
 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мірошніченко Максим Володимирович   
 

 

УДК 347.73 

 

 

ПРЕЗУМПЦІЯ  ПРАВОМІРНОСТІ  РІШЕНЬ 
ПЛАТНИКА  ПОДАТКІВ 

 

 

 

12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право 

 

 

 

 

Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2016 



 

 

Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана в Національному юридичному університеті 

імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України. 

 

 

Науковий керівник: 

доктор юридичних наук, доцент 

Россіхіна Галина Володимирівна,  

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,  

доцент кафедри фінансового права; 

 
 

Офіційні опоненти: 

доктор юридичних наук, професор 

Покатаєва Ольга Вікторівна, 

Класичний приватний університет, 

перший проректор; 

 

кандидат юридичних наук 

Семенченко Світлана Анатоліївна,  

Харківська обласна державна адміністрація, 

начальник управління доходів департаменту фінансів. 

 

 

 

Захист відбудеться «29» лютого 2016 року о «13
00

» годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради К 17.051.07 Запорізького національного 

університету за адресою: 69600, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 74, корп. 5, кім.  

202-б. 

 

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Запорізького національного 

університету за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-а, корп. 2, 

кім. 101. 

 

 

Автореферат розісланий «28» січня 2016 року. 

 

 

 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради                                                                                     П. С. Лютіков



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Зважаючи на колізійність окремих аспектів системи 

законодавства та неможливість забезпечити комплексне та всеосяжне 

нормативне регулювання всіх суспільних відносин, непоодинокими є випадки 

звернення законодавця до такого правового механізму подолання 

вищезазначених негативних явищ, як правова презумпція. Враховуючи 

специфіку суспільних відносин, що складаються у сфері оподаткування та 

недосконалість окремих законодавчих інститутів податкового права, механізм 

презумпцій також знаходить свою реалізацію в податковій системі. Така 

ситуація однозначно потребує системного аналізу презумпції правомірності 

рішень платника податків, яка, зважаючи на особливості свого законодавчого 

закріплення, до останнього часу практично не досліджувалася. Говорячи про 

презумпцію правомірності рішень платника податків, констатується її 

багатоаспектність, як явища системи податкового законодавства. 

Неоднозначність цієї правової категорії зумовлена насамперед тим, що, з 

одного боку, вона сформульована в рамках ст. 4 Податкового кодексу України 

як принцип системи податкового законодавства, а з іншого, знаходить своє 

формалізоване відображення в рамках норми ст. 56 Податкового кодексу 

України. Одразу потрібно наголосити на тому, що презумпції закріплені в ст. 4 

та ст. 56 Податкового кодексу України корелюються як загальна та спеціальна. 

Якщо говорити про презумпцію правомірності рішень платника податків як 

відповідний принцип податкової системи, то її цільовим призначенням є 

привнесення правової визначеності в податково-правові відносини, що 

складаються при виборі платником податків одного з двох альтернативних 

варіантів поведінки, що є можливим у зв’язку з наявністю правової колізії норм 

податкового права, що регулюють ідентичні правові відносини. Якщо б 

принцип  презумпції правомірності рішень платника податків був би 

законодавчо не закріплений, залишалося б незрозумілим, хто із суб’єктів 

податкового права – платник податків, який обрав найбільш вигідний для нього 

правомірний порядок поведінки, чи контролюючий орган, який наполягає, що 

платник податків мав би вибрати інший альтернативний варіант поведінки, був 

би правий. На нашу думку, презумпцію правомірності рішення платників 

податків визнано принципом податкового права у зв’язку з тим, що саме в 

такому разі вона може характеризуватися найвищою імперативністю.  

Відповідно до ст. 56 Податкового кодексу України, презумпцію 

правомірності рішень платника податків інтегрували у відповідну норму права 

для забезпечення інтересів платника податків у процедурах оскарження рішень 

контролюючих органів. Якщо говорити про сферу поширення регулятивної дії 

відповідних презумпцій, то принцип-презумпція, закріплена в ст. 4 

Податкового кодексу України поширює свою дію на всю систему податкового 

законодавства, що стосується презумпції закріпленої в ст. 56 Податкового 

кодексу України, то вона може знаходити свою реалізацію при виникненні 

суперечки між платником податків та контролюючим органом, щодо вибору 
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конкретного варіанта поведінки при наявності альтернативи, що є наслідком 

колізійності податкового законодавства. 

Теоретичним підгрунтям дослідження стали праці науковців - представників 

вітчизняної та зарубіжної фінансово-правової доктрини, серед яких: І. І. Бабіна, 

Н. Л. Бартунаєва, К. І. Байгозина, Л. Р. Барашян, Т. Д. Бекренєва, 

О. В. Бризгаліна, З. М. Будьков, В. С. Бурова, Н. П. Каменська, 

М. П. Кучерявенко, Д. Ларо, Д. Н. Лизлова, К. Д. Лог, О. А. Лук’янцева, 

С. А. Мосіна, С. Г. Пепеляєва, С. В. Савсеріс, Н. І. Сальтцман, К. А. Сасова, 

Є. Ю. Сафарова, Є. В. Тарібо, В. В. Тильчик, Л. В. Трофімова, О. А. Угренінова, 

О. В. Ульяновська, Є. А. Усенко, Н. В. Шевцова та ін. 

Неможливим було б дослідження без звернення до праць із загальної 

правової теорії та галузевих юридичних наук таких науковців, як: 

С. С. Алексєєв, І. В. Астафьєв, В. К. Бабаєв, С. Н. Братусь, Є. В. Васьковський, 

В. П. Воложанін, В. М. Горшеньов, Г. Ф. Дормідонтов, Ю. Г. Зуєв, О. С. Іоффе, 

В. Б. Ісаков, В. І. Камінська, Н. Ф. Качур, С. Ф. Кечекьян, Т. О. Коломоєць, 

В. В. Лазарєв, Я. Б. Левенталь, О. Г. Лук’янова, В. О. Лучин, О. В. Малько, 

Н. І. Масленникова, М. І. Матузов, Д. Мейер, Ю. І. Мельников, П. О. Недбайло, 

В. А. Ойгензіхт, С. М. Олейніков, Н. М. Оніщенко, І. Оршанський, 

А. А. Павлушина,Л. І. Петражицький, С. П. Погребняк, В. М. Протасова, 

П. М. Рабінович, А. П. Сергєєв, О. О. Сидоренко, О. Ф. Скакун, В. Спасович, 

М. С. Строгович, Є. Б. Тарбагаєва, Ю. О. Тихомиров, О. О. Уварова, У. Уілз, 

А. М. Уілшир, Р. Й. Халфіна, М. В. Цвік, М. Д. Шаргородський, І. Б. Шахов, 

С. В. Шевчук, Г. Ф. Шершеневич, А. Штейнберг, Я. Л. Штутін, 

К. С. Юдельсон та ін. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана відповідно до цільової комплексної програми 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Проблеми 

