, якою закріплюється положення щодо врахування під час визначення 
об’єкта оподаткування резидента доходів, отриманих з джерел за межами 
України, та урегульовано основні засади урахування сум податків та зборів, 
сплачених за межами України, які зараховуються під час розрахунку податків 
та зборів в Україні за встановленими Податковим кодексом України правилами. 
Готовність країн в односторонньому порядку йти на зменшення своїх доходів 
внаслідок зарахування сум податків, сплачених за кордоном, означає їхню 
готовність надати пільгу з метою усунення подвійного оподаткування 
незалежно від наявності аналогічного жесту з боку інших країн. 

Встановлено, що створення адекватних умов оподаткування шляхом 
надання односторонньої пільги (знижки) на суму сплачених за кордоном 
податків має стратегічне значення для збільшення надходжень до дохідних 
частин бюджетів. Проявлятися це може у рамках відносин з реалізації вже 
інших податкових обов’язків, не пов’язаних з оподаткуванням доходу, за яким 
надано податкову знижку (сплата податків на споживання внаслідок 
збільшення купівельної спроможності). Встановлено відповідність такої 
конструкції підходу міжнародного валютного фонду, відповідно до якого 
основною вигодою для, країн, що розвиваються, у разі підписання угод з 
усунення міжнародного подвійного оподаткування та запровадження 
відповідних механізмів у національне законодавство є збільшення внутрішніх 
інвестицій. 

Встановлена можливість застосування декількох моделей механізму 
усунення подвійного оподаткування, що реалізуються під час  укладання 
міжнародних договорів: а) кредит; б) звільнення; в) відрахування. Вибір 
конкретної моделі приймаючою країною залежить від податкової політики 
держави-резидента. На вибір моделі оподаткування іноземних інвестицій свого 
резидента впливає поведінка саме держави резидента. Коли договір про 
усунення подвійного оподаткування побудовано на базі Модельної Конвенції 
ОЕСР, країна проживання зобов’язана забезпечити звільнення від подвійного 
оподаткування у випадках повного або обмеженого оподаткування джерел. Це 
досягається дозволом зарахувати податок, сплачений у джерела, на податок, 
який сплачується у країні проживання, або звільненням прибутку, що 
оподатковується країною-джерелом. 

Констатовано, що запровадження режиму усунення подвійного 
оподаткування із застосуванням міжнародних договорів не характеризується 
наявністю вичерпних правил оподаткування. При цьому досягається 
роз’єднання транснаціональної бази оподаткування та розподіл її під різні 
юрисдикції, щоб вони могли застосовувати власні внутрішні норми до своєї 
частки бази оподаткування. Після встановлення юрисдикції щодо 
оподаткування країна в основному може вільно використовувати власний 
національний податковий закон щодо відповідного доходу. У рамках правових 
конструкцій податкового договору, на яких базується режим усунення 
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подвійного оподаткування, досягається розгляд транснаціональної бази 
оподаткування не як глобального явища, а навпаки – в рамках територіального 
розмежування. Перевага цього підходу полягає в тому, що уряди зберігають 
майже необмежену юридичну незалежність щодо оподаткування «своєї» частки 
транснаціональної податкової бази. Режим податкового договору побудований 
на співпраці, що зберігає суверенітет. 

Охарактеризовано ключові відмінності побудови режиму усунення 
подвійного оподаткування у Європейському Союзі та Сполучених Штатах 
Америки. На базі аналізу практики Верховного Суду Сполучених Штатів 
Америки встановлено, що «Dormant Commerce Clause» (Застереження про 
бездіяльність торгівлі) забороняє дискримінаційне оподаткування з боку штатів 
США. Це схоже на те, як Європейський Суд трактував основні свободи 
Договору про Європейський Союз, щоб не допустити дискримінаційне 
державне оподаткування, але у Сполучених Штатах Америки йдеться про 
заборону дискримінації торгівлі через встановлення окремими штатами 
додаткових вимог щодо тих або інших характеристик конкретних товарів. 

