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АНОТАЦІЯ 

 

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

режимі усунення подвійного оподаткування. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2020. 

Проблему подвійного оподаткування, яка має трансграничний та 

транснаціональний характер, не можна вирішити шляхом гармонізації лише 

національного податкового законодавства. У дисертації вона розглядається 

комплексно із характеристикою загальнотеоретичних конструкцій 

«податкового обов’язку», «податкового зобов’язання», аналізом їх 

структурних елементів та дослідженням процедур реалізації податкового 

обов’язку. 

Розкрито теоретичні й методологічні підходи до вивчення правової 

природи податкового обов’язку, ґенези його правового регулювання, 

структурної побудови. Констатовано, що встановлення податків і 

забезпечення їх вчасної сплати є одним із основних орієнтирів для реалізації 

мети публічного інтересу. Проведено ґрунтовний аналіз еволюції 

виникнення, становлення та розвитку наукових пошуків, предметом яких є 

відносини щодо встановлення та сплати податків і зборів. Встановлення та 

сплата податків пов’язується із необхідністю створення економічного 

підґрунтя для задоволення публічних інтересів, які мають забезпечуватися 

державною, визнаватися офіційно, захищатися правом та можливістю 

застосування державою заходів примусового характеру у разі поведінки 
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окремих суб’єктів, яка йде у розріз із публічними інтересами. 

Обґрунтовується підхід про відповідність публічного інтересу суспільному у 

сучасних розвинених демократичних державах, у тому числі у сфері 

оподаткування. 

Здійснено виокремлення та надана ґрунтовна характеристика ознакам 

податку. Наголошено, що одними з принципових ознак податку є його 

безумовність та відсутність цільового спрямування. Виявлено самостійну 

природу мита, яке не можна однозначно віднести ані до категорії податків, 

ані до категорії зборів.  

Визначено галузеву специфіку юридичного обов’язку при регулюванні 

фінансових відносин та податкових як їх різновиду. Аргументовано 

доцільність виокремлення двох типів юридичного обов’язку – активного та 

пасивного та доведено, що відносинам оподаткування притаманний перший 

тип. Здійснено розмежування категорій «податковий обов’язок» та 

«податкове зобов’язання», які використовуються у податкових 

законодавствах різних країн світу. Встановлено принципову відмінність між 

конструкціями «податковий обов’язок» та «податкове зобов’язання», що 

полягає у різному балансі прав та обов’язків зобов’язаного та владного 

суб’єкта у податкових відносинах. Принципова відмінність між термінами 

«обов’язок» та «зобов’язання» у сфері податкового регулювання обумовлена 

відсутністю рівності сторін при формалізації юридичних фактів, на підставі 

яких виникають обов’язки суб’єктів цих відносин.  

Наведено порівняльно-правову характеристику використання країнами 

конструкцій «податковий обов’язок» та «податкове зобов’язання» у своїх 

національних податкових законодавствах. Здійснено аналіз динаміки 

конституційного закріплення обов’язку сплачувати податки на території 
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України та сусідніх держав. Проведено порівняльно-правовий аналіз 

закріплення обов’язку сплачувати податки у конституціях зарубіжних країн. 

Охарактеризовано динаміку виконання податкового обов’язку, що 

передбачає виокремлення низки стадій, при реалізації яких учасники 

податкових відносин виконують чітко окреслені податковим законодавством 

задачі. При виокремленні стадій зроблено наголос на критеріях, що 

відмежовують їх одна від одної, а саме: часові рамки, суб’єктний склад, зміст 

прав та обов’язків учасників правовідносин, мета, нормативно встановлені 

процедури виконання обов’язків та реалізації прав учасників. Констатовано, 

що при добровільному виконанні податкового обов’язку платником податків 

відбувається поступова зміна стадії обліку результатів його діяльності 

стадією формування та подання податкової звітності або сплати суми 

податку. Першою стадією завжди виступає стадія податкового обліку, у той 

час як послідовність двох інших стадій залежить від побудови правового 

механізму конкретного податку. 