правового забезпечення справляння податків та зборів в Україні» (номер 

державної реєстрації 0111U000965) та Плану заходів з виконання Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 

2020» у 2015 році, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

№ 213-р від 04 березня 2015 року. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні 

правової природи презумпції правомірності рішень платника податків, 

доктринальній характеристиці принципів оподаткування та з’ясуванні місця 

презумпції правомірності рішень платника податків серед таких принципів, 

з’ясуванні впливу презумпції правомірності рішень платника податків на 

баланс приватних та публічних інтересів у сфері оподаткування, розкритті 

взаємозв’язку презумпції правомірності рішень платника податків з колізіями 

та прогалинами податкового законодавства, а також у формулюванні висновків 

та розробці пропозицій щодо вдосконалення засобів юридичної техніки при 

конструюванні податково-правових норм. 

Реалізація зазначеної мети зумовила необхідність вирішення таких 

завдань: 
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 визначити можливість спростування презумпції правомірності рішень 

платника податків; 

 встановити підстави застосування презумпції правомірності рішень 

платника податків; 

 надати визначення поняттям «колізії податкового законодавства», 

«прогалини податкового законодавства» та «тлумачення податкового 

законодавства»; 

 визначити сферу поширення регулятивної дії презумпції правомірності 

рішень платника податків; 

 визначити вплив презумпції правомірності рішень платника податків на 

права та обов’язки суб’єктів податкових відносин; 

 встановити зміст та значення альтернативності варіантів поведінки в 

процесі реалізації презумпції правомірності рішень платника податків; 

 визначити співвідношення розсуду платника податків та дискреції 

контролюючих органів під час застосування презумпції правомірності рішень 

платника податків; 

 синтезувати формулу балансу приватного та публічного інтересів у 

процесі реалізації презумпції правомірності рішень платника податків; 

 встановити значення пріоритетності нормативно-правових актів під час 

застосування презумпції правомірності рішень платника податків. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини щодо реалізації презумпції 

правомірності рішень платника податків. 

Предметом дослідження є презумпція правомірності рішень платника 

податків. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження 

становить сукупність загальних та спеціальних методів наукового пізнання, 

використання яких дозволило досягти поставленої мети й забезпечити наукову 

достовірність та чіткість отриманих теоретичних результатів. Усі методи були 

застосовані комплексно, що в кінцевому підсумку сприяло всебічності, повноті 

й об’єктивності наукових висновків. 
При здійсненні дисертаційного дослідження основним був системний 

метод, який забезпечив об’єктивне та всебічне вивчення правових категорій та 

явищ у процесі їх взаємодії в рамках податкової системи. Структурний та 

функціональний аналізи, завдяки врахуванню таких якостей системи, як 

інтегративність, компонентність, співвідношення цілого і частини, структури і 

функцій, сприяли поглибленому вивченню таких категорій, як: «принципи 

податкового законодавства», «принципи оподаткування», «податково-правові 

презумпції» (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3). 

Дослідження чинного вітчизняного та зарубіжного податкового 

законодавства проведено із застосуванням порівняльно-правового методу, що 

дало змогу узагальнити наукові концепції провідних учених щодо теоретичних 

та практичних проблем функціонування презумпції правомірності рішень 

платника податків не лише в Україні, а й за її межами (підрозділи 1.1, 2.1, 2.3). 

За допомогою порівняльно-правового методу в дослідженні також 

проаналізовано співвідношення категорій «колізії податкового законодавства», 
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«прогалини податкового законодавства» та «тлумачення податкового 

законодавства» (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2). Історико-правовий метод забезпечив 

можливість проаналізувати розвиток податкового законодавства України щодо 

трансформації поняття «конфлікт інтересів» у сучасну законодавчу модель 

презумпції правомірності рішень платника податків, дослідити обґрунтованість 

та логіку процесу зміни норм податкового законодавства (підрозділи 1.1, 2.2, 

2.3). 

Нормативна основа дослідження – чинне та перспективне законодавство 

України з питань оподаткування, адміністрування податків та зборів, вирішення 

податкових спорів в адміністративному та судовому порядку, міжнародні 

нормативно-правові акти та міжнародні угоди, учасником яких є держава 

Україна. 

Емпіричну базу дослідження становлять відомості Державної фіскальної 

служби України, Міністерства доходів і зборів України щодо виконання 

обов’язків зі сплати податків і зборів, обліку та звітності платників різних 

категорій, судова практика вирішення податкових суперечок, яка стосуються 

презумпції правомірності рішень платника податків. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із перших 

у вітчизняній науці фінансового права комплексним, узагальненим 

дослідженням презумпції правомірності рішень платника податків. У результаті 

проведеного дослідження сформульовано нові наукові положення і висновки, 

запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 
 запропоновано визнати приналежність до підстав застосування 

презумпції правомірності рішень платника податків обов’язкових підстав 

(колізійність норм податкового законодавства, неоднозначність їх тлумачення) 

та факультативних підстав (прогалина у податковому законодавстві); 

 розкрито правовий зв’язок приватного інтересу у сфері оподаткування та 

права платника податків на вибір варіанта поведінки, який виявляється в тому, 

що відповідним правом визначається вибір альтернативного варіанта 

поведінки, а інтерес при реалізації цього права полягає у виборі найбільш 

вигідного для платника податків варіанта поведінки; 

 доведено, що для реалізації права платника податків на вибір варіанта 

поведінки є обов’язковою наявність одночасно двох критеріїв (як якісного – 

дійсна рівнозначність альтернативних варіантів поведінки, так і кількісного – 

наявність двох або більше альтернативних варіантів поведінки), коли за 

відсутності одного з них ми не можемо говорити про реалізацію права, а 

повинні кваліфікувати відповідні дії платника податків як допущення помилки 

в правозастосуванні, що може призвести до застосування по відношенню до 

нього визначених чинним законодавством фінансових санкцій; 