Встановлено можливість внаслідок використання різних факторів, що 
закріплені національними податковими законодавствами, одночасного 
визнання декількома країнами компанії резидентом для цілей оподаткування. 
Парадоксальність цієї ситуації полягає у можливості за її виникнення 
зменшення податкового навантаження, що зумовлено можливістю скористатися 
подвійними консолідованими операціями збитків. Особливо гостро це питання 
постає у разі відсутності податкового договору щодо уникнення подвійного 
оподаткування. 

Охарактеризовано преференційні режими усунення подвійного 
оподаткування, що застосовуються в оподаткуванні фізичних осіб. У 
Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії та Республіці 
Ірландія особа, яка не має постійного місця проживання, але все таки проживає 
в країні, як правило, оподатковується лише з доходів із джерел у межах цієї 
країни. Іноземні джерела доходу при цьому підлягають оподаткуванню лише в 
разі їх перерахування в цю країну. Подібна конструкція застосовується у 
Республіці Сінгапур, Швейцарській Конфедерації та Японській Державі. У цих 
країнах переслідується мета залучення мобільної кваліфікованої робочої сили. 

У підрозділі 2.4 «Застосування міжнародних договорів для усунення 
подвійного оподаткування» підкреслюється, що метою укладання міжнародних 
податкових договорів не завжди може бути уникнення негативних проявів 
подвійного оподаткування. Вони також можуть слугувати інструментом 
запобігання уникненню оподаткування, засобом обміну інформацією, 
налагодження конструктивного діалогу у відмінних від податкової сферах 
тощо. 

Встановлено, що стимулом укладання міжнародних договорів про усунення 
подвійного оподаткування є бажання країни проживання обмежити право 
країни-джерела на оподаткування. Для реалізації такого стимулу є дві причини, 
що мають економічне та правове навантаження. По-перше, обмеження 
податкових джерел зменшує податковий тягар «своїх» інвесторів за кордоном. 
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По-друге, такий крок забезпечує обмеження можливості стягувати залишкові 
податки з іноземного доходу для уникнення подвійного оподаткування у 
випадках, коли джерело податку було знижено, а країни використовують метод 
кредитування, щоб уникнути подвійного оподаткування. Складається ситуація, 
коли країна проживання готова надати односторонню податкову пільгу з метою 
усунення подвійного оподаткування незалежно від обсягу податку, який збирає 
країна-джерело. Але при цьому для неї було б краще, якби одночасно було 
обмежено оподаткування джерел. За цих умов досягається вирівнювання 
потоків іноземних інвестицій. 

Укладення та реалізація положень двосторонніх договорів про усунення 
подвійного оподаткування має результатом не лише зниження надмірного 
оподаткування платників податків, а й суттєвим чином впливає на іншу 
сторону податкових відносин – на діяльність податкових органів. Однією з 
переваг застосування податкових договорів є зниження навантаження на ці 
органи через формування можливостей з обміну податковою інформацією, що 
спрощує у підсумку адміністрування податків. Також додатковим бонусом у 
разі укладення договорів про уникнення подвійного оподаткування є 
досягнення більшої правової визначеності. Цей фактор, окрім правового 
значення, має й економічне, адже зрозумілість, чіткість та прозорість правил 
оподаткування робить країну привабливою для інвестування. 

Виявлено значний вплив на побудову режиму усунення подвійного 
оподаткування феномена міжнародної податкової конкуренції. Це питання 
сприяє підсиленню односторонніх стимулів, що зумовлено значною 
мобільністю капіталу, утриманню податкових зобов’язань багатьма 
розвиненими країнами та появі нових пільгових режимів оподаткування. 
Названі фактори можуть мати значення для індивідуальних цілей 
оподаткування і є більш важливими для оподаткування компаній. 

Охарактеризована особливість побудови режиму усунення подвійного 
оподаткування у міжнародних масштабах, що полягає у переважному 
застосуванні двосторонніх, а не багатосторонніх міжнародних договорів між 
країнами. Ці двосторонні відносини контрастують із багатьма іншими 
міжнародними режимами економіко-правового характеру. Найбільш відомими 
та розвиненими серед них є ГУТТ (General Agreement on Tariffs and Trade, 
GATT – Генеральна угода з тарифів і торгівлі) та СОТ (World Trade 
Organization, WTO – Світова організація торгівлі). Це багатосторонні режими, 
які мають на меті досягнення прогресивної, скоординованої лібералізації 
торгівлі під час одночасних переговорів. Міждержавна співпраця щодо 
уникнення подвійного оподаткування найчастіше організовується на 
двосторонній основі. 