Охарактеризовано вплив міжнародних податкових угод на побудову 

режиму усунення подвійного оподаткування. Завдяки нормам міжнародних 

податкових угод вдається досягти більшої визначеності у фіскальних 

режимах різних країн та встановити дієві механізми взаємодопомоги та 

обміну інформацією про діяльність платників податків, що сприяє стриманню 

діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків, надає нових 

можливостей для розвитку міжнародної торгівлі та здійснення прямих 

іноземних інвестицій. Узагальнено судову практику вирішення спорів щодо 

подвійного оподаткування у країнах Європейського Союзу та Сполучених 

Штатах Америки.  
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Проведено класифікацію різновидів подвійного оподаткування з 

урахуванням внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на його 

виникнення. Диференціацію міжнародного подвійного оподаткування на 

економічне та юридичне. Запропоновано підхід до диференціації подвійного 

оподаткування за типом податку, що передбачає виокремлення режимів 

усунення подвійного оподаткування по прямих та непрямих податках.  

Охарактеризовано податкове планування як засіб уникнення подвійного 

оподаткування, проаналізовано процедури встановлення податкового 

резидентства платників податків та визначено методи уникнення подвійного 

оподаткування. Визначено особливості реалізації процедури одностороннього 

уникнення подвійного оподаткування в Україні, які реалізуються шляхом 

зарахування сплаченого податку за кордоном. Встановлено, що створення 

адекватних умов оподаткування шляхом надання односторонньої пільги 

(знижки) на суму сплачених за кордоном податків має стратегічне значення 

для збільшення надходжень до дохідних частин бюджетів внаслідок 

потенційного збільшення податкової бази по податкам на споживання. 

Переважна кількість укладених двосторонніх договорів про усунення 

подвійного оподаткування базуються на Типовій конвенції ОЕСР про доходи 

та капітал (модель ОЕСР) або на Типовій конвенції ООН про подвійне 

оподаткування між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються 

(модель ООН). Текстуальний їх аналіз свідчить про те, що Модель ООН по 

основних положеннях відповідає моделі ОЕСР (значна частина її положень 

або ідентичні, або майже тотожні). Ключова відмінність між Моделями 

полягає в тому, що Модель ООН була розроблена «з урахуванням особливих 

потреб країн, що розвиваються» - це прямо відображено у назві конвенції. 
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Окрім Модельних конвенцій, розроблених ОЕСР та ООН, визначено 

принципові риси моделі Співтовариства Східної Африки (East African 

Community –EAC), яку було розроблено цією організацією для переговорів 

своїх членів з третіми сторонами. Ця модель передбачає наявність загального 

застереження про «обмеження вигод», яке перешкоджає застосуванню 

договору там, де відповідна компанія використовувала його для здійснення 

покупок за договором. Також досліджено принципові риси моделі конвенції, 

розробленої європейськими консультантами для Східної та Південної 

Африки (Common Market for Eastern and Southern Africa –COMESA). 

Ключові слова: міжнародний договір, модельна конвенція, 

оподаткування, податковий договір, податковий обов’язок, подвійне 

оподаткування, режим усунення подвійного оподаткування, сплата податку, 

уникнення подвійного оподаткування, усунення подвійного оподаткування. 

 

 

SUMMARY 

Olender I.Ya. Legal regulation of tax liability fulfillment in the elimination 

of double taxation regime. – Manuscript. 

Thesis for obtaining a doctor degree in legal sciences with a specialization 

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

Zaporizhzhіa National University, Zaporizhzhia, 2020. 

The problem of double taxation, which is cross-border and transnational in 

nature, cannot be solved by harmonizing national tax legislation alone. In the 

dissertation it is considered in a complex with the characteristic of general 

theoretical constructions of "tax obligation", "tax liability", the analysis of their 

structural elements and research of procedures of realization of the tax obligation. 



7 

Theoretical and methodological approaches to the study of the legal nature 

of tax liability, the genesis of its legal regulation, structural construction are 

revealed. It is stated that the establishment of taxes and ensuring their timely 

payment is one of the main guidelines for achieving the purpose of public interest. 

A thorough analysis of the evolution of the emergence, formation and development 

of scientific research, the subject of which is the relationship to the establishment 

and payment of taxes and fees. The approach of conformity of public interest to 

public in modern developed democracies, including in the field of taxation is 

substantiated. 

