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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Податкові реформи, які проводилися впродовж 

останніх років із метою побудови справедливої, прозорої й передбачуваної 

податкової системи, частково покращили ситуацію щодо податкового 

навантаження на платників податків та адміністрування податків і зборів. 

Водночас потреба в подальших ефективних заходах для усунення наявних 

недоліків у податковій системі залишається актуальною. Особливої гостроти 

вона набуває в контексті явного браку стратегії розвитку податкової системи 

України на середньострокову перспективу, що суттєво ускладнює планування 

підприємницької діяльності, створює ризики для ведення бізнесу, перешкоджає 

належному виконанню податкових обов’язків і створює стан правової 

невизначеності. Ці та інші фактори продукують передумови для недотримання 

норм податкового законодавства, ведення господарської діяльності за межами 

контролю з боку держави, що шкодить меті наповнення бюджетів усіх рівнів. 

Для подолання наведених та інших проблем мають бути вжиті заходи 

державного примусу, через застосування яких забезпечується дотримання 

передбаченої нормами податкового законодавства поведінки платниками 

податків. У Податковому кодексі України (далі – ПК України) закріплено низку 

заходів такого примусу, що мають різну спрямованість. Водночас їх 

застосування традиційно розглядається крізь призму двох аспектів – заходів 

відповідальності, застосовуваних до платників, та заходів забезпечення 

виконання податкового обов’язку платником податків. Однак природа примусу 

в податковому праві свідчить про значно ширший його потенціал і зумовлює 

потребу в розробленні цілісної концепції, єдиного бачення системи примусових 

заходів, що пояснює актуальність та своєчасність дисертаційної роботи. 

Науково-теоретичним підґрунтям проведеного дослідження послужили 

наукові праці таких учених у сфері теорії держави й права, податкового та 

адміністративного права, як М.М. Агарков, Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, 

В.А. Бортняк, С.М. Братусь, З.М. Будько, Д.В. Вінницький, Л.К. Воронова, 

Н.В. Гребенюк, Н.В. Губерська, О.О. Дмитрик, О.М. Дуванський, 

М.П. Дуравкін, М.В. Жернаков, Л.М. Касьяненко, В.В. Кириченко, О.Ю. Кікін, 

А.І. Козулін, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюк, О.А. Куций, М.П. Кучерявенко, 

О.Е. Лейст, П.С. Лютіков, М.В. Макарейко, Н.Є. Маринчак, Т.О. Мацелик, 

Ж.І. Овсепян, Н.Ю. Пришва, Н.А. Саттарова, А.В. Сліденко, О.В. Солдатенко, 

М.С. Студенікіна, А.М. Тимченко, Ю.О. Тихомиров, Р.Й. Халфіна, 

О.О. Циганкова, Ц.Я. Ямпольська та інші. 

Поряд із розвідками з податкового права в дисертації використано роботи 

дослідників у галузі філософії, логіки, економіки, загальної теорії держави та 

права, конституційного, адміністративного права та інших галузевих правових 

наук. На підставі аналізу та узагальнення наукових праць, вітчизняного й 

зарубіжного законодавства, а також судової практики вироблено, обґрунтовано 

та викладено висновки й пропозиції, що виносяться на захист. 
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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). Тему дисертації 

затверджено вченою радою Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого (протокол № 10 від 24 лютого 2017 р.). 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 

щоб на підставі аналізу чинного законодавства України, практики його 

застосування, теоретичного осмислення наукових праць вітчизняних і 

закордонних учених у відповідних галузях знань підготувати концепцію 

системи примусу в податковому праві, а також сформулювати низку висновків, 

пропозицій і рекомендацій, що спрямовані на вдосконалення його правового 

регулювання. 

Для досягнення цієї мети в роботі необхідно виконати такі задачі: 

 окреслити філософсько-методологічні підходи під час дослідження 

примусу в податковому праві; 

 розкрити поняття й ознаки державного примусу; 

 охарактеризувати податкові правовідносини як сферу застосування 

примусу; 

 навести систему обов’язків платника податків та місце в ній 

податкового обов’язку; 

 встановити критерії належного виконання податкового обов’язку, а 

також причини й наслідки відхилення від такого виконання; 

 виявити причини застосування в соціальній правовій державі примусу 

у сфері оподаткування; 

 визначити поняття, ознаки та функції податково-правового примусу; 

 встановити співвідношення податково-правового примусу з іншими 

видами державного примусу; 

 систематизувати та класифікувати заходи податково-правового 

примусу; 

 провести аналіз заходів податково-правового примусу за 

законодавством країн романо-германської та англосаксонської правових сімей; 

 охарактеризувати рішення Конституційного Суду України, 

Європейського суду з прав людини та інших судів щодо застосування 

податково-правового примусу; 

 розробити наукові пропозиції й рекомендації з удосконалення 

податкового законодавства України щодо застосування окремих видів заходів 

податково-правового примусу. 

Об’єкт дослідження становить сукупність суспільних відносин, що 

виникають під час правового регулювання примусу у сфері оподаткування. 

Предметом дослідження є примус у податковому праві. 
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Методи дослідження. Для проведення комплексного дослідження, 

досягнення 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 розвиток, а також розкрити сучасний стан 

досліджуваного предмета (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). За допомогою методу 

історично-правового аналізу розкрито підходи до характеристики державного 

примусу, встановлено природу державного примусу загалом та у сфері 

оподаткування зокрема, а також відтворено еволюцію нормативного 

закріплення та наукових досліджень державного примусу, його поняття 

(підрозділи 1.1, 1.2, 1.4). Системно-структурний метод став у нагоді під час 

окреслення системи заходів примусу в розглядуваній сфері (підрозділ 2.1), а 

функціональний метод – під час з’ясування внутрішньосистемних, 

міжсистемних і зовнішньосистемних зв’язків (підрозділи 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2). 

Формально-логічний метод обрано у процесі вивчення чинного податкового 

законодавства, що сприяло виділенню етапів реформування податкової 

системи, розробленню низки пропозицій з удосконалення зазначеного 

законодавства, а також здійснення правового аналізу судової практики як 

емпіричної бази наукового дослідження й об’єктивного показника ефективності 

податкового законодавства (підрозділи 1.2, 1.3, 3.2). Герменевтичний метод (як 

набір методик текстуального та контекстуального тлумачення юридичних 

тестів – нормативно-правових і доктринальних) задіяно з метою визначення 

сутності понять, які використовуються в податковому законодавстві, і з огляду 

на їхні недоліки запропонувати власне бачення їх нормативного закріплення. 

Зокрема, сформульовано дефініції правових категорій «податково-правовий 

примус», «заходи примусу у сфері оподаткування» тощо (підрозділи 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 2.1, 2.2). Завдяки цьому методу дослідження проведено поглиблений 

аналіз рішень Конституційного Суду України, Європейського суду з прав 

людини та інших судів (підрозділ 3.2). Метод компаративістики дав можливість 

виявити особливості застосування примусу в податковому законодавстві деяких 

країн англосаксонської та романо-германської правових сімей (підрозділ 3.1). У 

роботі знайшли відбиття й деякі інші методи наукового пізнання. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, міжнародно-

правові акти, закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів 

України, інші підзаконні нормативно-правові акти з питань застосування 

заходів податково-правового примусу. Для розроблення пропозицій з 

удосконалення правового регулювання примусу у сфері оподаткування 

проаналізовано досвід зарубіжних держав, зокрема Великої Британії, Канади, 

Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки Німеччина, 

Французької Республіки та інших країн Європейського Союзу. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, інформація з 

Єдиного державного реєстру судових рішень України та з офіційних 
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електронних ресурсів Міністерства фінансів України, Державної податкової 

служби України, Конституційного Суду України, Європейського суду з прав 

людини, 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 доробку вчених відповідних галузей 

права та аналізу національного й зарубіжного законодавства досліджено 

примус у податковому праві. Новизна поданого на захист рукопису 

реалізується в таких науково-теоретичних положеннях, висновках і 

пропозиціях: 

уперше: 

 розроблено й обґрунтовано концепцію системи примусу в 

податковому праві, яка полягає в тому, що державний вплив реалізується через 

систему його заходів, зокрема: а) способи забезпечення виконання податкового 

обов’язку, що спрямовані на гарантування належного виконання платником 

своїх обов’язків; б) податково-правовий примус, метою якого є стимулювання 

платника податків забезпечити реалізацію податковими органами своїх 

повноважень щодо застосування інших заходів примусу, а також погашення 

податкового боргу платника; в) відповідальність. Цей підхід варто використати 

для вдосконалення ПК України, а саме як підґрунтя для виділення його окремої 

глави під назвою «Державно-правовий примус» із переліком здійснюваних 

заходів, центральне місце серед яких посідають заходи податково-правового 

примусу; 

 встановлено, що межі державного примусу у сфері оподаткування – 

це зумовлені метою забезпечення належного виконання податкового обов’язку, 

законодавчо закріплені межі державно-примусового впливу, що полягають у 

встановленні підстав, заходів, суб’єктів і порядку застосування податково-

правового примусу та є умовами реалізації повноважень владних суб’єктів із 

забезпечення гарантій захисту прав і законних інтересів платників податків від 

незаконного застосування примусових заходів; 

 аргументовано, що заходи державного примусу у сфері 

оподаткування – це способи державно-примусового впливу на суб’єктів 

податкових правовідносин, які зумовлені цільовим призначенням 

організаційно-правової сутності, ґрунтуються на чинному законодавстві, мають 

певні якісні й кількісні характеристики та зумовлюють настання негативних і 

небажаних наслідків матеріального чи організаційного характеру, а також 

спрямовані на забезпечення реалізації положень податкового законодавства; 

 виявлено багатоаспектність примусу у сфері оподаткування, що може 

забезпечувати реалізацію як публічних, так і приватних інтересів учасників 

податкових правовідносин, усунення шкідливих наслідків протиправної 

поведінки зобов’язаного суб’єкта податкових правовідносин та відновлення 

прав владних суб’єктів, а також захист прав і законних інтересів платників 

податків від незаконного застосування примусових заходів владними 

суб’єктами; 
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 заходи податково-правового примусу класифіковано за спрямованістю 

впливу на обтяжуючі (майнові) та стимулюючі. При цьому до групи 

обтяжуючих заходів належать арешт коштів та інших цінностей, що 

перебувають у банку (п. 20.1.33 ст. 20 ПК України), арешт майна, товарів 

(п. 94.3 ст. 94, п. 94.4 ст. 94, п. 94.7 ст. 94 ПК України), реалізація майна, що 

перебуває в податковій заставі (ст. 95 ПК України). Натомість стимулюючі 

заходи охоплюють зупинення видаткових операцій (п. 20.1.32 ст. 20, п. 89.4 

ст. 89, п. 91.4 ст. 91 ПК України) та арешт коштів на рахунку платника податків 

(п. 20.1.33 ст. 20, абз. 2 п. 94.6.2 ст. 94 ПК України); 

 з метою розмежування за підставами для застосування, наслідками та 

підставами припинення юридичної дії різних примусових заходів, що об’єднані 

одним поняттям «адміністративний арешт майна», запропоновано внести зміни 

до ст. 94 ПК України, а саме визначити арешт майна, товарів як примусовий 

захід, що полягає в накладенні на платника податків обов’язків, які тимчасово 

позбавляють його можливості реалізувати в повному обсязі право власності на 

майно, з метою запобігання його неналежній поведінці та забезпечення 

виконання ним установлених законом обов’язків; 