удосконалено: 
 характеристику презумпції правомірності рішень платника податків, 

відповідно до якої розглядувана презумпція має змішаний характер – 

матеріально-процесуальний, адже вона заходить своє формалізоване 



5 

закріплення в рамках податкового права, у системі норм якого містяться як 

матеріальні, так і процесуальні норми; 

 позицію щодо кола суб’єктів податкового правозастосування: 

пропонуємо визнати приналежність до них не лише уповноважених 

законодавством на це суб’єктів (Конституційний суд України), а й 

контролюючих органів, які можуть надавати відповідні податкові консультації, 

та платників податків; 

 підхід до розуміння презумпції правомірності рішень платника податків, 

як принципу податкового права, що розкривається в його 

системоутворювальному значенні на етапах нормотворчості та 

правозастосування; 

набули подальшого розвитку: 
 тези щодо концептуального розуміння колізійності норм податкового 

законодавства, як підстави застосування презумпції правомірності рішень 

платника податків, коли при нерозв’язаній правовій колізії, тобто ситуації, за 

якої загальноправовими методами (за юридичною силою, часом прийняття 

тощо) неможливо визначити, яку з правових норм необхідно застосовувати, 

колізійними будуть такі норми, які містять взаємовиключні правила в одній і 

тій же ситуації; 

 пропозиції щодо визначення прав та обов’язків учасників податкових 

відносин в процесі реалізації презумпції правомірності рішень платника 

податків, коли визначається своєрідність прав платників податків та 

кореспондуючих їм обов’язків контролюючого органу, з виокремленням їх 

взаємообумовлюючої єдності в процесі правореалізації; 

 підходи до доктринального розуміння неоднозначності тлумачення 

колізійних норм податкового права, як ситуації, за якої платник податків та 

контролюючий орган, звертаючись до прийомів тлумачення (буквального, 

системного, історичного тощо) не можуть точно визначити зміст правової 

норми; 

 пропозиції щодо техніко-юридичного застосування учасниками 

податкових відносин презумпції правомірності рішень платника податків з 

урахуванням пріоритетності нормативно-правових актів, якими визначаються 

альтернативні варіанти поведінки. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи 

полягає в тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний 

інтерес і можуть бути використані в: 

– правотворчій діяльності – у процесі підготовки пропозицій щодо 

внесення змін до чинного законодавства України з метою вдосконалення 

правового механізму презумпції правомірності рішень платника податків, як 

інструмента подолання колізійності податкового законодавства; 

– науково-дослідній роботі – для подальших розробок та наукових 

досліджень сутності презумпції правомірності рішень платника податків, її 

структури, факторів та механізмів правозастосування; 
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– навчальному процесі – у процесі викладання у вищих навчальних закладах 

дисциплін «Фінансове право» і «Податкове право», підготовки навчальних 

посібників та підручників із зазначених дисциплін; 

– правозастосовній сфері – у проведенні науково-методичних семінарів із 

працівниками контролюючих органів із проблем застосування податкового 

законодавства. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 4 міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Удосконалення місцевого 

самоврядування в аспекті конституційної реформи» (м. Полтава, 2013 р.), 

«Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 2013 р.), «Юридична осінь 2014 

року» (м. Харків, 2014 р.), «Проблемні питання застосування Податкового 

кодексу України при вирішенні спорів адміністративними судами» 

(м. Краматорськ, 2014 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення в 5 наукових 

статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

дисциплін, у тому числі в одному зарубіжному науковому виданні, а також у 4 

тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, які містять шість підрозділів, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації – 190 сторінок. Список використаних 

джерел налічує 201 найменування і займає 19 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

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

науковими програмами, планами, темами, визначено мету і завдання, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, наведено відомості щодо апробації результатів 

дослідження та публікації. 

Розділ 1 «Правова природа презумпції правомірності рішень платника 

податків» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Презумпція правомірності рішень платника податків як 
принцип оподаткування» досліджено закріплення презумпції правомірності 

рішень платника податків серед основних принципів податкового 

законодавства, розкрито правову природу презумпції правомірності рішень 

платника податків, здійснено класифікацію презумпції правомірності рішень 

платника податків: з урахуванням факту її правового закріплення, за 

можливістю її спростування, за сферою дії та в залежності від ролі в правовому 

регулюванні. 

Запропоновано розглядати презумпцію правомірності рішень платника 

податків як принцип оподаткування. При цьому констатується, що її цільовим 

призначенням є привнесення правової визначеності в податкові відносини, що 

складаються при виборі платником податків одного з двох альтернативних 

варіантів поведінки, що є можливим у зв’язку з наявністю правової колізії норм 
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податкового права, що регулюють ідентичні правовідносини. Зазначається, що 

у випадку відсутності законодавчо закріпленої презумпції правомірності рішень 

платника податків залишалося б незрозумілим, хто із суб’єктів податкового 

права – платник податків, який обрав найбільш вигідний для нього правомірний 

порядок його поведінки, чи контролюючий орган, який наполягає, що платник 

податків повинен був вибрати інший альтернативний порядок поведінки, був би 

правий. 

Центральною ідеєю розглядуваного принципу пропонується визначити 

припущення про правомірність дій платника податків, допоки зворотне не буде 

доведено, що і буде являти собою «концепт» відповідного принципу. Що 

стосується «концепції» такого принципу, то вона буде знаходити свою 

конкретизацію шляхом формалізації законодавчих підстав її застосування. 

Звертається увага на те, що презумпція правомірності рішень платника податків 

як податково-правовий принцип слугує інструментом подолання прогалин у 

податковому законодавстві. Це насамперед стосується неможливості 

забезпечення суцільної регламентації правовідносин нормативними приписами 

окремої галузі права.  

У підрозділі 1.2 «Презумпція правомірності рішень платника податків як 
засіб забезпечення балансу приватних та публічних інтересів» основну увагу 

приділено характеристиці інтересів суб’єктів податкових відносин через 

призму їх економічних та правових особливостей, розкрито дефініції таких 

понять, як: «інтерес», «баланс інтересів», «компетенція», «дискреція». 