The sectoral specifics of the legal obligation in the regulation of financial 

relations and tax as their variety are defined. There is a fundamental difference 

between the constructions "tax obligation" and "tax liability", which consists in a 

different balance of rights and obligations of the taxpayer and the subject of power 

in tax relations. The comparative legal characteristics of the use of the 

constructions "tax liability" and "tax liability" in their national tax laws are given. 

An analysis of the dynamics of the constitutional consolidation of the obligation to 

pay taxes on the territory of Ukraine and neighboring countries. A comparative 

legal analysis of the obligation to pay taxes in the constitutions of foreign countries. 

The dynamics of tax liability is described, which involves the separation of 

a number of stages. Emphasis was placed on the criteria that distinguish them from 

each other, namely: time frame, subject composition, content of rights and 

responsibilities of the parties, purpose, normatively established procedures for the 

performance of duties and realization of the rights of participants. It is stated that in 

the voluntary fulfillment of the tax obligation by the taxpayer there is a gradual 

change in the stage of accounting for the results of its activities by the stage of 
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formation and submission of tax returns or payment of the tax amount. The first 

stage is always the stage of tax accounting. 

The influence of international tax agreements on the construction of the 

double taxation regime is characterized. Thanks to the norms of international tax 

agreements, it is possible to achieve greater certainty in the fiscal regimes of 

different countries and to establish effective mechanisms for mutual assistance and 

exchange of information on the activities of taxpayers. The case law of resolving 

double taxation disputes in the countries of the European Union and the United 

States of America is generalized. 

The classification of types of double taxation is carried out taking into 

account the internal and external factors influencing its occurrence. Differentiation 

of international double taxation into economic and legal. An approach to the 

differentiation of double taxation by type of tax is proposed, which provides for the 

separation of modes of elimination of double taxation on direct and indirect taxes. 

Tax planning as a means of avoiding double taxation is characterized, the 

procedures for establishing the tax residence of taxpayers are analyzed and methods 

of avoiding double taxation are identified. The peculiarities of the implementation 

of the procedure of unilateral avoidance of double taxation in Ukraine, which are 

realized by crediting the paid tax abroad, are determined. 

The vast majority of bilateral double taxation treaties are based on the 

OECD Model Convention on Income and Capital (OECD model) or the UN Model 

Double Taxation Convention between developed and developing countries (UN 

model). Their textual analysis shows that the UN Model is fundamentally in line 

with the OECD model (much of its provisions are either identical or almost 

identical). The key difference between the Models is that the UN Model was 
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developed "taking into account the special needs of developing countries" - this is 

directly reflected in the title of the convention. 

In addition to the Model Conventions developed by the OECD and the UN, 

the basic features of the East African Community (EAC) model, which was 

developed by this organization for negotiations of its members with third parties, 

are defined. This model assumes a general "benefit limitation" clause. The basic 

features of the model of the convention, developed by European consultants for 

Eastern and Southern Africa (Common Market for Eastern and Southern Africa - 

COMESA), are also studied. 

Key words: agreement, double taxation avoidance, double taxation elimination 

regime, double taxation elimination, double taxation, international model 

convention, tax liability, tax payment, tax treaty, taxation. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Останніми роками науковці 

приділяють значну увагу проблемним питанням реалізації податкового 

обов’язку, що зумовлено цілою низкою факторів, які здебільшого пов’язані з 

вибраним вектором розвитку України та необхідністю проведення реформ в 

економічній та інших сферах. При цьому у переважній кількості досліджень 

увага зосереджена на окремих аспектах сплати конкретних податків, тоді як у 

сучасних реаліях все більшої актуальності набуває проблема ширшого 

формату – подолання подвійного оподаткування. Необхідність проведення 

ґрунтовного та всебічного дослідження цього явища зумовлена зміцненням 

економіко-правових зв’язків України з іншими країнами світу, актуалізацією 

питань поглиблення міжнародного співробітництва у всіх сферах суспільного 

життя. 