 доведено, що стягнення податкового боргу, на відміну від заходів 

державного примусу у сфері оподаткування, являє собою узагальнене поняття, 

яке стосується процедурно-процесуальних аспектів застосування примусових 

заходів, втілює реалізацію примусового впливу на платника податків із метою 

погашення ним податкового боргу; 

удосконалено: 

 визначення податково-правового примусу як самостійного виду 

державно-правового примусу у сфері оподаткування, що посідає центральне 

місце серед системи інших його заходів та являє собою систему закріплених 

нормами податкового права заходів впливу на зобов’язаних суб’єктів 

податкових правовідносин, що застосовуються в разі недотримання цими 

суб’єктами податково-правових норм із метою забезпечення реалізації ними 

своїх обов’язків; 

 підхід до визначення ознак державного примусу у сфері 

оподаткування. Зокрема, наведено такі ознаки державного примусу у сфері 

оподаткування: а) завжди є специфічною формою правозастосовної діяльності 

спеціально уповноважених на те органів держави й посадових осіб 

(контролюючих органів і суду); б) це зовнішній психічний або фізичний вплив 

на свідомість та поведінку платників податків; в) це вплив у вигляді 

використання відповідних заходів; г) супроводжується певними 

правообмеженнями, що мають негативний характер і нерідко пов’язані з 

покладенням на платника податків додаткових обов’язків; ґ) фактичною 

підставою для застосування заходів примусу є невиконання або неналежне 

виконання податкового обов’язку платником, учинення ним правопорушення; 

д) використання заходів такого примусу має місце в передбаченій законом 

процесуальній формі; 
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 характеристику особливостей відповідальності за податкові 

правопорушення. До цих особливостей належать такі: а) закріплення в санкціях 

особливого різновиду податково-правових норм – норми юридичної 

відповідальності; б) багатофункціональність (виконання насамперед 

відновлювальної функції, а згодом – превентивної, каральної та стимулюючої 

функцій); в) для залучення до відповідальності потрібна формальна, фактична й 

процесуальна підстави; г) знаходить своє вираження та конкретизацію в акті 

застосування юридичної відповідальності; ґ) відбиває кількісні та якісні 

особливості державного примусу; 

 положення стосовно властивостей методу податкового права, 

особливостями якого є обмеження законом форм прояву автономії волі 

суб’єктів податкового права; поєднання в ньому дозвільного типу правового 

регулювання та позитивного зобов’язання суб’єктів податкового права; 

юридична нерівність таких суб’єктів, що виражається в розходженні змісту їх 

правосуб’єктності; домінування в податкових правовідносинах публічно-

правового аспекту над приватноправовим; 

 обґрунтування виокремлення в самостійну групу заходів примусу у 

сфері оподаткування таких заходів забезпечення, які застосовуються під час 

невиконання податкового обов’язку платником податків; передбачають 

обмеження права власності платника податків, оскільки позбавляють його 

можливості здійснювати певні дії щодо своєї власності; мають тривалий і 

самостійний процедурний характер; спрямовані на гарантування виконання 

платником податків своїх обов’язків, відновлення порушених прав держави й 

територіальної громади на отримання коштів від сплати податків і зборів, 

зменшення ризиків непогашення податкового боргу; 

набули подальшого розвитку: 

 критерії належного виконання обов’язку зі сплати податку, а саме 

виконання цього обов’язку відповідною особою, у встановлений 

законодавством строк, у повному обсязі, у встановленій формі, у національній 

валюті; 

 визначення місця й ролі юридичних фікцій у податковому праві, 

зокрема, розкрито їх значення як методу юридичної техніки під час з’ясування 

правового статусу держави та її органів як суб’єктів податкового права. 

Сформульовано основні засади запровадження юридичних фікцій у правовому 

регламентуванні статусу цих суб’єктів; 

 обґрунтування правової природи пені як форми фінансової 

відповідальності, що виконує компенсаційну (через поповнення бюджетів, 

компенсацію втрат бюджету від невиконання чи неналежного виконання 

обов’язку зі сплати податків), превентивну (попереджає ненадходження коштів 

від сплати податків у встановлений строк), стимулюючу (спонукає платника 

податків до належного виконання податкового обов’язку) функції; 

 твердження щодо правопоновлюючого, компенсаційного характеру 

фінансової відповідальності як заходу державного примусу у сфері 

оподаткування, що зумовлено майновим (грошовим) характером податкових 
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правовідносин, адже метою такої відповідальності є відшкодування майнових 

втрат бюджетів через неправомірне використання коштів бюджету; 

 положення стосовно характеристики стимулюючих заходів 

податково-правового примусу, які безпосередньо спрямовані не на стягнення 

податкового боргу, а на стимулювання платника податків забезпечити 

реалізацію контролюючими органами своїх повноважень щодо застосування 

інших заходів примусу; 

 розгляд особливостей арешту майна (окрім арешту на кошти та інші 

цінності за пп. 20.1.33 ст. 20 ПК України), що полягає у спрямованості на 

коригування поведінки платника податків до рівня відповідності ознакам 

правомірної поведінки. Водночас накладення арешту на заставне майно з 

невідворотністю призведе до погіршення правового становища платника 

податків, який буде позбавлений фізичної можливості використовувати корисні 

властивості майна в господарській діяльності до моменту відчуження цього 

активу новому власнику. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

положення й висновки дисертації можуть бути використані в: 

 науково-дослідній сфері – для подальшого вивчення порушеної 

проблеми, розвитку правового регулювання примусу у сфері оподаткування та 

вчення про податково-правовий примус (довідка про впровадження Науково-

дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування 

Національної академії правових наук України від 17.10.2019 № 187);  

 правотворчій діяльності – у процесі реформування й удосконалення 

чинного податкового законодавства відповідно до наданих пропозицій (довідка 

про впровадження Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної 

Ради України від 17.10.2019 № 147/2-5); 

 правозастосовній діяльності – у разі використання висновків, 

рекомендацій і пропозицій у діяльності органів Державної податкової служби 

України (довідка про впровадження Головного управління ДПС у Луганській 

області від 16.10.2019 № Д-830/14/12-32-11-00). 

 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 (акт впровадження Класичного приватного університету від 

17.10.2019 № 08/19-12); 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, його основні 

висновки й рекомендації оприлюднені на таких 26 міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Розвиток сучасного права 

в умовах глобальної нестабільності» (м. Одеса, 9–10 вересня 2016 р.); 

«Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та 

проблеми правозастосування» (м. Київ, 8–9 липня 2016 р.); «Сучасні тенденції в 

юридичній науці України та зарубіжних країн» (м. Запоріжжя, 23–24 вересня 

2016 р.); «Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання 

суспільних відносин» (м. Харків, 22–23 січня 2016 р.); «Цінність права як 
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найефективнішого регулятора суспільних відносин» (м. Харків, 7–8 жовтня 

2016 р.); «Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи» 

(м. Львів, 16–17 вересня 2016 р.); «Сучасне державотворення та правотворення: 

питання теорії та практики» (м. Одеса, 11–12 грудня 2015 р.); «Нове 

міжнародне право та національне законодавство – нові завдання юридичної 

науки» (м. Київ, 13–14 листопада 2015 р.); «Сучасні тенденції в юридичній 

науці України та зарубіжних країн» (м. Запоріжжя, 25–26 вересня 2015 р.); 

«Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес 

законодавства України майбутнього» (м. Дніпро, 13–14 січня 2017 р.); «Вплив 

юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства» 

(м. Харків, 17–18 лютого 2017 р.); «Реформування національного та 

міжнародного права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 

2017 р.); «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації 

української держави» (м. Одеса, 3–4 березня 2017 р.); «Проблеми відновлення 

конституційного ладу в Україні» (м. Київ, 19–20 травня 2017 р.); 

«Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в 

Україні: питання взаємодії» (м. Ужгород, 21–22 квітня 2017 р.); «Актуальні 

питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів 

реформування законодавства» (м. Херсон, 14–15 квітня 2017 р.); «Тенденції та 

пріоритети реформування законодавства України» (м. Херсон, 8–9 грудня 

2017 р.); «Концепція розвитку правової держави в Україні» (м. Київ,  

13–14 жовтня 2017 р.); «Інтеграція юридичної науки і практики як основа 

сталого розвитку вітчизняного законодавства» (м. Дніпро, 24–25 листопада 

2017 р.); «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та 

правозастосування» (м. Запоріжжя, 27–28 жовтня 2017 р.); «Україна. 

Євроінтеграція. Інтермарум» (м. Одеса, 27–28 жовтня 2017 р.); «Одеські 

юридичні читання» (м. Одеса, 10–11 листопада 2017 р.); «Вороновські читання: 

єдність адміністративних та фінансових процедур» (м. Львів, 5–6 жовтня 

2018 р.); «Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні» 

(м. Запоріжжя, 22–23 лютого 2019 р.); «Сутність та значення впливу 

законодавства на розвиток суспільних відносин» (м. Одеса, 8–9 березня 

2019 р.); «Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-

правове підґрунтя» (м. Дніпро, 3–4 травня 2019 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення в 

48 наукових працях, у тому числі 1 одноосібній монографії, 21 науковій статті, 

що опубліковані у виданнях, які визнані фаховими з юридичних наук, та в тезах 

26 доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

переліку умовних позначень, вступу, 3 розділів, що містять 8 підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел (422 найменування) та додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 424 сторінки. Обсяг основного тексту – 

365 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

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

науковими програмами, окреслено мету й завдання роботи, об’єкт і предмет, 

охарактеризовано методологічне підґрунтя, аргументовано наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів, наведено інформацію про 

апробацію результатів дослідження, а також про публікації, у яких були 

відображені його ключові теоретичні й практичні положення, визначено 

структуру та обсяг роботи. 

Розділ 1 «Державно-правова природа примусу в податкових 

правовідносинах» охоплює чотири підрозділи. 

Підрозділ 1.1 «Філософсько-методологічні підходи під час дослідження 

державного примусу» містить три параграфи, у яких розкрито теоретичні й 

методологічні підходи до вивчення державного примусу, його ґенези. 

Зазначено, що від обраних методів наукового пізнання залежить отриманий 

науковий результат. Світоглядні підходи визначаються як ідеологія 

дослідження. У сучасному дослідженні не можна говорити про використання 

тільки одного підходу, оскільки воно має бути здійснене крізь призму 

комплексності й міждисциплінарності. Для досягнення всебічного аналізу 

примусу у сфері оподаткування береться до уваги методологічний 

інструментарій – як загальнонаукові методи (діалектичний, герменевтичний, 

історично-правовий, компаративний), так і спеціальні юридичні методи, вагоме 

місце серед яких посідає формально-логічний. 

Розглянуто еволюцію виникнення, становлення й розвитку наукових 

пошуків, предметом яких є відносини щодо примусу загалом та державного 

примусу у сфері оподаткування зокрема. З’ясовано співвідношення термінів 

«влада» та «примус». Влада в загальному розумінні – це здатність і можливість 

впливати на діяльність та поведінку людей за допомогою встановлених і 

санкціонованих державою заходів; один із найважливіших видів соціальної 

взаємодії; специфічний зв’язок між суб’єктами, один із яких підпорядковується 

розпорядженням іншого, у результаті чого владний суб’єкт реалізує свою волю 

й інтереси. Примус є необхідною ознакою влади, одним із методів її реалізації, 

тому він притаманний будь-якій соціальній організації людей. 