Зазначено, що в контексті податкового права особливої уваги заслуговує 

взаємозв’язок економічного та правового інтересів суб’єктів податкових 

відносин. Саме протилежні за своїм спрямуванням економічні інтереси, з 

одного боку платника податків, а з іншого боку контролюючих органів, які 

виступають у ролі публічно-владних інститутів, є причиною виникнення 

суперечок у сфері податкових відносин.  

Обґрунтовано те, що походження економічного інтересу платника податків 

має особистісний характер. Щодо контролюючих органів, то вони виступають у 

ролі «представника» економічних інтересів держави. Таким чином, 

контролюючий орган пропонується розглядати своєрідним «посередником» у 

взаємовідносинах між платником податків та державою, головним завданням 

якого є забезпечення економічних інтересів держави. У рамках реалізації 

презумпції правомірності рішень платника податків економічний інтерес 

платника податків на пряму впливає на формування його правового інтересу. 

Щодо правового інтересу особи, то під ним запропоновано розуміти прагнення 

особи дотримуватися найбільш раціонального для неї порядку правової 

поведінки в процесі реалізації своїх прав та обов’язків. Під час виникнення 

суперечки між платником податків та контролюючим органом щодо вибраного 

платником податків алгоритму поведінки, правовий інтерес органу публічної 

влади полягає у прагненні спонукати платника податків виконувати свій 

податковий обов’язок у такому порядку, що на думку контролюючого органу є 

найбільш прийнятним для досягнення цілей оподаткування. 
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Проаналізовано зміст положень ст. 4 та ст. 56 Податкового кодексу України, 

відповідно до яких законодавець визначає пріоритетність приватного інтересу 

перед публічним у процесі реалізації презумпції правомірності рішень платника 

податків. У даних положеннях зазначається, що платник податків при наявності 

колізій норм податкового законодавства може вибрати найбільш вигідний для 

нього варіант поведінки і такий алгоритм поведінки буде вважатися 

правомірним, не зважаючи на заперечення з боку контролюючих органів. Увагу 

звернено на те, що конструюючи диспозицію норм ст. 4 та ст. 56 Податкового 

кодексу України, законодавець прагнув забезпечити інтереси 

правозобов’язаного суб’єкта як такого, що знаходиться в менш вигідному 

положенні в порівнянні з контролюючим органом. Це зумовлено тим, що 

контролюючий орган є суб’єктом владних повноважень, який має можливість 

застосувати визначені законодавством засоби примусу по відношенню до 

правозобов’язаного суб’єкта податкових відносин – платника податків.  

У підрозділі 1.3 «Презумпція правомірності рішень платника податків та її 
вплив на права та обов’язки сторін податкових відносин» увагу було 

зосереджено на виокремленні з презумпції правомірності рішень платника 

податків права платника податків на вибір варіанта поведінки та його впливу на 

забезпечення балансу приватних та публічних інтересів у сфері оподаткування. 

Шляхом звернення до презумпції правомірності рішень платника податків, 

яка сформульована в положеннях ст. 4 та ст. 56 Податкового кодексу України, 

виведено право платника податків на вибір варіанта найбільш сприятливої 

поведінки. Це право за своєю правовою природою пропонується розглядати як 

податкове, адже воно знаходить своє втілення в нормах підгалузі фінансового 

права – податкового права. В той же час, увага звертається і на те, що 

законодавець не закріпив прямо в положеннях Податкового кодексу України 

чітке формулювання права платника податків на вибір варіанта поведінки. 

Джерелом відповідного права запропоновано вважати презумпцію 

правомірності рішень платника податків. У такому випадку, такі правові 

категорії, як презумпція правомірності рішень платника податків та право на 

вибір платником податків варіанта поведінки, є взаємопов’язаними правовими 

категоріями. Співвідносяться відповідні категорії в загальнофілософському 

розумінні як «форма» та «зміст», як «первинне» та «вторинне». 

Відзначено, що право особи є юридичною формою реалізації її інтересів. 

Коли йдеться про право платника податків на вибір найбільш вигідного 

варіанта поведінки, зазначається, що воно є юридичною формою реалізації його 

правового інтересу, що полягає в його бажанні дотримуватись 

регламентованого правом найбільш вигідного алгоритму поведінки. В той же 

час, правовий зв’язок інтересу та визначеного ним права платника податків, 

розкривається в тому, що відповідним правом визначається вибір 

альтернативного варіанта поведінки, а інтерес при реалізації цього права 

полягає у виборі найбільш «вигідного» варіанта поведінки. З вищезазначеного 

зроблено висновок, що відповідний інтерес платника податків є суб’єктивною 

категорією, адже має своїм джерелом особистісну мисленнєво-вольову 

діяльність платника податків. Це зумовлено тим, що «вигідність» варіанта 
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поведінки, обраного платником, може бути тільки вдаваною, що зумовлюється 

її об’єктивною нераціональністю, яка виявляється при аналізі ситуації, за якої 

вона була обраною. 

Розділ 2 «Реалізація презумпції правомірності рішень платника 

податків» складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 2.1 «Податково-правові колізії як підстава застосування 
презумпції правомірності рішень платника податків» основну увагу приділено 

колізійності правових приписів, які розглядаються як негативне явище системи 

чинного законодавства, адже вона додає аспект невизначеності в процес 

правозастосування. Було визначено, що система податкового законодавства 

проходить перманентну трансформацію, і непоодинокими є випадки 

колізійності податкових правових норм. 

Запропоновано колізію нормативних приписів розглядати як дефект у праві. 

В свою чергу, було зроблено висновки про те, що під дефектом у праві слід 

розуміти певного роду недосконалість правових приписів, які вносять 

дезорганізуючий фактор у процес нормотворчості та правозастосування. 

Відзначено, що дефектами в праві крім колізій можна вважати дублювання 

ідентичних за своїм змістом норм права, невідповідність конструкцій 

нормативних приписів законам формальної логіки, нераціональне 

розташування правових приписів у рамках одного нормативного акту, 

прогалини в праві тощо. Увага звертається на те, що презумпцію правомірності 

рішень платника податків потрібно розглядати як інструмент подолання 

колізійності податкового законодавства. Її телеологічне призначення полягає в 

тому, щоб забезпечити реалізацію інтересів платника податків на вибір 

найвигіднішого для нього варіанта поведінки за наявності породженої 

колізійністю законодавства можливої варіативності його поведінки.  