Констатовано, що у врегулюванні питань, пов’язаних із міжнародною 
співпрацею у сфері оподаткування, країни як до орієнтиру для майбутньої 
міждержавної угоди звертаються до розроблених міжнародними організаціями 
Модельних Конвенцій, тексти яких покладаються в основу майбутніх договорів 
про усунення подвійного оподаткування. Зараз переважна кількість укладених 
двосторонніх договорів про усунення подвійного оподаткування базуються на 
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Типовій конвенції ОЕСР про доходи та капітал (модель ОЕСР) або на Типовій 
конвенції ООН про подвійне оподаткування між розвинутими країнами та 
країнами, що розвиваються (модель ООН). Текстуальний їх аналіз свідчить про 
те, що Модель ООН за основними положеннями відповідає моделі ОЕСР 
(значна частина її положень або ідентичні, або майже тотожні). Ключова 
відмінність між Моделями полягає в тому, що Модель ООН була розроблена «з 
урахуванням особливих потреб країн, що розвиваються» – це прямо 
відображено у назві конвенції. Таким чином, за моделюю ООН зберігається 
більша частка податкових прав для країни джерела.  

Вагомими фактором у виборі моделі для побудови майбутнього режиму 
усунення подвійного оподаткування між двома окремими країнами є частота 
оновлення моделей конвенцій. Модель ОЕСР оновлюється частіше, ніж Модель 
ООН. При цьому до нових редакцій імплементуються положення, вигідні як 
розвиненим країнам, так і країнам, що розвиваються. 

Поряд із Модельними Конвенціями ОЕСР та ООН, що є основними у разі 
укладення двосторонніх договорів про усунення подвійного оподаткування, 
проаналізовано інші моделі конвенцій, розроблені окремими регіональними 
організаціями економічного співробітництва. Визначено принципові риси 
моделі Співтовариства Східної Африки (East African Community – EAC), яку 
було розроблено цією організацією для переговорів своїх членів з третіми 
сторонами. Ця модель передбачає наявність загального застереження про 
«обмеження вигод», яке перешкоджає застосуванню договору там, де 
відповідна компанія використовувала його для здійснення покупок за 
договором. Також досліджено принципові риси моделі конвенції, розробленої 
європейськими консультантами для Східної та Південної Африки (Common 
Market for Eastern and Southern Africa – COMESA).  

 
ВИСНОВКИ 

 
У результаті дослідження, виконаного на підставі поглибленого аналізу 

національних та іноземних нормативних джерел, практики їх застосування, 
систематизації статистичних відомостей, теоретичного осмислення наукових 
праць вітчизняних і зарубіжних учених різних галузей знань, здійснено 
теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукової проблеми 
щодо засад побудови режиму усунення подвійного оподаткування, реалізації у 
його рамках податкового обов’язку, а також розроблено та сформульовано 
висновки, пропозиції й рекомендації, спрямовані на вдосконалення правового 
регулювання механізмів усунення подвійного оподаткування під час виконання 
податкового обов’язку. До найбільш важливих висновків варто віднести 
наведені нижче. 

1. Охарактеризовано концепцію стадійності реалізації податкового 
обов’язку із прив’язкою стадій до його складових елементів. Запропоновано 
визначати дві можливі послідовності виконання стадій реалізації податкового 
обов’язку: а) облік, сплата, звітність; б) облік, звітність, сплата. Стадії 
податкового обліку не можуть передувати інші стадії – вона завжди буде 
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першою, тому що саме за даними обліку формується уявлення про розмір 
податку, який має сплатити платник, тоді як стадії сплати податку та подання 
податкової звітності не завжди слідують одна за одною і можуть змінюватися у 
часі залежно від правового механізму конкретного податку. 