Шляхом примусу держава змушує суб’єктів суспільного життя робити те, 

що відповідає її інтересам (активний результат), або не робити того, що їм не 

відповідає (пасивний результат), проте в обох випадках результатом примусу є 

підпорядкування суб’єкта волі держави. Підпорядкування – це стан, що полягає 

в поведінці особи, узгоджуваній із вимогами публічної влади. Його мотиви 

досить різноманітні та можуть бути засновані не лише на примусі, а й на 

зацікавленості в досягненні мети, переконаності в необхідності виконання 

розпоряджень, авторитеті владного суб’єкта, зрештою, просто на почутті страху 

перед небажаними наслідками в разі непокори. Отже, примус і 

підпорядкування – різні явища, що співвідносяться як засіб та мета. 
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Ключова відмінність регулювання суспільних відносин за допомогою 

примусу від того, що здійснюється іншими соціальними нормами, полягає в їх 

дотриманні засобами державного впливу, а тому існування права в сучасних 

умовах неможливе без діяльності, що здатна примушувати до додержання 

юридичних норм права. Державний примус пронизує весь механізм правової 

регламентації у правових відносинах, актах реалізації прав та обов’язків. Як 

безумовний атрибут будь-якої держави, він залишається об’єктивною 

закономірністю розвитку громадянського суспільства. 

Правовим визнається примус, вид і міра якого визначені правовими 

нормами та який застосовується у процесуальних формах, відповідає 

принципам і сутності права. Його законність, обґрунтованість і справедливість 

зазнають контролю та можуть бути оскаржені в суді. Ось чому немає потреби 

диференціювати його на «державний», властивий державній організації влади, і 

«правовий», що пронизує сферу правового регулювання, адже лише в межах 

права закріплюються повноваження відповідних державних органів, посадових 

осіб та інших суб’єктів застосування примусу. 

Наведено основні ознаки державного примусу та сформульовано його 

поняття. Так, державний примус – це вплив уповноважених органів держави, 

посадових осіб на свідомість і поведінку суб’єктів шляхом застосування до них 

у встановленому процесуальному порядку примусових заходів, що визначені у 

правових нормах і пов’язані з настанням негативних наслідків особистого, 

майнового чи організаційного порядку з метою боротьби з правопорушеннями 

та охорони правопорядку. Здійснено класифікацію державного примусу. 

Підрозділ 1.2 «Характеристика податкових правовідносин як сфери 

застосування примусу» містить три параграфи. У них аргументується, що 

публічне право є сукупністю правових норм, що становлять особливу 

функціонально-структурну систему, яка з метою врегулювання й захисту 

суспільних інтересів за допомогою приписів переважно імперативного 

характеру регламентує відносини за участю державних органів, а також між 

суб’єктами, які перебувають у відносинах влади та підпорядкування. Коло 

учасників публічних правовідносин є широким, включає в себе як фізичних та 

юридичних осіб, так і державні органи, їх посадових і службових осіб, 

наділених державно-владними повноваженнями. 

Розкрито публічно-правову сутність податкових правовідносин. Зазначено, 

що податкові правовідносини як форма реалізації публічних інтересів є 

відносинами публічно-правовими. Їм властивий особливий склад учасників. У 

межах реалізації податкових правовідносин держава втручається у право 

власності платника податків. Однак з огляду на ст. 1 Протоколу до Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод таке втручання не є 

безмежним. Для контролюючого органу, який виступає в цих правовідносинах 

від імені держави, встановлена міра дозволеної поведінки, тоді як для фізичної 

особи – міра необхідної поведінки. Обґрунтовано висновок, що законодавець з 

огляду на зміст положень ст. ст. 4 і 56 ПК України визнає пріоритетність 
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приватного інтересу перед публічним та встановлює презумпцію правомірності 

рішень платника податків. 

Звернено увагу на наявність конфлікту інтересів держави та платника 

податків як ознаки податкових правовідносин. Встановлено, що є дві форми 

прояву такого конфлікту – відкрита й прихована. Низький рівень ефективності 

взаємодії суб’єктів аналізованих відносин, правовий нігілізм, наявність 

суперечностей і колізій податково-правових норм та інші причини провокують 

учинення платниками податків дій, які суперечать загальноприйнятим 

принципам та законодавчо встановленим нормам, що знаходить своє втілення в 

порушеннях податкового законодавства. Це характеризує відкриту форму 

прояву конфлікту інтересів. Натомість прихована його форма може 

реалізуватися у вигляді внутрішнього конфлікту, що зумовлений небажанням 

повної або часткової сплати податку. Це призводить до правопорушення як 

прояву специфіки позиції та властивостей особистості, що пов’язані з 

деформацією суспільних потреб, інтересів, ціннісних орієнтирів розвитку. 

Наведено шляхи вирішення конфлікту інтересів. Встановлено, що в 

зарубіжній практиці, на відміну від України, досить поширеним є 

альтернативне розв’язання податкових спорів – їх позасудове вирішення за 

допомогою третьої, неупередженої сторони – медіатора. Відмінність цього 

методу від судового й адміністративного розгляду полягає в залученні 

неупереджених осіб чи структур до розв’язання податкових спорів, що містить 

посередництво (медіацію), погоджувальні процедури та нейтральну оцінку. 

Така процедура може мати місце на двох стадіях – до моменту подачі 

податкової декларації та після цього. У різних країнах світу є відмінність у цих 

процедурах, проте характерною їх ознакою є можливість внесення платником 

податків у декларацію даних, законність операцій щодо яких попередньо 

узгоджена, а тому не може бути оскаржена податковим органом. Наведено 

переваги альтернативного вирішення податкових спорів. 

Підрозділ 1.3 «Теоретико-прикладні проблеми реалізації податкового 

обов’язку» складається з трьох параграфів. У них аргументовано, що реалізацію 

податкового обов’язку можна розглядати у двох аспектах – як результат 

(фактичне виконання суб’єктами дій, які вони зобов’язані були здійснити, що 

становить правоприпиняючий юридичний факт, оскільки за своєю природою 

виконання є юридичним вчинком, тобто правомірною юридичною дією) та як 

процес (систему послідовно здійснюваних дій, певний алгоритм, який містить 

низку стадій, що змінюють одна одну, і конкретні дії з їх реалізації). На 

прикладі такого розмежування чітко простежуються як статика й динаміка 

податкового обов’язку, так і підстави розмежування процедурного регулювання 

певного порядку та процесу конкретної діяльності його виконання. 

Стадійність такої реалізації логічно пов’язувати зі складниками податкового 

обов’язку, процес виконання якого складається з таких трьох стадій: 

а) виконання обов’язку з податкового обліку; б) складання податкової звітності; 

в) сплати податку. Ця послідовність відображає логіку побудови податкового 

обов’язку, окрім того, передбачає можливість деталізації кожного з його видів і 
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виділення в кожній стадії окремих етапів (елементів). Причому реалізація 

кожної наступної стадії неможлива без здійснення, участі в попередній. Так, 

обов’язок зі сплати податку не може бути виконано без реалізації облікових 

обов’язків – постановки на облік зобов’язаної особи, обліку об’єкта 

оподаткування. У процесі реалізації податкового обов’язку для кожної стадії 

характерні такі риси, як мета, часові межі, зміст (сукупність процесуальних 

дій), суб’єктний склад і процесуально-документальне оформлення. 

Розкрито систему обов’язків платника податків та місце в ній податкового 

обов’язку. Із цією метою досліджено співвідношення категорій «обов’язки 

платників податків», «податковий обов’язок» та «обов’язок зі сплати податку». 

Обґрунтовано, що зміст обов’язку зі сплати податку становить діяння особи з 

внесення до бюджету відповідної плати в чітко встановлені строки. Усім 

обов’язкам платника податків притаманна формальна визначеність, адже всі дії, 

які вимагаються на їх виконання, чітко регламентовані законодавством, повинні 

здійснюватися способами, що встановлені ПК України. Відхилення від 

установлених законом способів розглядається як невиконання або неналежне 

виконання обов’язку, що дає державі правомірну підставу вимагати від 

платника відповідних дій і застосовувати до нього заходи примусу. Розглянуто 

критерії належного виконання податкового обов’язку платником податків. 

Акцентовано увагу на розмежуванні понять «сплата податку» та 

«зарахування податку». Підкреслено, що сплата відбувається внаслідок 

вчинення діяння з ініціювання переказу коштів, тобто платник вступає у 

відповідні податкові правовідносини, а відносини щодо зарахування платежів 

на єдиний казначейський рахунок є бюджетними, здійснюваними без 

безпосередньої участі платника в цьому процесі. Надходження коштів у 

рахунок сплати податків відображається в інформаційній системі органів 

Державної податкової служби України датою їх зарахування на бюджетні 

рахунки. При цьому за порушення строку зарахування податків і зборів до 

бюджетів або державних цільових фондів із вини банку чи органу, що здійснює 

казначейське обслуговування бюджетних коштів, платник податків 

звільняється від відповідальності за їх несвоєчасне або не в повному обсязі 

перерахування, у тому числі від нарахованої пені й штрафних санкцій (п. 129.6 

ст. 129 ПК України). Незважаючи на причину несплати податкового 

зобов’язання (зокрема, у разі порушення банком строків виконання доручень 

клієнтів на переказ коштів), платник податків не звільняється від обов’язку 

сплатити його основну суму або суму податкового боргу, а орган податкової 

служби, відповідно, – від стягнення останнього. 

Встановлено причини й правові наслідки відхилення від належного 

виконання податкового обов’язку. Зазначено, що невиконання податкового 

обов’язку є юридичним фактом, що зумовлює настання правових наслідків у 

вигляді вжиття заходів податково-правового примусу. Його невиконання 

утворює податковий борг платника податків, наявність якого передбачає 

застосування державою примусових заходів, підставою для чого є ухилення 

податково зобов’язаних осіб від сплати податків, порушення ними 
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законодавства про податки та збори. Обстоюється думка, що таке ухилення 

може виявлятися в різних формах, зокрема: а) у неподанні документів, 

пов’язаних із їх нарахуванням і сплатою в бюджети (податкових декларацій, 

розрахунків, бухгалтерських звітів і балансів тощо); б) у приховуванні 

(заниженні, необчисленні) об’єктів оподаткування; в) у незаконному отриманні 

податкових пільг; г) у наданні неправдивих відомостей чи документів, що 

засвідчують право фізичної особи на податковий кредит, тощо. 

Підрозділ 1.4 «Характеристика примусу у сфері оподаткування» охоплює 

три параграфи, у яких зазначено, що сучасний період у політичному й 

економічному житті України характеризується загостренням соціальних 

суперечностей у всіх царинах суспільного життя, виникненням на їх підставі 

надзвичайно гострих конфліктів. Усе це вимагає серйозного та детального 

аналізу, перегляду й вивчення проголошеного в Конституції України курсу на 

побудову соціальної держави. Доведено, що у правовій соціальній державі, 

якою відповідно до ст. 1 Основного Закону є Україна, категорія соціальності 

має бути ключовою в реалізації державного примусу, інакше він набуватиме 

форми насильства, прояву узурпації влади для задоволення інтересів окремої 

групи людей. Сплата податків у такій державі є гарантією формування 

публічних фондів коштів. Порушення виконання конституційного обов’язку 

платником податків вимагає реагування з боку суб’єктів владних повноважень, 

що виявляється в застосуванні заходів державного примусу, який у сфері 

оподаткування має специфічні особливості та форми вираження. 