Констатується необхідність виведення механізму правореалізації презумпції 

правомірності рішень платника податків. Відповідний механізм пропонується 

поділити на декілька етапів. Перший етап: виявлення двох або більше 

альтернативних варіантів поведінки (статично-об'єктивний – колізія норм має 

об'єктивний характер, адже знаходить своє формалізоване закріплення в 

чинному податковому законодавстві). Другий етап: проаналізувавши 

альтернативні варіанти поведінки, платник податків обирає найбільш вигідний 

для себе алгоритм поведінки (суб'єктивно-вольовий – здійснивши особистий 

аналіз можливих варіантів поведінки, платник податків, зваживши всі «за» та 

«проти», обирає (вольовий аспект) найбільш вигідний для себе (суб'єктивний 

аспект) варіант поведінки. Третій етап: платник податків реалізує обраний ним 

варіант поведінки (динамічно-реалізаційний – на основі чинних приписів 

податкового законодавства платник податків визначає алгоритм своєї 

поведінки, щодо виконання ним свого податкового обов’язку). За характером 

своєї правореалізації вище зазначений етап може бути спірним та 

беззаперечним.  

У підрозділі 2.2 «Пріоритетність нормативно-правових актів в аспекті 

реалізації презумпції правомірності рішень платника податків» наведено 

положення щодо дотримання принципів юридичної техніки в процесі 
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нормотворення, здійснюваного органами публічної влади. Наголошено на тому, 

що такий підхід дозволить забезпечити однозначність розуміння правових 

приписів суб’єктами правозастосування та зменшить можливості здійснення 

дискреційних зловживань. 

Наголошується на тому, що у процесі осмислення змісту відповідних норм 

податкового права, платник податків аналізує відповідну норму в аспекті її 

змістовного та цільового призначення і як результат синтезує певний правовий 

висновок, що й слугує його орієнтиром у вибудовуванні ним алгоритму своєї 

правової поведінки. Так як дискреція (розсуд) платника податків щодо порядку 

застосування аналізованих нормативних приписів має особистісне походження, 

констатується його суб’єктивна природа. З вищезазначеного виокремлюється 

алгоритм причино-наслідкових факторів, що в кінцевому результаті впливають 

на неоднозначність тлумачення норм податкового права: суб’єктивний фактор 

(при конструюванні норм податкового права) – об’єктивний фактор 

(колізійність норм податкового права) – суб’єктивний фактор (неоднозначне 

тлумачення правозастосовувачем відповідних колізійних норм). 

Обґрунтовано тезу про те, що дійсна альтернативність варіантів поведінки, 

залежить від того якими нормативно-правовими актами такі варіанти 

встановлюються. Констатується, що юридичну силу нормативних актів 

визначає суб’єкт їх прийняття, який в інституціональному значенні буде 

вважатися джерелом їх походження. Незалежно від рівня кодифікації 

нормативно-правових актів їхні приписи є рівнозначними за своєю юридичною 

силою. Це означає насамперед те, що приписи, які містяться в кодифікованому 

акті, є рівнозначними за юридичною силою приписам сформульованим в 

окремому Законі України, а при їх колізійності суб’єкт правозастосування може 

обирати нормативно визначений варіант поведінки, що вбачається найбільш 

прийнятним для нього. 

Запропоновано синтезувати принцип рівнозначності варіантів поведінки, 

якого повинен дотримуватися платник податків при посиланні на застосування 

презумпції правомірності його рішень. Зазначено, що принцип презумпції 

правомірності рішень платника податків є системоутворюючим принципом в 

податковому праві, а запропонований принцип є техніко-юридичним за своєю 

природою. 

У підрозділі 2.3 «Суб’єкти правозастосування презумпції правомірності 

рішень платника податків» проведено дослідження процесу правозастосування 

презумпції правомірності рішень платника податків, розкрито коло суб’єктів, 

діяльність яких підпадає під можливість застосування презумпції правомірності 

рішень платника податків, наголошено на можливості платника податків бути 

активним учасником процесу податкового правозастосування саме з огляду на 

законодавчу конструкція презумпції правомірності рішень платника податків. 

Відмічено, що вбачається неможливим зловживання з боку платника 

податків своїм правом на застосування презумпції правомірності рішень 

платника податків. Фактична неможливість зловживання платником податків 

своїм правом на вибір варіанта поведінки зумовлена особливостями юридичної 

конструкції диспозицій ст. 4 та ст. 56 Податкового кодексу України. У процесі 
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реалізації відповідного права платник податків повинен обирати зумовлені 

колізійністю податкового законодавства рівнозначні варіанти поведінки. Таким 

чином, будь-який з обраних платником податків алгоритмів поведінки, який 

відповідає вимогам рівнозначності, буде кваліфікуватися як такий, що є 

правомірним, а поведінка платника податків у процесі реалізації такого 

алгоритму буде розглядатися як належна. 

Констатовано, що помилка в процесі правозастосування презумпції 

правомірності рішень платника податків повинна характеризуватися як 

необережність, адже за таких обставин платник податків не усвідомлював 

протиправність своєї поведінки при виборі конкретного варіанта поведінки, та 

не бажав спричинити настання негативних для цілей права наслідків. Якщо ж 

платник податків намагається аргументувати правильність обраного ним 

алгоритму поведінки, застосовуючи прийоми «поширювального тлумачення», 

які спрямовані на спотворення дійсного змісту правових приписів положень 

ст. 4 та ст. 56 Податкового кодексу України, він здійснює його з умисною 

формою вини, адже він усвідомлює хибність відстоюваного ним варіанта 

поведінки та бажає, дотримуючись його, досягнути своїх особистих, часто 

несумісних із засадами функціонування соціуму, цілей. 