Безумовно, окремими вченими робились спроби формування 

конструктивних пропозицій щодо вдосконалення чинного податкового 

законодавства та визначення єдиних принципових засад побудови 

ефективних механізмів усунення подвійного оподаткування. Приділялась 

увага і ролі міжнародних договорів у системі джерел, якими подібні 

відносини регулюються. Але наявні зараз в Україні розробки у сфері 

оподаткування, на жаль, не формують комплексного уявлення щодо 

проблеми подолання негативних проявів подвійного оподаткування ані 

усередині країни, ані на транскордонному рівні. 

Подвійне оподаткування, що виникає внаслідок неоднакового 

регулювання відносин оподаткування у різних країнах, призводить до 

надмірного навантаження  на платників податків та чинить негативний вплив 

на розвиток транснаціонального економічного співробітництва. Одним із 
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шляхів подолання цього негативного явища є укладання державами угод про 

уникнення подвійного оподаткування, кількість яких у світі постійно зростає. 

Утім, навіть це не убезпечує платників від проявів подвійного оподаткування 

в окремих випадках, що стає підставою для вирішення спірних питань у судах 

різних юрисдикцій. Досягнути визначеності щодо ефективності сучасних 

засобів усунення подвійного оподаткування можливо тільки за умови 

попереднього аналізу динаміки їх розвитку, досвіду розвинутих країн з 

вирішення проблеми подвійного оподаткування на національному та 

наднаціональному рівнях, міжнародної практики правозастосування. 

Актуальність дослідження проблем усунення подвійного оподаткування 

в Україні є беззаперечною, адже завдяки його проведенню створюється 

підґрунтя для виявлення прогалин у теоретико-прикладній розробці 

правового механізму оподаткування в Україні, встановлення порядку 

зменшення надмірного податкового навантаження на платників, яке 

(податкове навантаження) недопустиме у сучасних розвинутих країнах. 

Надмірне податкове навантаження, зумовлене проявами подвійного 

оподаткування, стає перепоною для здійснення економічної діяльності 

усередині нашої країни, а також заважає залученню іноземних інвестицій, які 

можна спрямовувати на фінансування найбільш гостро виражених проблем, 

зміцнення національної економіки та, як наслідок, збільшення надходжень від 

сплати податків і зборів у майбутньому. 

Аналіз правового регулювання режиму усунення подвійного 

оподаткування в Україні та виконання податкового обов’язку у його рамках 

здійснювався або в окремих наукових статтях, або у монографіях, 

присвячених здебільшого вивченню загальних проблем податкового права. 

Дослідження цих проблем проводили такі науковці: С.О. Баєв, 
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В.В. Бесчеревних, К.С. Бельський, Л.К. Воронова, О.О. Головашевич, 

О.М. Горбунова, О.Ю. Грачова, В.В. Гриценко, Н.Л. Губерська, 

С.В. Запольський, М.В. Карасьова, В.А. Кашин, О.М. Козирін, 

Т.О. Коломоєць, І.Є. Криницький, Н.А. Куфакова, М.П. Кучерявенко, 

О.В. Макух, С.Г. Пепеляєв, Г.В. Петрова, М.І. Піскотін, В.М. Пушкарьова, 

Т.А. Латковська, Ю.А. Ровінський, Л.А. Савченко, О.В. Солдатенко, 

Ю.М. Старилов, Г.П. Толстоп’ятенко, О.А. Фоміна, Н.І. Хімічева, 

С.Д. Ципкін. У роботах цих вчених розглядаються питання побудови 

податкової системи, деякі вузькі аспекти виконання податкового обов’язку з 

окремих податків, окремі аспекти оподаткування на межі застосування 

національного податкового законодавства та міжнародних договорів. 

Особлива увага була приділена аналізу податково-правових 

доктринальних джерел зарубіжних науковців (країни Західної Європи та 

континентальної Америки), до яких, зокрема, належать: Б.Дж. Арнольд, 

С. Багарія, Ф. Бейкер, Х.А. Бесерра, А. Ван-Зантбеек, Л. Де-Брое, Г. Кофлер, 

М. Моснер, Р. Мейсон, Х.З. Перез, А. Й. Реувен, Р. Рохаджи, Р. Томас, 

К. Фогель, М. Херсон та інші. 