З метою ефективного реформування податкових відносин обґрунтовано 

необхідність розроблення та прийняття низки стратегічних документів, а саме 

таких: Концепції соціальної держави, яка повинна закріпити систему 

найважливіших цілей, принципів і пріоритетів такої держави щодо 

забезпечення суспільного прогресу; Концепції державної податкової політики, 

у якій мають бути окреслені основні напрями цієї політики, механізми й строки 

її реалізації; Стратегії забезпечення розвитку малого й середнього бізнесу в 

Україні. При цьому наведено чинники, що сприяють досягненню соціально 

спрямованого розвитку держави, зокрема: а) проведення соціально орієнтованої 

податково-правової політики; б) реалізація принципів права та соціальної 

держави; в) забезпечення балансу приватних і публічних інтересів під час 

здійснення податково-правового регулювання, що виражається у встановленні 

державою такого рівня податкового тягаря, який давав би змогу платникам 

податків вільно провадити господарську діяльність і шляхом податкового 

планування й податкової оптимізації використовувати законні способи 

зниження податкового навантаження. 

Встановлено, що примус у сфері оподаткування у правовій соціальній 

державі має такі особливості: 1) є багатоаспектним, адже може забезпечувати 

реалізацію як публічних, так і приватних інтересів учасників податкових 

правовідносин; 2) слугує захисту інтересів громадян і суспільства загалом; 3) є 

базовим методом управління соціумом; 4) здійснюється в процедурній формі, 

що закріплена нормативно-правовими актами, де встановлені види й порядок 
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вжиття примусових заходів, підстави та суб’єкти їх застосування, їх 

компетенція; 5) не має характеру насильства та свавілля, а спрямований 

насамперед на утвердження добросовісності платника, який на добровільній 

основі виконує передбачені законодавством обов’язки, а також на реалізацію 

повноважень органами держави відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України. 

З’ясовано природу податково-правового примусу як виду державно-

правового впливу у сфері оподаткування, що посідає центральне місце серед 

інших установлених нормами податкового права заходів впливу на 

зобов’язаних суб’єктів податкових правовідносин. Доведено, що податково-

правовий примус є самостійним, особливим видом державно-правового 

примусу. Цей підхід ґрунтується на твердженні про самостійність податкового 

права як галузі права, що зумовлюється її власним предметом, методом і 

додатковими критеріями – функціями та принципами правового регулювання. 

Наведено принципи, що є підґрунтям для застосування податково-правового 

примусу. 

Розділ 2 «Система заходів примусу в податковому праві» охоплює два 

підрозділи. 

У підрозділі 2.1 «Види заходів примусу у сфері податкового права» 

здійснено класифікацію заходів податково-правового примусу за різними 

критеріями, зокрема: а) за об’єктом застосування; б) за обсягом позбавлення 

права власності; в) за спрямованістю примусового впливу; г) за суб’єктом 

застосування; ґ) за підставами застосування примусу; д) за метою реалізації 

заходів. Запропоновано доповнити ПК України окремою главою «Державно-

правовий примус». 

Наголошується на тому, що виокремлення стягнення податкового боргу як 

окремого заходу податково-правового примусу є недоцільним, оскільки він є 

процедурою виконання податкового обов’язку у примусовому порядку. Отже, 

стягнення податкового боргу є примусовим впливом на боржника, що 

виявляється у вжитті відповідних заходів. Доведено, що продаж майна, яке 

перебуває в податковій заставі, є способом виконання податкового обов’язку у 

примусовому порядку. Фактично має місце штучне роз’єднання двох загальних 

способів примусового виконання податкового обов’язку – стягнення коштів за 

податковим боргом та отримання від суду дозволу на продаж майна, що 

перебуває в податковій заставі. 

Акцентовано увагу на забезпеченні виконання податкового обов’язку. 

Підкреслено, що заходи такого забезпечення спрямовані на гарантування 

виконання платником податків своїх обов’язків, відновлення порушених прав 

держави й територіальної громади на отримання коштів від сплати податків і 

зборів, зменшення ризиків непогашення податкового боргу. Вони вживаються 

за умови порушення встановлених податковим законодавством обов’язків та 

мають тривалий процедурний характер. До них віднесено податкову заставу. 

Обґрунтовано, що до обтяжуючих (майнових) заходів належать арешт 

коштів та інших цінностей, що перебувають у банку (п. 20.1.33 ст. 20 ПК 

України), арешт майна й товарів (п. 94.3 ст. 94, п. 94.4 ст. 94, п. 94.7 ст. 94 ПК 
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України), реалізація майна, що перебуває в податковій заставі (ст. 95 ПК 

України). Ці заходи спрямовані безпосередньо на зменшення майнового стану 

платника податків. З метою розмежування наведених видів арешту 

запропоновано внести зміни до ст. 94 ПК України. 

Під час розгляду стимулюючих заходів податково-правового примусу 

проаналізовано зупинення видаткових операцій (п. 20.1.32 ст. 20 ПК України, 

п. 89.4 ст. 89, п. 91.4 ст. 91 ПК України) та арешт коштів та інших цінностей, 

що перебувають у банку (пп. 20.1.32 п. 20.1 ст. 20, абз. 2 п. 94.6.2 ст. 94 ПК 

України), які безпосередньо спрямовані не на стягнення податкового боргу, а на 

заохочення платника податків у забезпеченні реалізації контролюючими 

органами своїх повноважень щодо застосування інших заходів примусу 

(наприклад, податкової застави (п. 89.4 ст. 89 ПК України)). Констатовано 

схожість стимулюючих заходів у податковому праві за цільовим призначенням 

із заходами забезпечення позову в цивільному процесі (ст. ст. 151 і 152 

Цивільного процесуального кодексу України). Умовою застосування заходів 

забезпечення позову є досить обґрунтоване припущення, що майно (у тому 

числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент 

пред’явлення до нього позову, може зникнути, кількісно зменшитися або якісно 

погіршитися на момент виконання судового рішення. Стимулюючі заходи 

податково-правового примусу можуть застосовуватися в разі створення 

платниками податків перешкод у реалізації контролюючими органами своїх 

законних функцій для припинення вчинення таких дій. Як і заходи 

забезпечення позову, вони спрямовані на уникнення чи попередження 

перешкод, що можуть виникнути у процесі здійснення цими органами своїх 

безпосередніх повноважень зі стягнення податкової заборгованості. 

Встановлено, що юридична відповідальність за податкові правопорушення є 

заходом державно-правового примусу у сфері оподаткування; при цьому 

йдеться про кримінальну, адміністративну та фінансову відповідальність. У 

юридичній відповідальності відображаються кількісні та якісні показники 

державного примусу в досліджуваній царині. Перші охоплюють строки (роки, 

місяці, дні), суми штрафів і пені, різні еквіваленти відшкодування збитків. 

Своєю чергою якісні показники залежать від виду такої відповідальності і 

юридичного покарання, а отже, від її галузевої належності. Таким чином, якісна 

характеристика заходів відповідальності – це сукупність ознак, що 

віддзеркалюють галузеву належність підстав притягнення, правових наслідків, 

видів обмежень, що ними передбачені, та актів застосування права, де 

знаходять свою конкретизацію ці заходи. Кількісна характеристика заходів 

юридичної відповідальності – це сукупність ознак, що відображають тривалість 

дії цих заходів та/або обсяг цієї відповідальності. Розглянуто ознаки фінансової 

відповідальності за податкові правопорушення. Обґрунтовано, що формами 

такої відповідальності є штраф і пеня. 

Підрозділ 2.2 «Реалізація заходів податково-правового примусу» 

складається з двох параграфів, у яких досліджуються процедурні моменти 

реалізації примусу. Зазначено, що під механізмом вжиття заходів податкового 
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примусу варто розуміти комплекс взаємопов’язаних заходів організаційно-

управлінського та спеціально-юридичного характеру, що застосовуються 

контролюючими органами і їх посадовими особами та мають своїм 

призначенням забезпечення застосування державно-примусового впливу, а 

також притягнення винних осіб до відповідальності. 

Проаналізовано систему й компетенцію уповноважених органів і посадових 

осіб під час застосування заходів податкового примусу. Встановлено, що для 

практичного застосування норм щодо притягнення до відповідальності 

посадових осіб контролюючих органів проблемою є надмірна загальність 

відповідних законодавчих приписів. З одного боку, ця ситуація зменшує 

ймовірність того, що певне неправомірне діяння такого органу чи його 

посадової особи залишиться безкарним, а з іншого – платникам податків важче 

обґрунтувати наявність протиправної поведінки з боку контролюючого органу, 

як і наслідки такої поведінки в конкретній життєвій ситуації. Поліпшити 

ситуацію можна трьома способами: 

а) навести невичерпний перелік видів збитків, які має відшкодувати 

контролюючий орган чи його посадова особа, що дасть змогу спростити процес 

доказування розміру шкоди в суді; 

б) запровадити саме для контролюючих органів додаткові склади 

дисциплінарних проступків, що повинні охоплювати найпоширеніші 

зловживання вказаних посадовців. І хоча ці склади проступків не розширять 

перелік протиправних діянь наведених осіб порівняно з уже діючими, вони 

дадуть змогу спростити процес доказування їх протиправності, оскільки більш 

детально окреслюватимуть їх об’єктивну сторону. Можна також розглянути 

можливість надання права платникам податків, які зазнали відповідних утисків, 

безпосередньо ініціювати процедуру притягнення до дисциплінарної 

відповідальності посадовців контролюючих органів; 

в) запровадити спеціальні штрафні санкції, які застосовуватимуться до 

посадових осіб контролюючих органів за їх неналежну поведінку. 

Запропоновано, по-перше, доповнити ст. 21 ПК України положенням, яке 

викласти в п. 21.4 «Особливості визначення розміру шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю контролюючих органів та/або 

їх посадових осіб» (його зміст наведено); по-друге, доповнити ПК України 

новою ст. 1282 «Прийняття незаконних рішень, вчинення незаконних дій або 

бездіяльності контролюючими органами або їх посадовими (службовими) 

особами» (її зміст наведено); по-третє, доповнити ПК України новою ст. 347 

«Особливості дисциплінарної відповідальності посадових осіб контролюючих 

органів». 

Зосереджено увагу на податковому контролі як передумові реалізації 

заходів примусу у сфері оподаткування. Розглянуто способи податкового 

контролю. Особливу увагу приділено інформаційно-аналітичному 

забезпеченню діяльності контролюючих органів. Це зумовлено тим, що за його 

допомогою контролюючі органи сьогодні продукують підстави позапланових 

документальних перевірок. 
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Наголошено на тому, що фінансова, адміністративна й кримінальна 

відповідальність платника податків у разі ненадання пояснень та їх 

документального підтвердження не встановлюється в ПК України. Однак 

документальна позапланова перевірка, згідно з п. 78.1 ст. 78 ПК України, 

провадиться як захід унаслідок ненадання платником податків пояснень та їх 

документальних підтверджень на обов’язковий письмовий запит 

контролюючого органу протягом 10 робочих днів із дня отримання запиту за 

наявності хоча б однієї з таких обставин: а) якщо за наслідками перевірок 

інших платників або отримання податкової інформації виявлено факти, що 

свідчать про можливі порушення останнім податкового, валютного чи іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи; б) якщо виявлено недостовірність даних, що містяться в податкових 

деклараціях, поданих платником податків; в) якщо щодо платника податку 

подано скаргу про ненадання покупцеві податкової накладної або про 

порушення правил її заповнення. 

На етапі допуску до перевірки платник податків може порушити питання 

про необґрунтованість її призначення та проведення, реалізувавши своє право 

на захист від безпідставного здійснення податкового контролю щодо себе. Цей 

підхід узгоджується з позицією Вищого адміністративного суду України у 

справах про оскарження наказів про призначення документальних виїзних і 

фактичних перевірок, викладеною в ухвалі № К/800/32767/13. 