Встановлено можливість за рахунок застосування специфічного 
податкового арбітражу, що полягає у створенні умов  для одночасного визнання 
декількома країнами компанії резидентом для цілей оподаткування, досягти 
податкової «переваги» в одній юрисдикції, та вдвічі – в іншій. В окремих 
випадках з’являється можливість скористатися подвійними консолідованими 
операціями збитків та зменшити податкове навантаження. 

2. Обґрунтовано трансграничний та транснаціональний характер подвійного 
оподаткування, через що вирішити цю проблему шляхом гармонізації 
національного податкового законодавства неможливо. На прикладі 
законодавства країн Європи, нормативне регулювання у яких є гармонізованим, 
наводяться аргументи на користь того, що подвійне оподаткування виникає не 
тільки через відмінність податкових систем держав-членів.  Це негативне явище 
може виникати навіть у разі однакового податкового законодавства всіх 
держав-членів. Причиною цього є те, що подвійне оподаткування виникає через 
одночасне виникнення права оподаткування джерела країною-джерелом та 
права оподаткування резидентів країною проживання. 

Виявлено три основні моделі, що застосовуються країнами для закріплення 
процедур звільнення від подвійного оподаткування: а) кредит; б) звільнення; 
в) відрахування. На вибір моделі оподаткування іноземних інвестицій свого 
резидента впливає поведінка саме держави резидента. 

3. Наголошено на необхідності диференціації подвійного оподаткування за 
типом податку. За цією ознакою виокремлено подвійне оподаткування по 
прямих та непрямих податках. Подібна диференціація є важливою через 
особливості суб’єктного складу учасників податкових відносин. Коли йдеться 
про непряме оподаткування, відбувається розрив формального та реального 
платника, що зумовлює застосування специфічних механізмів (наприклад, 
податкового кредиту по ПДВ), а експортні операції за загальним правилом 
непрямим податками не оподатковуються через те, що це податки на 
споживання. Констатовано, що у Європейських країнах правове регулювання 
питань, пов’язаних зі сплатою ПДВ, детально урегульовано, у тому числі 
деталізовані механізми усунення подвійного оподаткування. 

Юридичне подвійне оподаткування (встановлення порівнянних податків у 
двох (або більше) державах на одного платника податків щодо одного і того ж 
предмета протягом однакових періодів) найчастіше зводиться до випадків, коли 
резидент однієї договірної держави оподатковується за статтями доходу в 
державі джерела, а ці доходи оподатковуються в державі проживання (відсотки, 
роялті, дивіденди, дохід від постійного представництва у країні-джерелі тощо). 

У процесі характеристики економічного подвійного оподаткування 
(оподаткування двох різних осіб щодо одного доходу або капіталу) 
виокремлено найбільш типові його причини: включення прибутку від операцій 
між асоційованими підприємствами та одночасне оподаткування прибутку 
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компанії на рівні компанії та дивідендів на рівні акціонера. Констатовано, що за 
правилами Типової податкової конвенції про доходи та капітал економічні 
питання подвійного оподаткування, які виникають внаслідок коригування 
трансфертного ціноутворення в операціях із пов’язаними сторонами, 
вирішуються шляхом процедури взаємної угоди.  

Виникнення подвійного оподаткування у разі оподаткування прибутку як на 
рівні компанії, так і на рівні акціонерів може бути усунене тільки належним 
поєднанням норм внутрішнього законодавства та податкових договорів. 

4. Констатовано подвійний характер міжнародних договорів, що 
проявляється незалежно від методу імплементації їх норм до національних 
нормативних актів. Такі договори, з одного боку, є угодами між суверенними 
державами (їх укладення провадиться з урахуванням норм міжнародного 
публічного права, у тому числі щодо координації податкових механізмів, 
адміністрування податків та щодо інших питань, пов’язаних з оподаткуванням), 
а з іншого боку, рано чи пізно (залежить від підходу, що застосовується під час 
імплементації їх норм), вони стають складовою чистиною національного 
податкового законодавства.  

Встановлено, що укладення міжнародних договорів з питань уникнення 
подвійного оподаткування з певною часткою умовності можна назвати 
правотворчою діяльністю. Підкреслено, що укладаються ці договори не 
представницьким (наприклад, Верховною Радою України), а виконавчим (уряд) 
органом, через що відбувається суміщення компетенцій різних гілок влади 
заради досягнення публічного інтересу. 