Ураховуючи відсутність комплексного дослідження проблеми 

виконання податкового обов’язку у режимі усунення подвійного 

оподаткування, у дисертації зроблено спробу створити цілісне і комплексне 

наукове уявлення про сутність цього явища, проведено диференціацію його 

різновидів, охарактеризовано досягнення міжнародних організацій на шляху 

до недопущення подвійного оподаткування або подолання його негативних 

наслідків. При цьому використано не лише наробки вчених, що займалися 

проблематикою оподаткування, а й ураховано досягнення дослідників у 
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галузі філософії, логіки, економіки, загальної теорії держави та права, 

конституційного, адміністративного права та інших галузевих правових наук. 

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

Дисертацію виконано на кафедрі фінансового права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого відповідно до цільової 

комплексної програми «Проблеми правового забезпечення справляння 

податків та зборів в Україні» (номер державної реєстрації 0111U000965).  

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб на підставі аналізу законодавства України та інших країн світу, 

документів міжнародних організацій (ОЕСР, ООН, МВФ та ін.), норм 

міжнародних податкових договорів, теоретичного осмислення наукових 

праць вітчизняних і закордонних учених у відповідних галузях знань 

розкрити наявні проблеми усунення подвійного оподаткування, а також 

сформулювати низку висновків, пропозицій і рекомендацій, що спрямовані на 

недопущення подвійного оподаткування. 

Для досягнення цієї мети в роботі вирішено такі задачі: 

 надати характеристику та провести класифікацію подвійного 

оподаткування; 

 встановити динаміку реалізації податкового обов’язку платниками 

податків і зборів; 

 охарактеризувати сутнісні риси подвійного оподаткування, шляхи 

його усунення; 

 визначити види подвійного оподаткування; 

 охарактеризувати процедури визначення статусу податкового 

резидента та встановити його значення для виконання податкового обов’язку 

в режимі усунення подвійного оподаткування; 
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 визначити роль та призначення міжнародних договорів у виконанні 

платниками податкового обов’язку; 

 встановити сутнісні характеристики режимів усунення подвійного 

оподаткування, побудованих на застосуванні двосторонніх міжнародних 

податкових угод; 

 встановити особливості реалізації режиму усунення подвійного 

оподаткування у країнах Європи, Сполучених Штатів Америки та країнах, що 

розвиваються;  

 сформувати пропозиції з удосконалення чинного податкового 

законодавства. 

Об’єкт дослідження становить сукупність суспільних відносин, що 

виникають під час правового регулювання режимів усунення подвійного 

оподаткування. 

Предметом дослідження є правове регулювання виконання 

податкового обов’язку в режимі усунення подвійного оподаткування. 

Методи дослідження. Для проведення комплексного дослідження, 

отримання об’єктивного наукового результату та формулювання нових 

висновків використано низку загальнонаукових і спеціальних методів 

пізнання. За основу наукового пошуку взято діалектичний метод, що сприяв 

всебічному дослідженню податкових правовідносин, податкового 

законодавства, наукових концепцій у дії, що дало змогу виділити етапи 

виникнення тих чи інших соціально-правових явищ і їх розвитку, а також 

розкрити сучасний стан досліджуваного предмета (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 

2.3). За допомогою методу історично-правового аналізу розкрито підходи до 

характеристики подвійного оподаткування, охарактеризовано динаміку 

розвитку підходів міжнародних організацій до вирішення цієї проблеми, а 
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також окреслено еволюцію нормативного відображення досягнень 