Розділ 3 «Порівняльно-правовий аналіз застосування заходів 

податково-правового примусу» містить два підрозділи. 

Підрозділ 3.1 «Правове регулювання податково-правового примусу в 

зарубіжних країнах» охоплює два параграфи, де доведено, що розвиток 

правової держави й громадянського суспільства в Україні, утвердження 

верховенства права, забезпечення всебічної реалізації прав, свобод і законних 

інтересів громадян вимагають вироблення сучасного підходу та впровадження 

європейських стандартів правового регулювання заходів податкового примусу. 

Для розв’язання наявних проблем, усунення недоліків у правовій регламентації 

цих заходів важливе значення має окреслення пріоритетних напрямів 

зазначених дій у цій царині різними способами, у тому числі шляхом 

запозичення позитивного досвіду зарубіжних країн. Із цією метою 

проаналізовано особливості правового впорядкування податкового примусу у 

Федеративній Республіці Німеччина, Французькій Республіці, Сполучених 

Штатах Америки, Великій Британії, Канаді, Республіці Казахстан і Киргизькій 

Республіці. 

Зазначено, що у Федеративній Республіці Німеччина застосуванню заходу 

податкового примусу передує проведення перевірки для встановлення тяжкості 

правопорушення та кінцевого розміру заборгованості. При цьому враховуються 

пропорційність витрачених на проведення перевірки засобів передбачуваним 

результатам і найменше втручання у справи підприємства. Доведено, що такий 

підхід цілком доцільно було б запровадити в Україні. 
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У Податковому кодексі Франції процедури податкового контролю щодо 

підприємств і фізичних осіб чітко розділені, усі процедури прописані в Книзі 

податкових процедур, що являє собою процесуальний Податковий кодекс. І 

хоча чимало процедур потребують дозволу суду, проте щодо кожної платник 

податків має право вносити протест. Санкції (у вигляді штрафів і пені) 

розглядаються як педагогічний інструмент, а надвисокий їх розмір і 

невідворотність виконання дають змогу виховувати сумлінне ставлення до 

добровільної сплати податків. Консервативні заходи (дії) негайно 

застосовуються до платника в таких випадках: а) несплати ним платежів до 

бюджету; б) імовірного донарахування платежів та їх оскарження в судовому 

чи адміністративному порядку; в) наявності відстрочених/розстрочених 

платежів до бюджету. До цих заходів належать іпотека нерухомого майна або 

застава рухомого майна, вилучення транспортних засобів боржника на 

штрафмайданчик, порука керівника підприємства за податкові борги 

останнього, запис у комерційному реєстрі про наявність у платника 

податкового боргу. З огляду на викладене аргументовано доцільність 

запровадження застосування податкової поруки як способу забезпечення 

виконання податкового обов’язку в Україні. 

Загальні заходи примусового стягнення податкових боргів («масові дії») 

розпочинаються з ідентифікації заборгованості, вжиття заходів забезпечення, 

закріплення відповідального працівника служби за певними боржниками, 

надання відстрочення/розстрочення таких платежів до бюджету, а також 

накладення арешту на кошти боржника в банках і стягнення таких коштів до 

бюджету. Так звані «тяжкі процедури» стягнення податкового боргу 

здійснюються після використання всіх «масових дій» та пов’язані з 

конфіскацією майна, що провадиться за такими стадіями: 1) визначаються 

майнові джерела; 2) встановлюється природа такого майна; 3) визначається 

його вартість; 4) майно вилучається для наступної реалізації; 5) виручені кошти 

спрямовуються на погашення податкових боргів. Такі процедури стосуються 

спочатку рухомого майна, а в разі його недостатності – нерухомого. Продаж 

рухомого майна боржника здійснюється органом служби державних фінансів 

або судовим виконавцем. Може мати місце навіть продаж діяльності боржника 

(так званого комерційного фонду), у тому числі разом із клієнтурою. 

На підставі узагальнення отриманих результатів дослідження встановлено, 

що у Сполучених Штатах Америки відносини платників із податковими 

органами з питань виконання податкових зобов’язань будуються на 

застосуванні збалансованої системи стримувань і противаг. Податкові органи 

надають великий спектр податкових послуг, що спрямовані на добровільне 

виконання податкових зобов’язань. Ці послуги охоплюють консультування та 

просвітництво платників податків за допомогою call-центрів, тісну роботу з 

асоціаціями, поширення безкоштовних буклетів щодо складання податкових 

декларацій тощо. Встановлено, що порядок вжиття заходів податкового 

примусу до несумлінних платників податків у Сполучених Штатах Америки 

вирізняється певною жорсткістю. Ці заходи не залежать від розміру шкоди, 
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заподіяної державі, а визначаються характером порушення. Процедури 

застосування заходів відповідальності спрощені: за несплату податків до такого 

платника можуть бути застосовані заходи стягнення у вигляді 

адміністративного арешту. Несплата податків як основна ознака 

неспроможності такої особи є підставою для відмови банків у наданні кредиту. 

У Канаді податкові адміністрації не мають права самостійно посилювати 

вжиті заходи зі стягнення податкової заборгованості, а тому вони звертаються 

до суду та діють разом із судовими органами. Існування взаємозалежності цих 

методів збору податкової заборгованості означає, що в податкових 

адміністрацій завжди є вибір найбільш відповідного і зручного способу 

забезпечення повноважень. Якщо в перебігу примусового забезпечення 

виконання обов’язку сплати податкової заборгованості платник податку подає 

апеляцію, то на період її розгляду процедура стягнення податку зупиняється. 

При цьому для захисту інтересів податкових органів у Канаді до платника 

податків пред’являється вимога надати певне забезпечення в рахунок 

оспорюваного боргу або гаранта щодо останнього, якщо ця особа не в змозі 

виплатити його. Процедура забезпечення дещо обмежена, оскільки податковій 

адміністрації необхідно отримати судове рішення, яке вона має право потім 

зареєструвати як боргове зобов’язання на майно, що належить платникові 

податку. Суд може винести рішення, яке забороняє платникові податків 

трансферт майна в певних випадках або без повідомлення податкової 

адміністрації. Якщо ця особа порушує судове рішення, до неї застосовуються 

такі санкції, як штраф чи позбавлення волі. 

Акцентовано увагу на тому, що в Канаді конфіскація належного платникові 

майна, яке перебуває на зберіганні у третіх осіб (банків), не становить 

особливих труднощів. Банківські рахунки зазвичай є першим предметом 

конфіскації майна боржника. Податкова адміністрація направляє в банк 

повідомлення про заморожування банківського рахунку платника та про 

переказ суми, акредитованої з його рахунку на рахунок податкової 

адміністрації до встановленого строку. Якщо банк не виконує цю вимогу, 

податкова адміністрація може накласти на нього окрему санкцію та стягнути 

суму, яка повинна бути вилучена з банківського рахунку платника. З огляду на 

такий досвід аргументовано необхідність внесення змін до п. 95.1 ст. 95 ПК 

України щодо чіткої пріоритетності стягнення коштів, які перебувають у 

власності платника. Це дасть змогу зменшити кількість податкових спорів. 

У підрозділі 3.2 «Прикладні проблеми застосування податково-правового 

примусу» підкреслюється значення рішень Конституційного Суду України, 

Європейського суду з прав людини та інших судових органів під час 

застосування податково-правового примусу. Піддано критиці низку рішень 

Конституційного Суду України. З огляду на зміст його рішень від 24 березня 

2005 р. № 2-рп/2005 та від 12 червня 2012 р. № 13-рп/2012 встановлено, що 

правовим позиціям Конституційного Суду України властивий податковий 

централізм, що постає з принципів та основ конституційного ладу. 

Конституційна сутність примусу зумовлюється тим, що цей захід впливу на 
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платника податків передбачається змістом Конституції України, 

конкретизується та вичерпно закріплюється системою норм різних галузей 

права, у тому числі податкового, а також тим, що в Основному Законі України в 

загальній формі визначаються основні сфери захисту за допомогою принципу 

різних соціально значущих інтересів держави й особистості. 

Досліджено практику Європейського суду з прав людини щодо розгляду 

податкових спорів у контексті застосування примусу у сфері оподаткування. На 

підставі аналізу рішень у справах «Яношевич проти Швеції», «Компанія 

“Вестберґа Таксі Актіеболаґ” та Вулич проти Швеції», «Фельдман проти 

України», «Мацюк проти України», «Терем ЛТД, Чечеткін та Оліус проти 

України», «Вергельський проти України», «Смирнов проти України», «Ракітін 

проти України», «Сокор проти України, «Бурден проти Сполученого 

Королівства», «Щокін проти України», «Кривицька і Кривицький проти 

України», «Феррадзіні проти Італії», «J. B. v. France», «Jussila v. Finland», 

«Jussila v. Finland», «J. B. v. Switzerland», «Kadri v. France» зроблено висновок 

стосовно предмета звернення. Зокрема, ним є такі питання: 

1) порушення права на справедливий судовий розгляд (рішення податкового 

управління стосовно податкових штрафів було виконане у примусовому 

порядку ще до прийняття судом ухвали щодо обов’язку виконати санкції; без 

належного забезпечення судового розгляду донараховано суму податку); 

2) порушення права особи на доступ до суду (поширення контролюючим 

органом інформації про злочинну діяльність скаржника); 

3) затягування податковими органами судового розгляду справи 

(провадження у справі тривало близько 12 років); 

4) неповернення у строки, встановлені законодавством, сум надміру 

сплаченого податку; 

5) відшкодування фізичним особам шкоди, завданої неправомірними діями 

чи бездіяльністю посадових осіб контролюючого органу під час здійснення 

ними своїх повноважень; 

6) зобов’язання платника надати документи, що могли б стати підставою 

для притягнення його до відповідальності за порушення податкового 

законодавства; 

7) порушення майнових прав заявника в частині недотримання 

національними органами вимог законодавства щодо застосування підходу, що є 

найбільш сприятливим для заявника – платника податку, у разі неоднозначного 

трактування останнім національного законодавства (порушення ст. 1 протоколу 

№ 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведеного дослідження, виконаного на підставі 

поглибленого аналізу чинного законодавства України, практики його 

застосування, теоретичного осмислення наукових праць вітчизняних і 
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зарубіжних учених різних галузей знань, здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано нове вирішення наукової проблеми щодо примусу в 

податковому праві, запропоновано концептуально нову класифікацію його 

заходів у сфері оподаткування, розроблено та сформульовано висновки, 

пропозиції й рекомендації, спрямовані на вдосконалення правового 

регулювання примусу в досліджуваній царині. До найбільш важливих 

висновків варто віднести наведені нижче. 

1. Встановлено, що основними філософсько-методологічними науковими 

підходами до вивчення примусу в податковому праві є історично-правовий, 

системний, діалектичний, аксіологічний, герменевтичний, компаративний, 

формально-логічний. Підкреслено, що аксіологічний підхід передбачає обрання 

правових аксіом, які стають орієнтиром усього наукового пошуку (ними є 

обов’язковість сплати податків, самовідповідальність як характеристика особи 

неопатерналістичної держави, антидискримінаційність і пільговість 

податкового законодавства, податковий процес як правовий механізм 

оподаткування). Системний підхід зумовив побудову такої супідрядності: 

державний примус як складне утворення → податково-правовий примус, що 

складається з відповідних заходів і є складною системою → податково-

правовий примус, який включено до системи заходів більш високого порядку 

(нею є державна влада). 