Наголошено на тому, що завдяки нормам міжнародних податкових угод 
вдається досягти більшої визначеності у фіскальних режимах різних країн та 
встановити дієві механізми взаємодопомоги та обміну інформацією про 
діяльність платників податків, що сприяє стримуванню діяльності, спрямованої 
на ухилення від сплати податків, надає нових можливостей для розвитку 
міжнародної торгівлі та здійснення прямих іноземних інвестицій. Особливу 
ефективність міжнародні податкові договори проявляють у разі їх укладання 
між державами зі схожим рівнем розвитку. 

5. Виявлено виняткове значення для усунення подвійного оподаткування 
процедури визначення податкового резидентства платника податків. 
Констатовано, що в Україні при встановленні статусу податкового резидента 
для фізичних осіб поступово та послідовно визначається низка факторів, а саме: 
місце проживання, місце постійного проживання, тест фізичної присутності 
(знаходження в Україні не менше 183 днів, включаючи день приїзду та від'їзду, 
протягом періоду або періодів податкового року), місце постійного проживання 
членів сім’ї фізичної особи, ведення бізнесу в Україні. 

Встановлено факт використання більшістю країн комбінації формальних та 
основних критеріїв для визначення місця розташування компаній. Як 
формальні критерії використовують: а) місце юридичної реєстрації; б) місце 
реєстрації офісу компанії; в) місця знаходження ефективного менеджменту. 
Констатовано складність застосування останнього критерію через необхідність 
перевірки великої кількості фактів та обставин. 
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Охарактеризовано запровадження деякими країнами захисних заходів з 

метою розподілу періодів перебування для громадян, які переїжджають у місця 
проживання до податкових гаваней. Подібні заходи спричиняють певні 
проблеми для мігруючих людей, що мають на меті мінімізацію оподаткування. 
Проте виникають вони, як правило, коли змінюється місце проживання без 
належної реструктуризації окремих активів. Коли в країні еміграції 
залишаються об’єкти нерухомості та джерела доходу, вони можуть послужити 
доказом для податкових органів для доведення факту, що особа все ще зберігає 
своє місце проживання в цій країні. Через це можуть виникати конфлікти 
подвійного проживання. Ця проблема зазвичай не має вирішення і призводить 
згодом до подвійного оподаткування.  

Охарактеризовано особливості застосування окремих засобів уникнення 
подвійного оподаткування у разі проведення агресивного податкового 
планування, коли компанія не визнається резидентом жодної країни. Це стає 
можливим через наявність асиметричного урегулювання національними 
податковими законодавствами питань визначення критеріїв податкового 
проживання, що може бути використано для податкового планування або 
усунення подвійного оподаткування.  

6. Виявлено, що запровадження режиму усунення подвійного 
оподаткування із застосуванням міжнародних договорів дає змогу виділити у 
складі транснаціональної бази оподаткування окремі частини, що підлягають 
оподаткуванню різними юрисдикціями. Досягається можливість застосування 
державами в оподаткуванні складників транснаціональної бази власних 
внутрішніх норм до своєї частки бази оподаткування. Констатовано допоміжну 
роль міжнародних податкових договорів, які лише регулюють взаємодію 
національних податкових систем для побудови режиму усунення подвійного 
оподаткування, в основі якого залишаються норми податкового законодавства 
країн-учасників відповідного договору. 

Констатовано, що у рамках правових конструкцій податкового договору, на 
яких базується режим усунення подвійного оподаткування, досягається розгляд 
транснаціональної бази оподаткування не як глобального явища, а навпаки – в 
рамках територіального розмежування. Перевага цього підходу полягає в 
збереженні урядами майже необмеженої юридичної незалежності щодо 
оподаткування «своєї» частки транснаціональної податкової бази.  

Режим усунення подвійного оподаткування, побудований на застосуванні 
міжнародного податкового договору, характеризується урегулюванням 
процедур співпраці між органами, уповноваженими на адміністрування 
податків і зборів, що зберігає суверенітет. 