Зазначено, що при реалізації платником податків свого права на вибір 

варіанта поведінки йому буде кореспондувати обов’язок контролюючого 

органу не перешкоджати платнику реалізовувати свою податкову поведінку в 

порядку, обраному ним. Пасивність відповідного обов’язку контролюючого 

органу зумовлена тим, що бажання скористатися своїм правом на вибір 

алгоритму поведінки походить від платника податків, реалізується особисто 

платником податків та не потребує сприяння  у його здійсненні з боку жодного 

іншого суб’єкта права. У такому випадку обов'язок контролюючого органу 

зводиться до утримання з його боку від здійснення дій, що перешкоджатимуть 

виконанню платником податків свого податкового обов’язку у порядку 

обраному останнім.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється у визначенні правової природи презумпції 

правомірності рішень платника податків, встановлено взаємозв’язок презумпції 

правомірності рішень платника податків з принципами оподаткування, 

проаналізовано вплив презумпції правомірності рішень платника податків на 

забезпечення балансу приватних та публічних інтересів у сфері оподаткування, 

визначенно підстави застосування презумпції правомірності рішень платника 

податків, до яких належать податково-правові колізії та прогалини податкового 

законодавства. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку 

висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на досягнення 

поставленої мети. Основні з них такі: 

1. Доведено дуалізм законодавчого закріплення презумпції правомірності 

рішень платника податків – як принципу податкового законодавства та як 
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норми, що знаходить своє застосування в процесі виникнення податкового 

спору. З огляду на викладене, презумпція правомірності рішень платника 

податків, як принцип, не підлягає спростуванню, адже її декларативна, 

системовстановлююча природа не підлягає підтвердженню – вона об’єктивно 

існує в рамках податкової системи. Що стосується презумпції, закріпленої в 

ст. 56 Податкового кодексу України, то ми можемо говорити, що вона, 

зважаючи на свій практично-прикладний характер, може бути спростованою в 

процесі правозастосування. 

2. Виокремлено підстави застосування презумпції правомірності рішень 

платника податків, до яких відносяться: колізійність норм податкового 

законодавства, неоднозначність їх тлумачення (обов’язкові підстави); 

прогалина в податковому законодавстві (факультативна підстава). Конструкція 

формалізованої в податковому законодавстві презумпції повинна складатися 

таким чином, щоб норма, що її закріплює, відповідала вимогам визначеності, 

ясності й неоднозначності її тлумачення, оскільки в протилежному  випадку 

вбачається неможливим  забезпечити її однакове застосування, у зв’язку з чим 

неможливо було б виключити необмеженість її трактування у правозастосовній 

практиці. 

3. Обґрунтовано наукову позицію, відповідно до якої, під нерозв’язаною 

правовою колізією, потрібно розуміти ситуацію, за якої загальноправовими 

методами (за юридичною силою, часом прийняття тощо) неможливо визначити, 

яку з правових норм необхідно застосовувати. Колізійними є такі норми, які 

містять взаємовиключні правила в одній і тій же ситуації. Неоднозначність 

тлумачення колізійних норм податкового права. При певній правовій ситуації, 

як платник податків так і контролюючий орган за допомогою прийомів 

тлумачення (буквального, системного, історичного тощо) не можуть точно 

визначити зміст правової норми. Прогалина в законодавстві. У такому випадку 

існуючих норм недостатньо для визначення змісту прав та обов’язків платників 

податків та контролюючих органів. 

4. Доведено, що презумпція правомірності рішень платника податків, 

передбачена ст. 56 Податкового кодексу України, може знаходити свою 

реалізацію при виникненні суперечки між платником податків та 

контролюючим органом щодо вибору конкретного варіанта поведінки при 

наявності альтернативи, що є породженою колізійністю податкового 

законодавства. Відповідний принцип поширює свою дію не тільки на сферу 

конструювання нормативних податкових приписів (вузький підхід), але й на 

регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері оподаткування 

(широкий підхід). Таким чином, синтезувавши вищезазначене твердження та 

здійснивши його системний аналіз, ми можемо говорити, що презумпція 

правомірності рішень платника податків як принцип податкового права 

здійснює конститутивний, системоутворюючий та регулятивний вплив на всі 

правовідносини, що виникають у системі податкового права. 

5. Виведено умови реалізації права платника податків на вибір варіанта 

поведінки. Запропоновано диференціювати відповідні умови, застосовуючи 

кількісний та якісний критерії. Зважаючи на зміст диспозицій ст. 4 та ст. 56 
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Податкового кодексу України можна констатувати, що умовами реалізації 

права на вибір варіанта поведінки є наявність двох або більше альтернативних 

варіантів поведінки (кількісний критерій) та дійсна рівнозначність 

альтернативних варіантів поведінки (якісний критерій). Для реалізації права на 

вибір варіанта поведінки є обов’язковою наявність одночасно двох 

вищезазначених умов (як якісної, так і кількісної). За відсутності однієї з них 

ми не можемо говорити про реалізацію права, а повинні кваліфікувати 

відповідні дії платника податків як допущення помилки в правозастосуванні, 

що може призвести до застосування по відношенню до нього визначених 

чинним законодавством фінансових санкцій. 

6. Доведено, що необхідною умовою застосування презумпції правомірності 

рішень платника податків є наявність породжених колізійністю норм 

податкового права двох або більше альтернативних варіантів поведінки. У 

такому випадку варіанти поведінки справді повинні бути рівнозначними. 

Застосовуючи закони формальної логіки, визначили, що альтернативними 

(рівнозначними) є такі алгоритми поведінки платника податків, між якими 

можна поставити знак “рівності” – “А=Б”. Тільки в рамках  відповідної 

математично-логічної формули ми можемо говорити про те, що колізійність 

норм права дозволяє презюмувати правомірність рішення платника податків, 

який обирає серед двох рівнозначних варіантів поведінки найбільш вигідний 

для себе. Для встановлення альтернативних варіантів поведінки пропонуємо 

ввести такі критерії визначення їх рівнозначності: а) юридична сила актів, що 

породжують колізійну варіативність поведінки; б) темпоральні межі прийняття 

відповідних колізійних норм права; в) спеціалізованість нормативних актів, що 

встановлюють альтернативні варіанти поведінки. 

7. Обґрунтовано науковий підхід, згідно з яким, законодавець, визначивши 

пріоритетність інтересів платника податків в процесі реалізації відповідної 

презумптивної норми, взяв на себе відповідальність за недосконалість 

юридичної техніки при формулюванні нормативних приписів, що й призвело до 

їх колізійності. У такій ситуації ми повинні говорити про те, що розсуд 

платника податків при виборі ним одного з альтернативних варіантів поведінки 

превалює над дискрецією контролюючого органу, який вказує на помилковість 

такого алгоритму поведінки платника, та спонукає його до поведінки, що є 

найбільш прийнятною в його публічно-владному розумінні. 