інституційних організацій, що профільно займаються розробкою механізмів 

усунення подвійного оподаткування протягом останніх десятиліть 

(підрозділи 1.1, 2.1). Системно-структурний підхід було застосовано для 

уточнення термінологічного апарату та визначення структури податкового 

обов’язку у його широкому розумінні (підрозділи 1.1, 2.2, 2.3), а 

функціональний метод – під час з’ясування взаємозв’язків між складниками 

податкового обов’язку, а також формування уявлення про механізми 

усунення подвійного оподаткування (підрозділи 1.1, 1.3, 2.3, 2.4). Формально-

логічний метод застосовано у процесі вивчення чинного податкового 

законодавства, що сприяло розробленню низки пропозицій з удосконалення 

податкового законодавства, а також здійснення правового аналізу 

правозастосовної і судової практики як емпіричної бази наукового 

дослідження й об’єктивного показника ефективності податкового 

законодавства (підрозділи 1.2, 1.3, 2.4). Герменевтичний метод (як набір 

методик текстуального та контекстуального тлумачення юридичних текстів – 

нормативно-правових і доктринальних) задіяно з метою визначення сутності 

понять, які використовуються в податковому законодавстві України, інших 

країн світу, документах міжнародних організацій тощо. За допомогою цього 

методу проведено поглиблений аналіз рішень Конституційного Суду України, 

Європейського суду з прав людини, Європейського суду та інших судів 

(підрозділи 2.3, 2.4). Метод компаративістики дав можливість виявити 

особливості імплементації механізмів усунення подвійного оподаткування у 

країнах англосаксонської та романо-германської правових сімей (підрозділи 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4). У процесі дослідження проблем виконання податкового 
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обов’язку у режимі усунення подвійного оподаткування у роботі були 

застосовані й інші методи наукового пізнання. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, 

конституції інших країн світу, міжнародно-правові акти, закони України, акти 

Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні 

нормативно-правові акти з питань виконання податкового обов’язку. Для 

розроблення пропозицій з удосконалення процедур усунення подвійного 

оподаткування, імплементації до національного податкового законодавства 

ефективних засобів, розроблених міжнародними організаціями, 

проаналізовано досвід зарубіжних держав, зокрема Королівства Бельгія, 

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Королівства 

Іспанія, Італійської Республіки, Республіки Казахстан, Канади, Республіки 

Білорусь, Сполучених Штатів Америки, Республіки Узбекистан, 

Федеративної Республіки Німеччини, Французької Республіки та інших країн 

Європейського Союзу. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, інформація з 

Єдиного державного реєстру судових рішень України та офіційних 

електронних ресурсів Міністерства фінансів України, Державної податкової 

служби України, Конституційного Суду України, Європейського суду з прав 

людини (ECHR), Європейського суду (ECJ), звіти міжнародних організацій 

(Ліги Націй, ООН, ОЕСР), а також інших органів державної влади. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першою у вітчизняній доктрині податкового права комплексною 

теоретико-правовою роботою, у якій на підставі аналізу національного й 

зарубіжного законодавства, досвіду міжнародних організацій, доробку вчених 

відповідних галузей права досліджено реалізацію податкового обов’язку у 
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режимі усунення подвійного оподаткування. Новизна дисертації відображена 

у таких науково-теоретичних положеннях, висновках і пропозиціях: 

уперше: 

 встановлено, що надання односторонньої пільги державою з метою 

усунення подвійного оподаткування має стратегічне значення для залучення 

до країни капіталу, що надалі може використовуватися для поповнення 

бюджетів за рахунок формування з такого капіталу податкової бази при 

сплаті інших податків; 

 встановлено можливість застосування низки критеріїв суб’єктного, 

організаційного та нормативного характеру для диференціації 

загальнообов’язкових платежів на різновиди, що зумовлено специфічним 

місцем окремих складників податкової системи та відокремленим їх 

регулюванням; 

 обґрунтовано, що у разі сплати мита доцільно говорити про 

відносини щодо сплати загальнообов’язкових платежів, що мають ширший 

характер, ніж реалізація податкового обов’язку. Це зумовлено недоцільністю 

використання стосовно мита конструкції «податковий обов’язок» через 

власну, специфічну природу мита, відмінну від податку, а також через 

нормативно відокремлене правове регулювання даного платежу, особливості 

суб’єктного складу відносин з його сплати; 

 встановлено винятковий характер діяльності уряду під час 

укладення міжнародних договорів з питань уникнення подвійного 

оподаткування, яку з певною часткою умовності можна назвати 

правотворчою діяльністю через подальшу імплементацію норм цих договорів 

до національного податкового законодавства, що свідчить про суміщення 
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компетенцій різних гілок влади у процесі усунення міжнародного подвійного 