7. Визначено різницю побудови режимів усунення подвійного 
оподаткування у Сполучених Штатах Америки та країнах Європейського 
Союзу. У Сполучених Штатах Америки в основу такого режиму покладається 
застосування «Dormant Commerce Clause» (Застереження про бездіяльність 
торгівлі), що забороняє дискримінаційне оподаткування з боку штатів США. Це 
схоже на те, як Європейський Суд трактував основні свободи Договору про 
Європейський Союз, щоб не допустити дискримінаційне державне 
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оподаткування. Також застосовується заборона дискримінації торгівлі через 
встановлення окремими штатами додаткових вимог щодо тих або інших 
характеристик конкретних товарів.  

Охарактеризовано застосування механізму «обмеження вигоди», що 
використовується у побудові режимів усунення подвійного оподаткування з 
метою поліпшення становища країн-джерел, що розвиваються. Цей механізм 
може забезпечити важливий захист і полягає в обмеженні знижених ставок 
податкового утримання та закріпленні деяких інших договірних положень, які 
застосовуються тільки до компаній, що проходять спеціально розроблені тести 
на наявність справжньої присутності в країні, яка підписала договір. Як основа 
такого тесту використовується мінімальна частка власності його резидентів або 
мінімальний рівень доходу від ведення там активної торгівлі чи бізнесу.  

8. Запропоновано такий алгоритм закріплення у податковому законодавстві 
конструкції податкового обов’язку. По-перше, доцільно у складі податкового 
обов’язку виокремлювати низку видових обов’язків, до яких належать: 
а) обов’язок з податкового обліку об’єктів оподаткування; б) обов’язок зі 
сплати обрахованої платником або контролюючим органом суми податку; 
в) обов’язок з формування та подання документів податкової звітності. По-
друге, деталізація окремих обов’язків платника податків має відбуватися в 
окремій статті Податкового кодексу, а не у статті, в якій дається поняття 
податкового обов’язку та визначаються його характерні риси. По-третє, 
обов’язок платника стати на податковий облік у контролюючих органах не 
можна вважати складовою частиною обов’язку з податкового обліку, що 
зумовлено покладанням обов’язку ведення реєстрів, у яких акумулюються 
відомості щодо характерних рис платників та видів їхньої діяльності, на 
контролюючі органи, а не на самих платників податків. 
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АНОТАЦІЇ 

 
Олендер І.Я. Правове регулювання виконання податкового обов’язку в 

режимі усунення подвійного оподаткування. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2020. 

У дисертації проблема подвійного оподаткування, яка має трансграничний 
та транснаціональний характер, розглянута комплексно, із характеристикою 
загальнотеоретичних конструкцій «податковий обов’язок», «податкове 
зобов’язання», аналізом їх структурних елементів та дослідженням процедур 
реалізації податкового обов’язку. Визначено галузеву специфіку юридичного 
обов’язку при регулюванні податкових відносин, встановлено принципову 
відмінність між конструкціями «податковий обов’язок» та «податкове 
зобов’язання», що полягає у різному балансі прав та обов’язків зобов’язаного та 
владного суб’єкта у податкових відносинах. Наведено порівняльно-правову 
характеристику використання країнами конструкцій «податковий обов’язок» та 
«податкове зобов’язання» у своїх національних податкових законодавствах. 

Охарактеризовано вплив міжнародних податкових угод на побудову 
режиму усунення подвійного оподаткування. Завдяки нормам міжнародних 
податкових угод вдається досягти більшої визначеності у фіскальних режимах 
різних країн та встановити дієві механізми взаємодопомоги та обміну 
інформацією про діяльність платників податків. Узагальнено судову практику 
вирішення спорів щодо подвійного оподаткування у країнах Європейського 
Союзу та Сполучених Штатах Америки.  

Проведено класифікацію різновидів подвійного оподаткування, 
охарактеризовано податкове планування як засіб уникнення подвійного 
оподаткування, проаналізовано процедури встановлення податкового 
резидентства платників податків та визначено методи уникнення подвійного 
оподаткування. Охарактеризовано особливості реалізації процедури 
одностороннього уникнення подвійного оподаткування в Україні, які 
реалізуються шляхом зарахування сплаченого податку за кордоном. 