Окреслено комплексність вивчення податково-правового примусу, що 

передбачає міжгалузевість і міждисциплінарність. Так, міжгалузевість означає, 

що під час дослідження використовуються методи та знання різних галузевих 

правових наук, серед яких чільне місце посідає фінансове право. Проте у 

процесі наукового пошуку має місце звернення до напрацювань із теорії права, 

цивільного, трудового, адміністративного права, а в разі дослідження проблем 

відповідальності застосовуються наукові здобутки у сфері адміністративного 

судочинства, цивільного процесуального права тощо. Своєю чергою 

міждисциплінарність полягає в запозиченні знань інших суспільних і 

гуманітарних наук, які, будучи окремим науковим знанням, певною мірою 

перетинаються з правом. До них належать філософія, логіка, філологія, 

соціологія, економіка тощо. 

2. Встановлено, що державний примус пронизує весь механізм правового 

регулювання у правових відносинах, актах реалізації прав та обов’язків. Він є 

безумовним атрибутом будь-якої держави та залишається об’єктивною 

закономірністю розвитку громадянського суспільства. Правовим визнається 

примус, вид і міри якого встановлені правовими нормами та який 

застосовується у процесуальних формах, відповідає принципам і сутності 

права, закріплює свободу індивіда в соціумі. Законність, обґрунтованість і 

справедливість такого примусу піддаються контролю та можуть бути оскаржені 

до незалежного суду. Тому немає необхідності в його диференціації на 

державний примус, властивий державній організації влади, і правовий примус, 

що пронизує сферу правового регулювання, адже лише в межах права 
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закріплюються повноваження відповідних державних органів, посадових осіб 

та інших суб’єктів застосування примусу. 

3. Ознаками державного примусу названо такі риси: а) він завжди є 

специфічною формою правозастосовної діяльності спеціально уповноважених 

на те органів держави та посадових осіб; б) це зовнішній психічний або 

фізичний вплив на свідомість і поведінку суб’єктів (фізичний вплив завжди 

пов’язаний із правообмеженнями, полягає в реальному застосуванні до винної 

особи примусових заходів, а психічний – це загроза настання несприятливих 

наслідків у разі порушення особою вимог правових норм); в) це вплив у вигляді 

використання відповідних заходів; г) примус завжди полягає в реальному 

вжитті санкцій норм права до конкретних суб’єктів правовідносин; 

ґ) супроводжується певними правообмеженнями, що мають негативний 

характер та нерідко пов’язані з покладенням на суб’єкта додаткових обов’язків; 

д) фактичною підставою для застосування заходів примусу є вчинення 

правопорушення; е) використання заходів примусу має місце в передбаченій 

законом процесуальній формі. 

4. З’ясовано, що соціальна держава – це особливий, соціально орієнтований 

тип держави з розвиненою економікою, високим рівнем соціальної захищеності 

всіх громадян. Пріоритет прав людини, реальні гарантії реалізації економічних, 

соціальних і культурних прав громадян, наявність системи бюджетних виплат, 

відповідальність держави за гідний рівень добробуту її населення неможливо 

забезпечити без системи важелів впливу, якими є заходи державного примусу. 

Примус існує в будь-якому суспільстві як один із необхідних методів 

підтримання в ньому правопорядку. 

Державний примус у правовій соціальній державі має такі ознаки: а) є 

багатоаспектним; б) слугує захисту інтересів громадян і суспільства загалом; 

в) є базовим методом управління соціумом; г) здійснюється у процедурній 

формі, що закріплюється нормативно-правовими актами, у яких встановлені 

види примусових заходів, підстави їх вжиття, визначені суб’єкти його 

застосування та їх компетенція, порядок використання примусу й право 

громадян на захист; ґ) не має характеру насильства, свавілля, не має на меті 

заподіяти фізичні чи інші страждання, а спрямований насамперед на 

утвердження добросовісності платника, а також реалізацію повноважень 

органами держави відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України. 

5. Встановлено, що зміст податкових правовідносин як сфери застосування 

примусу зумовлюється специфікою методу податкового права, зокрема: 

а) обмеженням законом форм прояву автономії волі суб’єктів податкового 

права; б) поєднанням у податковому праві дозвільного типу правового 

регулювання та позитивного зобов’язання суб’єктів податкового права; 

в) юридичною нерівністю суб’єктів податкового права, що виражається в 

розходженні змісту їх правосуб’єктності; г) домінуванням у податкових 

правовідносинах публічно-правового аспекту над приватноправовим. Ці 

відносини детерміновані публічно-правовою природою та особливостями 

фіскального суверенітету держави, мають організаційно-майновий і 
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конфліктний характер, здатні існувати лише у правовій формі, виникають між 

чітко визначеними суб’єктами. 

6. Визначено, що правові конструкції «обов’язки платників податків», 

«податковий обов’язок» та «обов’язок зі сплати податку» співвідносяться як 

ціле і його складники. Поняття «обов’язки платників податків» є узагальненим 

та включає в себе два інші, тоді як категорія «податковий обов’язок платників 

податків» є сукупністю видових обов’язків: з податкового обліку, зі сплати 

податків і зборів, зі складання податкової звітності. Цей обов’язок реалізується 

шляхом безумовного виконання платниками податків державних владних 

приписів. Своєю чергою обов’язок зі сплати податків становить обов’язок його 

платника внести відповідну плату до бюджету в чітко окреслені строки. Усім 

обов’язкам платника податків притаманна формальна визначеність, що 

виявляється в тому, що всі дії, які вимагаються на їх виконання, чітко 

регламентовані ПК України. Відхилення від закріпленого законом способу 

реалізації податкового обов’язку розглядається як його невиконання чи 

неналежне виконання, що надає державі правомірну підставу вимагати від 

платника податків належного здійснення обов’язку та застосовувати щодо 

нього примусові заходи. 

7. Обґрунтовано, що невиконання або неналежне виконання податкового 

обов’язку є юридичним фактом, що зумовлює настання правових наслідків у 

вигляді вжиття заходів податково-правового примусу. Невиконання чи 

неналежне виконання податкового обов’язку може набувати форми ухилення. 

Під ухиленням від сплати податків варто розуміти як невчинення дій, тобто 

невиконання покладених на особу обов’язків зі сплати податків, які дійсно 

могли й повинні бути сплачені, так і неналежне здійснення таких обов’язків із 

метою уникнути повністю або частково сплати податків чи зборів. Це ухилення 

може виявлятися в таких діях: а) неподанні документів, пов’язаних із 

нарахуванням і сплатою податків до бюджетів (податкових декларацій, 

розрахунків, бухгалтерських звітів, балансів тощо); б) приховуванні (заниженні, 

необчисленні) об’єктів оподаткування; в) незаконному отриманні податкових 

пільг; г) наданні неправдивих відомостей чи документів тощо. 

8. Доведено, що податково-правовий примус є самостійним, особливим 

видом державно-правового примусу. Цей підхід ґрунтується на твердженні про 

самостійність податкового права як правової галузі, що зумовлюється 

предметом галузі, методом і додатковими критеріями – функціями та 

принципами правового регулювання. Податково-правовий примус – це вид 

державно-правового примусу у сфері оподаткування, що посідає центральне 

місце в системі інших його заходів та являє собою систему закріплених 

нормами податкового права заходів впливу на зобов’язаних суб’єктів 

податкових правовідносин, що застосовуються в разі недотримання цими 

суб’єктами податково-правових норм із метою забезпечення реалізації ними 

свого податкового обов’язку. 

9. Запропоновано новий підхід до класифікації заходів державно-правового 

примусу у сфері оподаткування, що охоплює способи забезпечення виконання 
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податкового обов’язку, податково-правовий примус та відповідальність. Цей 

підхід варто використати для вдосконалення положень ПК України, який 

доцільно доповнити окремою главою «Державно-правовий примус», структуру 

якої повинні утворювати такі статті: «Податкова застава», «Адміністративний 

арешт майна, товарів», «Реалізація майна, що перебуває в податковій заставі», 

«Зупинення видаткових операцій», «Арешт коштів та інших цінностей, що 

перебувають у банку», «Відповідальність за порушення податкового 

законодавства», «Види відповідальності за порушення податкового 

законодавства», «Штраф за порушення податкового законодавства», «Пеня». 

10. Запропоновано класифікувати заходи примусу у сфері оподаткування за 

такими критеріями: 1) за об’єктом застосування (товари, гроші, інші цінності); 

2) за обсягом обмежень: а) повне позбавлення можливостей реалізації 

правомочностей власника (повний арешт майна); б) часткове позбавлення 

можливостей реалізації правомочностей власника (умовний арешт майна, 

податкова застава, зупинення видаткових операцій); в) збереження права 

власності в повному обсязі (пеня, штраф); 3) за спрямованістю примусового 

впливу: а) безпосередньо на погашення податкового боргу (штраф, пеня, арешт 

майна, податкова застава); б) опосередковано на погашення податкового боргу 

та безпосередньо на зупинення перешкоджання виконанню контролюючими 

органами своїх повноважень (зупинення видаткових операцій, арешт коштів та 

інших цінностей, що перебувають у банку); 4) за суб’єктом застосування: а) за 

рішенням контролюючого органу або його керівника (штраф, пеня, податкова 

застава, арешт товарів, арешт майна); б) за рішенням суду (зупинення 

видаткових операцій, арешт коштів та інших цінностей, що перебувають у 

банку); 5) за підставами застосування примусу: а) кількісними підставами 

(порушено строк сплати податку чи залежно від розміру несплачених або 

прихованих сум оподаткування); б) якісними підставами (недопущення до 

проведення перевірки чи опису майна). 

11. Встановлено, що вагомою проблемою під час притягнення до 

відповідальності посадових (службових) осіб контролюючих органів є надмірна 

загальність наявних законодавчих приписів. Поліпшити ситуацію можна 

декількома способами: 1) навести невичерпний перелік видів збитків, які 

повинен відшкодувати контролюючий орган та його посадові (службові) особи; 

це дасть змогу спростити процес доказування розміру шкоди в суді; 

2) запровадити для контролюючих органів додаткові спеціальні склади 

дисциплінарних проступків, які повинні охоплювати найпоширеніші 

зловживання посадовців (службовців) контролюючих органів; відповідні 

склади дисциплінарних проступків не розширять перелік протиправних діянь 

зазначених осіб порівняно з уже існуючими, проте дадуть змогу спростити 

процес доказування їх протиправності, оскільки більш детально 

окреслюватимуть об’єктивну сторону цих діянь; 3) ввести спеціальні штрафні 

санкції, що застосовуватимуться до посадових (службових) осіб контролюючих 

органів за їх неналежну поведінку, і вважати таку поведінку податковим 

правопорушенням. Ідеться про норму ст. 109 ПК України, яка, розкриваючи 



25 
 

зміст поняття «податкове правопорушення», декларує, що воно охоплює 

протиправні діяння (дію чи бездіяльність) не лише платників податків, 

податкових агентів та/або їх посадовців, а й посадових (службових) осіб 

контролюючих органів. Водночас закріплена в зазначеній статті норма не 

набула свого розвитку в інших положеннях ПК України, зокрема, бракує 

складів конкретних правопорушень посадовців (службовців) контролюючих 

органів та конкретних заходів їх відповідальності за такі правопорушення. Цю 

прогалину можна усунути за рахунок включення до ПК України спеціальних 

складів податкових правопорушень, до відповідальності за вчинення яких 

притягуватимуться контролюючі органи та/або їх посадові (службові) особи. 