8. Синтезовано формулу балансу приватного та публічного інтересів у 

процесі реалізації презумпції правомірності рішень платника податків, де “А” – 

приватний інтерес, “>” – переважає над публічним інтересом – “Б”, у зв’язку з 

тим, що альтернативність варіантів поведінки була зумовлена недосконалістю 

юридичної техніки законодавця (суб’єкта публічного інтересу). Ця модель не 

відображає математичного балансу інтересів, проте вона характеризує 

гуманістично-орієнтовані підходи до визначення балансу інтересів у сфері 

оподаткування. Новітні підходи до забезпечення реалізації прав та інтересів 

осіб диктують тенденції превалювання інтересів окремих індивідів над 

інтересами соціуму та держави, що суперечать. Саме множинність індивідів і 

утворює суспільство, яке в подальшому делегує свої повноваження з 
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управління державними справами інститутам публічної влади. У такому  

випадку свою реалізацію знаходить кредо демократично орієнтованих держав: 

“не людина живе для держави, а держава існує для людей”. 

9. Доведено, що конфлікт інтересів платника податків та контролюючого 

органу в аспекті застосування презумпції правомірності рішень платника при 

виникненні спору щодо вибраного платником податків варіанта поведінки є 

неминучим. У даному випадку єдиним способом впливу на платника податків є 

доведення контролюючим органом хибності вибраної платником податків 

поведінки. Вбачається, що обов’язок по доведенні хибності алгоритму 

поведінки платника податків покладається на контролюючий орган. Це 

зумовлено загальнотеоретичною конструкцією презумпцій, що визначає 

юридичний факт дійсним (у нашому випадку правомірність рішень платника 

податків) до тих пір, поки зворотне не буде доведено. Проте якщо при 

застосуванні загальнотеоретичних підходів щодо визначення пріоритетності 

нормативно правових актів у процесі подолання колізійності законодавства, 

контролюючим органом буде доведено, що платник податків обрав хибний 

варіант поведінки, ми не можемо говорити про альтернативність таких 

алгоритмів поведінки, адже в такому випадку не буде знаходити свою 

реалізацію принцип рівнозначності варіантів поведінки. Саме цей принцип є 

визначальним при обґрунтуванні рівнозначності альтернативних варіантів 

поведінки у разі наявності законодавчих колізій. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ  

ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Мирошниченко М. В. О презумпции правомерности решений 

плательщика как средстве ограничения негативного усмотрения в налоговом 

правоприменении / М. В. Мирошниченко // Legeasiviata – aprilie 2015 – С. 56 –

 57. 

2. Мірошніченко М. В. Податкове декларування як засіб узгодження 

позицій платників та контролюючих органів щодо виконання податкового 

обов’язку / М. В. Мірошніченко // Журнал східноєвропейського права. – 2014. – 

№ 2. –C. 102 – 105 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/jousepr_2014_2_16.pdf. 

3. Мірошніченко М. В. Щодо співвідношення категорій «презумпція 

правомірності рішень платника податків» та «презумпція невинуватості» / 

М. В. Мірошніченко // Вісник Чернівецького факультету Національного 

університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових статей. – 2015. – 

№ 1.– С. 88 – 94. 

4. Мірошніченко М. В. Презумптивне оподаткування: тенденції та 

перспективи розвитку / М. В. Мірошніченко // Митна справа. –2015. – № 2 (98) 

– частина 2. – книга 2. – С. 188 – 192. 

5. Мірошніченко М. В. Комплексне регулювання та оціночні категорії при 

вирішенні податкових спорів / М. В. Мірошніченко // Науковий вісник 



15 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник 

наукових праць. – 2015. – № 2 (76) – С. 196 – 203. 
6. Мірошніченко М. В. Підстави неоднозначності судової практики при 

вирішенні податкових спорів / М. В. Мірошніченко // Удосконалення місцевого 

самоврядування в аспекті конституційної реформи: збірник наукових статей та 

тез доповідей за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 

м. Полтава, 27 червня 2013 р. / редколегія: С. Г. Серьогіна, О. П. Бущан, 

О. Р. Дашковська. – П. : НДІ державного будівництва та місцевого 

самоврядування, 2013. – С. 133 – 134. 

7. Мірошніченко М. В. Деякі аспекти формування судової практики на межі 

застосування адміністративного та податкового законодавства / 

М. В. Мірошніченко // Правове життя сучасної України: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (16 – 17 травня 2013 р.) – Т. 2. / 

відповідальний за випуск д.ю.н., проф.. В. М. Дьомін; Національний 

університет «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 178 – 

181. 

8. Мірошніченко М. В. До питання щодо вироблення судовою практикою 

критерію добросовісності платника податків / М. В. Мірошніченко // Юридична 

осінь 2014 року : збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників 

всеукраїнської наукової конференції молодих учених (Харків, 14 листопада 

2014 р.) / за загальною редакцією А. П. Гетьмана. – Х. Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – 2014 – С. 194 – 196. 

9. Мірошніченко М. В. Податкові декларації як засіб доведення відомостей 

щодо додержання платниками податків норм чинного податкового 

законодавства / М. В. Мірошніченко // Проблемні питання застосування 

Податкового кодексу України при вирішенні спорів адміністративними судами 

: матеріали науково-практичного «круглого столу» (м. Краматорськ, 12 груд. 

2014 р.) / за ред. В. Я. Тація, Р. Ф. Ханової. – Х. : Право, 2014. – С. 67 – 70. 

 

АНОТАЦІЇ 

 

Мірошніченко М. В. Презумпція правомірності рішень платника 

податків. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2016. 

Презумпція правомірності рішення платників податків отримала своє 

формалізоване закріплення як принцип податкового права у ст. 4 Податкового 

кодексу України. Зважаючи на те, що вона увійшла до системи податково-

правових принципів, вона характеризуватися найвищою імперативністю. Зі 

змісту положень ст. 4 та ст. 56 Податкового кодексу України, було виведено 

право платника податків на вибір варіанта найбільш сприятливої для нього 

поведінки. Це право за своєю правовою природою є податковим, адже 

знаходить своє втілення в нормах підгалузі фінансового права – податкового 

права. Джерелом відповідного права буде презумпція правомірності рішень 
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платника податків. Презумпція правомірності рішень платника податків 

розглядається як інструмент подолання колізійності податкового 

законодавства. Необхідною умовою застосування платником податків 

презумпції правомірності рішень платника податків є наявність у нього двох 

або більше альтернативних варіантів поведінки. Зважаючи на особливості 

конструкції та змістовне наповнення аналізованих презумптивних норм 

податкового права, вбачається неможливим зловживання з боку платника 

податків своїм правом на застосування презумпції правомірності рішень 

платника податків. 