Встановлено, що переважна кількість укладених двосторонніх договорів 
про усунення подвійного оподаткування базуються на Типовій конвенції ОЕСР 
про доходи та капітал (модель ОЕСР) або на Типовій конвенції ООН про 
подвійне оподаткування між розвинутими країнами та країнами, що 
розвиваються (модель ООН). Також визначено принципові риси модельної 
конвенції Співтовариства Східної Африки (East African Community – EAC) та 
конвенції, розробленої європейськими консультантами для Східної та 
Південної Африки (Common Market for Eastern and Southern Africa – COMESA). 

Ключові слова: міжнародний договір, модельна конвенція, оподаткування, 
податковий договір, податковий обов’язок, подвійне оподаткування, режим 
усунення подвійного оподаткування, сплата податку, уникнення подвійного 
оподаткування, усунення подвійного оподаткування. 
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Олендер И.Я. Правовое регулирование исполнения налоговой 

обязанности в режиме устранения двойного налогообложения. – Рукопись. 
Диссертация на соискание учёной степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 
Запорожье, 2020. 

Проблему двойного налогообложения, которая имеет трансграничный и 
транснациональный характер, нельзя решить путем гармонизации только 
национального налогового законодательства. В диссертации она 
рассматривается комплексно, с характеристикой общетеоретических 
конструкций «налоговая обязанность», «налоговое обязательство», анализом их 
структурных элементов и исследованием процедур реализации налоговой 
обязанности. 

Раскрыты теоретические и методологические подходы к изучению правовой 
природы налоговой обязанности, генезиса ее правового регулирования, 
структуры. Констатировано, что установление налогов и обеспечение их 
уплаты в современных условиях является одним из основных ориентиров для 
реализации цели публичного интереса. Проведен подробный анализ эволюции 
возникновения, становления и развития научных изысканий, предметом 
которых являются отношения по установлению и уплате налогов и сборов. 
Обосновывается тезис о соответствии публичного интереса общественному в 
современных развитых демократических государствах, в том числе в сфере 
налогообложения. 

Определена отраслевая специфика юридической обязанности при 
регулировании финансовых отношений и налоговых как их разновидности. 
Установлено принципиальное различие между конструкциями «налоговая 
обязанность» и «налоговое обязательство», которое заключается в различном 
балансе прав и обязанностей обязанного и властного субъекта в налоговых 
отношениях. Приведена сравнительно-правовая характеристика использования 
странами конструкций «налоговая обязанность» и «налоговое обязательство» в 
своих национальных налоговых законодательствах. Осуществлен анализ 
динамики конституционного закрепления обязанности платить налоги на 
территории Украины и соседних государств. Проведен сравнительно-правовой 
анализ закрепления обязанности платить налоги в конституциях зарубежных 
стран. 

Охарактеризована динамика исполнения налоговой обязанности, что 
предусматривает выделение ряда стадий. При этом сделан акцент на критериях, 
которые отделяют их друг от друга, а именно: временных рамках, субъектном 
составе, содержании прав и обязанностей участников правоотношений, цели, 
нормативно установленных процедурах выполнения обязанностей и реализации 
прав участников налоговых правоотношений. Констатировано, что при 
добровольном исполнении налоговой обязанности налогоплательщиком 
происходит смена стадии учета результатов его деятельности стадией 
формирования и представления налоговой отчетности или уплаты суммы 
налога. Первой стадией всегда выступает стадия налогового учета. 
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Охарактеризовано влияние международных налоговых соглашений на 

построение режима устранения двойного налогообложения. Благодаря нормам 
международных налоговых соглашений удается достичь большей 
определенности в фискальных режимах разных стран и установить 
действенные механизмы взаимопомощи и обмена информацией о деятельности 
налогоплательщиков. Обобщена судебная практика разрешения споров 
относительно двойного налогообложения в странах Европейского Союза и 
Соединенных Штатах Америки. 

Проведена классификация видов двойного налогообложения с учетом 
внутренних и внешних факторов, влияющих на его возникновение. 
Международное двойное налогообложение дифференцировано на 
экономическое и юридическое. Предложен подход к дифференциации двойного 
налогообложения по типу налога, что предусматривает выделение режимов 
устранения двойного налогообложения по прямым и косвенным налогам. 