12. Запропоновано доповнити ст. 21 ПК України новими положеннями, які 

необхідно викласти в п. 21.4 «Особливості визначення розміру шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю контролюючих органів та/або 

їх посадових (службових) осіб» такого змісту: 

«21.4.1. контролюючий орган та/або його посадова (службова) особа, які 

своїми незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю завдали шкоди 

платникові податків, зобов’язані її відшкодувати в повному обсязі; 

21.4.2. передбачена цим підпунктом шкода включає в себе збитки у вигляді: 

– витрат, що пов’язані з адміністративним та/або судовим оскарженням 

(за винятком сум, що підлягають відшкодуванню платникові податків у 

порядку розподілу судових витрат) незаконних рішень, дій або бездіяльності, у 

тому числі витрат на юридичний супровід (у тому числі із залученням 

зовнішніх консультантів чи представників), відповідні відрядження працівників 

або представників платника податку, залучення експертів, отримання 

необхідних доказів, виготовлення копій документів тощо; 

– заробітної плати працівників платника податків, залучених до взаємодії з 

представниками контролюючих органів під час здійснення контрольних та 

інших заходів, якщо прийняті за їх результатами рішення визнані незаконними 

у встановленому порядку з урахуванням передбаченого умовами відповідного 

трудового договору розміру заробітної плати з розрахунку за робочий час, 

фактично витрачений на взаємодію із зазначеними особами. Названі в цьому 

підпункті суми відшкодовуються, якщо до здійснення контрольного заходу 

платник податків письмово попередив контролюючий орган про участь його 

працівників у взаємодії з контролюючим органом у процесі проведення такого 

заходу, а також за умови забезпечення фіксації робочого часу, фактично 

витраченого цими працівниками, у тому числі за допомогою аудіо- й 

відеозапису; 

– постійних витрат на забезпечення діяльності платника податків, якщо 

внаслідок незаконних рішень, дій чи бездіяльності контролюючого органу 

господарська або виробнича діяльність платника податків упродовж певного 

часу не здійснювалася; 

– будь-яких втрат від псування або зменшення вартості, інших видів 

втрати корисних властивостей майна платника податків, якщо такі наслідки 
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були спричинені незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

контролюючих органів та/або їх посадових (службових) осіб; 

– сум податку та/або штрафних санкцій, сплачених платником податків у 

зв’язку зі встановленням фіктивності суб’єктів господарювання 

(підприємництва), які були контрагентами цього платника податків за 

реально здійсненими господарськими операціями, за умови необізнаності 

платника податків з обставинами щодо фіктивності його контрагентів, якщо 

при цьому контролюючим органом не було своєчасно вжито належних заходів 

для виявлення та припинення діяльності цих фіктивних суб’єктів 

господарювання (підприємництва); 

– упущеної вигоди; 

21.4.3. передбачена цим підпунктом шкода включає в себе моральну шкоду, 

у тому числі заподіяну внаслідок приниження контролюючим органом ділової 

репутації платника податків; 

21.4.4. передбачена цим підпунктом шкода не відшкодовується, якщо 

незаконне рішення контролюючого органу було скасоване, а наслідки 

незаконних дій чи бездіяльності (за їх наявності) усунуті цим органом або 

контролюючим органом вищого рівня в межах процедури адміністративного 

оскарження, за винятками встановлення умислу з боку контролюючого органу 

та/або його посадових (службових) осіб та якщо наслідком незаконних рішень 

контролюючого органу, дій чи бездіяльності мало місце зупинення 

господарської діяльності платника податків на строк понад один робочий 

день». 

13. Запропоновано доповнити ПК України новою ст. 1282 «Прийняття 

незаконних рішень, учинення незаконних дій або бездіяльності 

контролюючими органами або їх посадовими (службовими) особами» такого 

змісту: 

«1282.1. Прийняття незаконного рішення, яким платникові податків було 

безпідставно визначено суму грошового зобов’язання, якщо таке рішення не 

відповідало обов’язковому для контролюючого органу висновку про 

застосування норми права найвищої судової інстанції України, тягне за собою 

накладення штрафу: 

– на контролюючий орган, що прийняв таке рішення, – у розмірі 3% суми 

грошового зобов’язання, яке визнане протиправним та/або скасоване судом; 

– на керівника контролюючого органу (його заступника або уповноважену 

особу), який підписав відповідне рішення, – у розмірі 2% суми грошового 

зобов’язання, яке визнане протиправним та/або скасоване судом, проте не 

більше одного розміру посадового окладу відповідної посадової (службової) 

особи; 

– на посадових (службових) осіб контролюючого органу, які склали та/або 

підписали акт перевірки чи інші матеріали, передані на розгляд керівника 

контролюючого органу (його заступника або уповноваженої особи) і на 

підставі яких було прийнято відповідне рішення, – у розмірі 1% суми грошового 

зобов’язання, яке визнане протиправним та/або скасоване судом, проте не 
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більше половини розміру посадового окладу відповідної посадової (службової) 

особи». 

14. Запропоновано доповнити ПК України положенням про специфіку 

дисциплінарної відповідальності посадовців (службовців) контролюючих 

органів у ст. 347 (замість скасованої) «Особливості дисциплінарної 

відповідальності посадових (службових) осіб контролюючих органів», що 

матиме такий зміст: 

«347.1. Дисциплінарна відповідальність до посадових (службових) осіб 

контролюючих органів застосовується відповідно до Закону України «Про 

державну службу» з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. 

347.2. Дисциплінарними проступками посадової (службової) особи 

контролюючого органу, крім передбачених частиною 2 статті 65 Закону 

України «Про державну службу», є: 

– прийняття посадовою (службовою) особою контролюючого органу 

повторно протягом останніх 12 календарних місяців необґрунтованого 

рішення, вчинення нею дій або бездіяльності, у результаті чого платникові 

податків було завдано шкоду на суму, що перевищує 1 000 мінімальних 

заробітних плат; 

– неналежне використання контролюючим органом будь-якої інформації, 

набутої ним у процесі діяльності, якщо наслідком цього було прийняття 

необґрунтованих рішень, учинення незаконних дій чи бездіяльності щодо 

платника податку або якщо внаслідок такого використання зазначеної 

інформації платникові податків було завдано шкоду на суму, що перевищує 

1 000 мінімальних заробітних плат, а також якщо таке використання 

спричинило приниження ділової репутації цієї особи; 

– систематичне (понад два рази впродовж календарного року) 

недотримання цими посадовцями передбачених цим Кодексом строків для 

вчинення певних дій на користь платників податків (наприклад, несвоєчасний 

розгляд заяв, ненадання відповідей, невідшкодування надміру сплачених 

податків тощо); 

– учинення контролюючим органом порушень, за які передбачене 

застосування штрафів, що встановлені запропонованою статтею 1282 цього 

Кодексу. Якщо закріплений цим пунктом склад дисциплінарного проступку 

частково або повністю охоплюється складом дисциплінарного проступку, 

передбаченого частиною 2 статті 65 Закону України «Про державну 

службу», вважається, що посадова (службова) особа контролюючого органу 

вчинила дисциплінарний проступок, передбачений цим Кодексом. 

347.3. У разі допущення посадовою (службовою) особою контролюючого 

органу дисциплінарних проступків, передбачених підпунктами 1–3 пункту 347.2 

статті 347 ПК України, керівником цього органу (як суб’єктом призначення) 

такій посадовій (службовій) особі може бути оголошено догану. 

347.4. У разі допущення посадовою (службовою) особою контролюючого 

органу дисциплінарних проступків, передбачених підпунктом 4 пункту 347.1 

статті 347 цього Кодексу, а також у разі вчинення нею повторно впродовж 
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календарного року будь-якого з дисциплінарних проступків, передбачених 

пунктом 347.2 статті 347 цього Кодексу, керівник контролюючого органу (як 

суб’єкт призначення) може попередити посадовця (службовця) про неповну 

посадову (службову) відповідність. 

347.5. Звільнення з посади є винятковим видом дисциплінарного стягнення 

та може бути застосоване до посадової (службової) особи контролюючого 

органу лише в разі систематичного (понад два рази впродовж календарного 

року) вчинення (у будь-якому поєднанні чи послідовності) дисциплінарних 

проступків, передбачених підпунктами 1 або 4 пункту 347.2 статті 347 цього 

Кодексу. 

347.6. Дисциплінарним проступком керівника контролюючого органу є 

також систематичне (понад два рази впродовж календарного року) або 

постійне (понад п’ять разів упродовж календарного року) вчинення його 

підлеглими порушень, за які передбачене застосування штрафів, що 

встановлені в запропонованій статті 1282 цього Кодексу. 

347.7. У разі допущення керівником контролюючого органу 

систематичного вчинення його підлеглими порушень, як це передбачено 

пунктом 347.5 статті 347 цього Кодексу, керівника може бути попереджено 

про службову невідповідність. 

347.8. Допущення керівником контролюючого органу постійного вчинення 

його підлеглими порушень, як це передбачено пунктом 347.6 статті 347 цього 

Кодексу, тягне за собою звільнення керівника з посади. 

347.9. Заяву про притягнення посадової (службової) особи контролюючого 

органу до дисциплінарної відповідальності може бути подано платником 

податку, щодо якого було прийнято рішення або вчинені дії (бездіяльність), і 

вона може бути підставою для застосування відповідного дисциплінарного 

стягнення. Ця заява розглядається суб’єктом, уповноваженим накладати 

відповідне дисциплінарне стягнення, упродовж 10 днів із дати її надходження. 

За результатами розгляду такої заяви щодо посадової (службової) особи 

контролюючого органу приймається рішення про порушення щодо неї 

дисциплінарного провадження або про відмову в його порушенні. 

Зазначене в попередньому абзаці рішення або бездіяльність щодо його 

неприйняття може бути оскаржено заявником до суду. У разі визнання судом 

рішення про відмову у відкритті дисциплінарного провадження протиправним 

або про визнання протиправною бездіяльності щодо неприйняття рішення про 

порушення дисциплінарного провадження таке провадження відкривається за 

рішенням суду. 

347.10. Платник податків, щодо якого було прийнято рішення або вчинені 

дії (бездіяльність), які можуть бути підставою для застосування відповідного 

дисциплінарного стягнення, має право оскаржити до суду рішення 

контролюючого органу про накладення на посадову (службову) особу 

дисциплінарного стягнення (з мотивів його надмірної м’якості) або про 

закриття дисциплінарного провадження. У разі визнання судом рішення про 

накладення на посадову (службову) особу контролюючого органу 
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дисциплінарного стягнення протиправним (з мотивів його надмірної м’якості) 

або про закриття дисциплінарного провадження дисциплінарне стягнення 

накладається за рішенням цього ж суду». 

15. Унаслідок аналізу досвіду правового регулювання примусу в інших 

країнах визначено, що їх податкове законодавство встановлює такі форми цього 

регулювання: а) баланс приватних і публічних інтересів; б) процедури 

податкового контролю; в) інформування платників податків із питань 

податкового законодавства, консультування або надання іншої допомоги, тобто 

так зване сервісне обслуговування платників податків; г) ефективну систему 

відбору платників податків для поглибленого податкового контролю, що дає 

змогу доцільно використовувати обмежені кадрові ресурси податкових органів, 

отримувати необхідні результати; ґ) різноманітні форми й методи податкового 

контролю, у тому числі широке використання комп’ютерних програм для 

своєчасного виявлення порушення податкового законодавства. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Дорошенко Д.П. Примус у податковому праві. – 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, 2019. 