Ключові слова: презумпція правомірності рішень платника податків, 

податкове право, податкове законодавство, приватний та публічний інтереси, 

право на вибір варіанта поведінки, правореалізація, колізії, податкове 
правозастосування. 

 

Мирошниченко М. В. Презумпция правомерности решений 

налогоплательщика. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2016. 
Презумпция правомерности решения налогоплательщика была 

формализирована законодателем как принцип налогового права в ст. 4 

Налогового кодекса Украины. Так как она вошла в систему налогово-правовых 

принципов, она характеризируется высокой степенью императивности. 

Закрепляя на законодательном уровне презумпцию правомерности решений 

налогоплательщика в форме принцип налогового права, законодатель таким 

образом распространил ее действие на общественные отношения, которые 

объективно возникнув в общественных реалиях могут не иметь нормативного 

порядка их регулирования. Целевым назначением презумпции правомерности 

решений налогоплательщика является привнесение правовой определенности в 

налогово-правовые отношения, имеющие место при выборе 

налогоплательщиком одного из двух альтернативных вариантов поведения. 

Анализ конструкции диспозиций норм ст. 4 и ст. 56 Налогового кодекса 

Украины демонстрирует стремление законодателя обеспечить интересы 

обязанного субъекта налоговых отношений в связи с его менее выгодном 

положении по сравнению с контролирующим органом. Закрепив на 

законодательном уровне презумпцию правомерности решений 

налогоплательщика, законодатель таким образом определил приоритетность 

частного интереса перед публичным в пределах реализации указанной 

презумпции. Согласно рассматриваемой презумпции, налогоплательщик при 

наличии коллизий норм налогового законодательства может выбрать наиболее 

выгодный для него вариант поведения, и такой алгоритм поведения будет 

считаться правомерным, несмотря на возможные возражения со стороны 

контролирующих органов. 



17 

Из содержания положений ст. 4 и ст. 56 Налогового кодекса Украины 

было выведено право налогоплательщика на выбор варианта наиболее 

выгодного для него поведения. Данное право по своей правовой природе 

является налоговым, ведь находит свое воплощение в нормах подотрасли 

финансового права – налогового права. Источником соответствующего права 

следует считать презумпцию правомерности решений налогоплательщика. 

Такие правовые категории, как презумпция правомерности решений 

налогоплательщика и право на выбор налогоплательщиком варианта 

поведения, являются взаимосвязанными правовыми категориями, которые 

соотносятся как "форма" и "содержание", как "первичное" и "вторичное". Право 

налогоплательщика на выбор наиболее выгодного варианта поведения является 

юридической формой реализации его правового интереса, который заключается 

в его желании придерживаться наиболее выгодного регламентированного 

правом алгоритма поведения. 

Презумпцию правомерности решений налогоплательщика следует 

рассматривать как инструмент преодоления коллизийности налогового 

законодательства. Еѐ целевое назначение состоит в том, чтобы обеспечить 

реализацию интересов налогоплательщика на выбор наиболее выгодного для 

него варианта поведения при наличии порождѐнной коллизионностю 

законодательства возможной вариативности его поведения. Коллизия норм 

налогового права относится к обязательным элементам правореализационного 

механизма презумпции правомерности решений налогоплательщика. 

Необходимым условием применения налогоплательщиком презумпции 

правомерности решений налогоплательщика является наличие у него двух или 

более альтернативных вариантов поведения. В данном случае отмечается, что 

варианты поведения действительно должны быть равнозначными. Согласно 

законам формальной логики альтернативными (равнозначными) есть такие 

алгоритмы поведения налогоплательщика, между которыми можно поставить 

знак "равенства" - "А = Б". Из выше изложенного было синтезировано принцип 

равнозначности вариантов поведения, которого должен придерживаться 

налогоплательщик при ссылке на применение презумпции правомерности его 

решений. 

Учитывая особенности конструкции и содержательное наполнение 

анализируемых презумптивных норм налогового права, усматривается 

невозможным злоупотребление со стороны налогоплательщика своим правом 

на применение презумпции правомерности решений налогоплательщика. Это 

обусловлено тем, что любой из выбранных налогоплательщиком алгоритмов 

поведения, который соответствует требованиям равнозначности, будет 

квалифицироваться как таковой, что является правомерным, а поведение 

налогоплательщика в процессе реализации такого алгоритма будет 

рассматриваться как должное. 

Ключевые слова: презумпция правомерности решений 

налогоплательщика, налоговое право, налоговое законодательство, частный и 

публичный интерес, право на выбор варианта поведения, правореализация, 

коллизии, налоговое правоприменение. 
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Miroshnichenko M. V. Presumption of legality of decisions of the taxpayer. – 

Мanuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Ukraine, Zaporizhzhia, 2016. 

The presumption of legality of decisions of taxpayers received formalized its 

consolidation as a principle of tax law in Art. 4 of the Tax Code of Ukraine. In view 

of the fact that it entered the system of tax and legal principles, it is characterized by 

the highest imperative. From the contents of the provisions of Art. 4 and Art. 56 of 

the Tax Code of Ukraine, were put right the taxpayer to choose the most favorable 

option for his behavior. This right by its legal nature a tax, as is embodied in the rules 

subsector financial law - tax law. The source of the law should be considered a 

presumption of legality of decisions of the taxpayer. The presumption of legality of 

decisions of the taxpayer should be seen as a tool to overcome koliziynosti tax 

legislation. A necessary condition for the use of taxpayer presumption of legality of 

decisions of the taxpayer is the existence of two or more alternative behavior. Given 

the design features and content rules considered presumptive tax law impossible 

perceived abuses by the taxpayer the right of use of the presumption of legality of 

decisions of the taxpayer. 

Keywords: presumption of legality of decisions of the taxpayer, tax law, tax law, 
private and public interests, the right to choose variant behavior pravorealizatsii, 

collisions, tax enforcement. 
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