Охарактеризовано налоговое планирование как средство устранения 
двойного налогообложения, проанализированы процедуры установления 
налогового резидентства налогоплательщиков и определены методы 
устранения двойного налогообложения. Определены особенности реализации 
процедуры одностороннего устранения двойного налогообложения в Украине, 
которые реализуются путем зачисления уплаченного налога за рубежом. 

Установлено, что подавляющее количество заключенных двусторонних 
договоров об устранении двойного налогообложения базируются на Типовой 
конвенции ОЭСР о доходах и капитале (модель ОЭСР) или на Типовой 
конвенции ООН об устранении двойного налогообложения между развитыми 
странами и развивающимися странами (модель ООН). Текстуальный их анализ 
свидетельствует о том, что Модель ООН по основным положениям 
соответствует модели ОЭСР (значительная часть ее положений или идентичны, 
или почти тождественны). Ключевое отличие между моделями заключается в 
том, что Модель ООН была разработана «с учетом особых потребностей 
развивающихся стран», что прямо отражено в названии конвенции. 

Кроме конвенций, разработанных ОЭСР и ООН, определены 
принципиальные черты модельной конвенции Сообщества Восточной Африки 
(East African Community – EAC), которая была разработана этой организацией 
для переговоров своих членов с третьими сторонами. Эта модель предполагает 
наличие общего предостережения об «ограничении выгод». Также исследованы 
принципиальные черты модели конвенции, разработанной европейскими 
консультантами для Восточной и Южной Африки (Common Market for Eastern 
and Southern Africa - COMESA). 

Ключевые слова: двойное налогообложение, избежание двойного 
налогообложения, международный договор, модельная конвенция, налоговая 
обязанность, налоговый договор, налогообложение, режим устранения 
двойного налогообложения, уплата налога, устранение двойного 
налогообложения.  
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Olender I.Ya. Legal regulation of tax liability fulfillment in the elimination 

of double taxation regime. – Manuscript. 
Thesis for obtaining a doctor degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 
Zaporizhzhіa National University, Zaporizhzhia, 2020. 

In the dissertation the problem of double taxation, which has a cross-border and 
transnational character, is considered in combination with the characteristics of 
general theoretical constructions of "tax obligation", "tax liability", analysis of their 
structural elements and study of tax liability procedures. The sectoral specificity of 
the legal obligation in the regulation of tax relations is determined, the fundamental 
difference between the constructions "tax obligation" and "tax liability" is 
established, which consists in a different balance of rights and obligations of the 
obligated and authoritative subject in tax relations. The comparative legal 
characteristics of the use of the constructions "tax obligation" and "tax liability" in 
their national tax laws are given. 

The influence of international tax agreements on the construction of the double 
taxation regime is characterized. Thanks to the norms of international tax agreements, 
it is possible to achieve greater certainty in the fiscal regimes of different countries 
and to establish effective mechanisms for mutual assistance and exchange of 
information on the activities of taxpayers. The case law of resolving double taxation 
disputes in the countries of the European Union and the United States of America is 
generalized. 

The classification of types of double taxation is carried out, tax planning as a 
means of avoiding double taxation is characterized, the procedures for establishing 
the tax residence of taxpayers are analyzed and the methods of avoiding double 
taxation are determined. The peculiarities of the implementation of the procedure of 
unilateral avoidance of double taxation in Ukraine, which are realized by crediting 
the paid tax abroad, are described. 

It has been established that the vast majority of bilateral agreements on the 
elimination of double taxation are based on the OECD Model Convention on Income 
and Capital (OECD model) or the UN Model Convention on Double Taxation 
between developed and developing countries (UN model). The basic features of the 
model convention of the East African Community (EAC) and the convention 
developed by European consultants for Eastern and Southern Africa (Common 
Market for Eastern and Southern Africa - COMESA) are also defined. 

Key words: agreement, double taxation avoidance, double taxation elimination 
regime, double taxation elimination, double taxation, international model convention, 
tax liability, tax payment, tax treaty, taxation. 
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