Проаналізовано наукові погляди, вітчизняне законодавство й практику його 

застосування, а також зарубіжний досвід правового регулювання примусу у 

сфері оподаткування. У роботі доведено, що примус у сфері оподаткування 

охоплює способи забезпечення виконання податкового обов’язку, податково-

правовий примус та відповідальність. На основі цього розроблено й 
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обґрунтовано концепцію системи примусу у сфері оподаткування, яка полягає в 

тому, що державний вплив реалізується через систему його заходів, центральне 

місце серед яких посідають заходи податково-правового примусу. 

Під межами державного примусу у сфері оподаткування запропоновано 

розуміти зумовлені метою забезпечення належного виконання податкового 

обов’язку, законодавчо закріплені межі державно-примусового впливу, що 

полягають у встановленні підстав, заходів, суб’єктів і порядку застосування 

податково-правового примусу та є умовами реалізації повноважень владних 

суб’єктів із забезпечення гарантій захисту прав і законних інтересів платників 

податків від незаконного застосування примусових заходів. 

Доведено, що заходи державного примусу у сфері оподаткування – це 

способи державно-примусового впливу на суб’єктів податкових правовідносин, 

які зумовлені цільовим призначенням організаційно-правової сутності, 

ґрунтуються на чинному законодавстві, мають певні якісні й кількісні 

характеристики та зумовлюють настання негативних і небажаних наслідків 

матеріального чи організаційного характеру, а також спрямовані на 

забезпечення реалізації положень податкового законодавства. Наголошено на 

багатоаспектності примусу у сфері оподаткування, який здатний забезпечувати 

реалізацію як публічних, так і приватних інтересів учасників податкових 

правовідносин. Проведено класифікацію заходів податково-правового примусу. 

Ключові слова: адміністративний арешт майна, державний примус, 

заходи примусу, пеня, податкова застава, податковий борг, податковий 

обов’язок, податково-правовий примус, примус у сфері оподаткування, 

стягнення податкового боргу, фінансова відповідальність. 

 

Дорошенко Д.П. Принуждение в налоговом праве. – 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, 2019. 

Проанализированы научные взгляды, национальное законодательство и 

практика его применения, а также зарубежный опыт правового регулирования 

принуждения в сфере налогообложения. 

Рассмотрена эволюция возникновения, становления и развития научных 

подходов, предметом которых являются отношения по принуждению в целом и 

государственному принуждению в сфере налогообложения в частности. 

Выяснено соотношение терминов «власть» и «принуждение». Власть в общем 

смысле – это способность и возможность влиять на деятельность и поведение 

людей с помощью установленных и санкционированных государством мер; 

один из важнейших видов социального взаимодействия; специфическая связь 

между субъектами, один из которых подчиняется распоряжениям другого, в 

результате чего властный субъект реализует свою волю и интересы. 

Принуждение является необходимым признаком власти, одним из способов ее 

реализации, потому оно присуще любой социальной организации людей. 
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В работе обосновано, что принуждение в сфере налогообложения 

охватывает способы обеспечения исполнения налоговой обязанности, 

налогово-правовое принуждение и ответственность. На основе этого 

разработана и обоснована концепция системы принуждения в сфере 

налогообложения, которая заключается в том, что государственное влияние 

реализуется через систему его мер, центральное место среди которых занимают 

меры налогово-правового принуждения. 

Под пределами государственного принуждения в сфере налогообложения 

предложено понимать обусловленные целью обеспечения надлежащего 

исполнения налоговой обязанности, законодательно закрепленные рамки 

государственно-принудительного воздействия, которые заключаются в 

установлении оснований, мер, субъектов и порядка применения налогово-

правового принуждения, а также являются условиями реализации полномочий 

властных субъектов по обеспечению гарантий защиты прав и законных 

интересов налогоплательщиков от незаконного применения мер принуждения. 

Доказано, что меры государственного принуждения в сфере 

налогообложения – это способы государственно-принудительного воздействия 

на субъектов налоговых правоотношений, которые обусловлены целевым 

назначением организационно-правовой сущности, основываются на 

действующем законодательстве, имеют определенные качественные и 

количественные характеристики и обуславливают наступление негативных и 

нежелательных последствий материального либо организационного характера, 

а также направлены на обеспечение реализации положений налогового 

законодательства. Отмечена многоаспектность принуждения в сфере 

налогообложения, что означает способность обеспечивать реализацию как 

публичных, так и частных интересов участников налоговых правоотношений. 

Проведена классификация мер налогово-правового принуждения по таким 

критериям: 1) по объекту применения (товары, деньги, другие ценности); 2) по 

объему ограничений: а) полное лишение возможностей реализации правомочий 

собственника (полный арест имущества); б) частичное лишение возможностей 

реализации правомочий собственника (условный арест имущества, налоговый 

залог, приостановление расходных операций); в) сохранение права 

собственности в полном объеме (пеня, штраф); 3) по направленности 

принудительного воздействия: а) непосредственно на погашение налогового 

долга (штраф, пеня, арест имущества, налоговый залог); б) косвенно на 

погашение налогового долга, а непосредственно на предотвращение 

препятствованию исполнения контролирующими органами своих полномочий 

(приостановление расходных операций, арест средств и других ценностей, 

находящихся в банке); 4) по субъекту применения: а) по решению 

контролирующего органа или его руководителя (штраф, пеня, налоговый залог, 

арест товаров, арест имущества); б) по решению суда (приостановление 

расходных операций, арест средств и других ценностей, находящихся в банке); 

5) по основаниям применения принуждения: а) количественные основания 

(установлен срок уплаты налога или в зависимости от размера неуплаченных 
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либо сокрытых сумм налогообложения); б) качественные основания 

(недопущение к проведению проверки или описи имущества). 

Раскрыта система обязанностей налогоплательщика и место в ней 

налоговой обязанности. С этой целью исследовано соотношение таких 

категорий, как «обязанности налогоплательщиков», «налоговая обязанность» и 

«обязанность по уплате налога». Обосновано, что содержание обязанности по 

уплате налога составляет действие лица по внесению в бюджет 

соответствующей платы в четко установленные сроки. Всем обязанностям 

налогоплательщика присуща формальная определенность, требуемые для 

исполнения действия четко регламентированы законодательством и должны 

осуществляться способами, установленными Налоговым кодексом Украины. 

Отклонение от установленных законом способов рассматривается как 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанности, что дает 

государству правомерное основание требовать от плательщика 

соответствующих действий и применять к нему меры принуждения. В работе 

рассмотрены критерии надлежащего исполнения налоговой обязанности 

налогоплательщиком. 

Ключевые слова: административный арест имущества, взыскание 

налогового долга, государственное принуждение, меры принуждения, 

налоговая обязанность, налогово-правовое принуждение, налоговый долг, 

налоговый залог, пеня, принуждение в сфере налогообложения, финансовая 

ответственность. 

 

Doroshenko D.P. Coercion in the tax law. – 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, 2019. 

Scientific views, national legislation, practice of its application, as well as foreign 

experience in the legal regulation of coercion in the field of taxation are analyzed. 

Evolution of the emergence, formation and development of scientific approaches 

on coercion in general and the state coercion in the field of taxation in particular are 

considered. The correlation between the terms “power” and “coercion” is clarified. It 

is stated that the power in its general sense means: a) ability and possibility to 

influence the activities and behavior of people with the help of measures which are 

established and authorized by the state; b) one of the most important types of social 

interaction; c) specific relationship between subjects, one of which obeys the orders 

of the other, as a result of which the power subject realizes its will and interests. Thus 

it is concluded that coercion is a necessary sign of power, one of the ways to 

implement it, and it is inherent to any social organization of people. 

It is substantiated that the coercion in the sphere of taxation covers existing legal 

measures of ensuring the fulfillment of tax duty, tax and legal coercion itself, and 

liability. On the basis of this, the concept of a system of coercion in taxation has been 

developed and substantiated. The essence of it lays in the fact that state influence is 
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realized through a system of measures with the central place taken by the measures of 

tax and legal coercion. 

The study substantiates that the limits of state coercion in the field of taxation are 

determined by the goal of ensuring the proper fulfillment of tax duty, and such limits 

exist as legislatively established frameworks of the state’s coercive influence. The 

latter consist of establishing the grounds, measures, subjects and the procedure for 

applying tax and legal coercion, being the necessary conditions for the 

implementation of the powers of the authorities to ensure guarantees for the 

protection of the rights and legitimate interests of taxpayers from the illegal use of 

coercive measures. 

It is proved that measures of state coercion in the field of taxation are methods of 

state’s coercive influence on subjects of tax and legal relations. They are determined 

by the goals of legal regulation of taxation, are based on current legislation, have 

certain qualitative and quantitative characteristics, entail the onset of negative and 

undesirable consequences of a material or organizational nature, and are aimed at 

ensuring the implementation of the provisions of tax legislation. The 

multidimensional nature of coercion in the field of taxation is noted, which means the 

ability to ensure the realization of both public and private interests of participants in 

tax and legal relations. 

Classification of measures of tax and legal coercion has been carried out 

according to various criteria: 1) by the object of application (goods, money, other 

values); 2) by the scope of restrictions (complete deprivation of the possibility of 

exercising the owner’s powers (complete seizure of property), partial deprivation of 

the possibility of exercising the owner’s powers (conditional seizure of property, tax 

lien, suspension of expenditure operations), preservation of the ownership right in its 

full capacity (penalty interest, fine)); 3) by the direction of the coercive influence 

(direct repayment of the tax debt (fine, penalty interest, seizure of property, tax lien), 

indirect repayment of the tax debt with direct prevention of obstruction of the 

fulfillment by the controlling authorities of their powers (suspension of expenditure 

operations, arrest of funds and other valuables in the bank)); 4) by the subject of 

application (decision of the controlling authorities or its head (fine, penalty interest, 

tax lien, seizure of goods, seizure of property), court decision (suspension of 

spending transactions, seizure of funds and other valuables in the bank)); 5) by the 

grounds for applying coercion (quantitative grounds (when the deadline for tax 

payment is established or depending on the amount of unpaid or hidden amounts of 

taxation), qualitative grounds (in case of preventing the inspection or inventory of 

property)). 

The system of duties of the taxpayer and the place of the tax duty are disclosed. 

For this purpose a correlation of such categories as “duties of taxpayers”, “tax duty” 

and “obligation to pay tax” has been carried out. It is substantiated that the content of 

the “obligation to pay a tax” is the action of a person to pay a tax to a budget within a 

clearly defined time frame. It is pointed out that formal certainty is inherent to all 

duties of the taxpayer: the actions that are required for execution are clearly regulated 

by law and should be carried out in the ways established by the Tax Code of Ukraine. 
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Deviation from the legislatively established methods is considered as non-fulfillment 

or improper fulfillment of the obligation, which gives the state a legitimate reason to 

require the payer to take appropriate action and apply coercive measures to him. The 

criteria for the proper fulfillment of a tax duty by a taxpayer are discosed. 

Key words: administrative seizure of property, coercion in the field of taxation, 

coercive measures, collection of tax debt, financial liability, penalty interest, state 

coercion, tax and legal coercion, tax debt, tax duty, tax lien. 
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Видавництво і друкарня – Видавничий дім «Гельветика» 

73034, м. Херсон, вул. Паровозна, 46-а. 

Телефони: +38 (0552) 39-95-80, 

+38 (095) 934 48 28, +38 (097) 723 06 08 

E-mail: mailbox@helvetica.com.ua 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 
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