оподаткування заради досягнення публічного інтересу; 

 розроблено та обґрунтовано концепцію поліаспектності мотивації 

країн під час укладання договорів про уникнення подвійного оподаткування, 

що передбачає вплив на переговори між країнами щодо умов таких договорів 

декількох факторів: а) спільних урядових інтересів запобігати проявам 

подвійного оподаткування; б) інтересу залучення інвестицій до однієї з 

держав з метою активізації економічних процесів та подальшого зростання 

добробуту населення; в) превалювання латентних інтересів правлячих або 

бізнес-еліт над інтересами суспільства (зміщення податкового тягаря з однієї 

категорії платників на іншу); г) створення підґрунтя для подальшого розвитку 

співробітництва між країнами; д) створення дієвого механізму обміну 

інформацією; 

 доведено, що платники податків мають обчислити базу 

оподаткування, але формувати її чи ні – це не їх обов’язок, що зумовлює 

положення про неможливість покладання у рамках податкового регулювання 

на платника податків обов’язку з отримання доходу (формування бази 

оподаткування) – це його право; 

 аргументовано хибність відомого положення про виокремлення у 

складі податкового обліку, як складника податкового обов’язку платника у 

його широкому розумінні, двох підвидів – обліку об’єктів оподаткування та 

платників податків, що зумовлено покладанням обов’язку з ведення реєстрів 

даних по платникам та підтримання актуальності інформації у них на 

контролюючі органи, а не на платників податків; 
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удосконалено: 

 доктринальні положення щодо неможливості віднесення характеру 

економічної діяльності платника податків до факторів, що визначають обсяг 

податкового обов’язку за правилами податкового законодавства, через 

регулювання такої діяльності нормами інших галузей права (цивільне, 

господарське тощо); 

 теоретичні положення щодо причинно-наслідкового зв’язку між 

ефективним застосуванням механізмів усунення подвійного оподаткування та 

збільшенням купівельної спроможності фізичних осіб, наслідком чого є 

підвищення їх податкоспроможності, збільшення надходжень від непрямих 

податків та вірогідності сплати інших прямих податків (сплати податку на 

майно внаслідок придбання житла, автомобіля тощо); 

 наукові підходи до розуміння категорії «зобов’язання», яка в 

сучасних умовах у контексті регулювання податкових відносин має 

кардинально відмінний сенс від тотожної за назвою категорії у відносинах 

цивільно-правових, адже «податкове зобов’язання» у значенні, закріпленому 

податковим законодавством, є сумою податку, яку має перерахувати платник, 

а не правовідношенням, що притаманне цивільно-правовому розумінню 

категорії «зобов’язання»; 

 доктринальний підхід до диференціації шляхів уникнення 

подвійного оподаткування за ознакою його різновиду (юридичне або 

економічне), що передбачає неможливість ефективного уникнення 

юридичного подвійного оподаткування шляхом застосування процедури 

взаємної угоди, яка широко використовується у міжнародних податкових 

угодах для уникнення юридичного подвійного оподаткування; 
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 механізм проведення тесту на реальну присутність юридичної особи 

у країні, у разі застосуванні якого основою такого тесту буде виступати  

мінімальна частка власності або мінімальний рівень доходу від ведення там 

активної торгівлі чи іншої оподатковуваної діяльності; 

 наукові підходи щодо встановлення причин виникнення подвійного 

оподаткування, які здебільшого зводяться до накладання юрисдикцій на 

оподаткування між державою проживання отримувача доходу та державою 

джерела, де дохід був отриманий, що у разі застосування обома країнами 

своїх повноважень щодо оподаткування у повному обсязі призводить до 

надмірно великого загального навантаження на транскордонну економічну 

діяльність; 

дістали подальшого розвитку: 

 положення щодо особливого характеру процедур виконання 

податкового обов’язку зі сплати мита, що зумовлено винятковим місцем 

даного платежу у податковій системі через самостійний характер мита та 

неможливість його віднесення ані до категорії податків, ані до категорії 

зборів; 

 теоретичні положення щодо перспективності застосування для 

усунення подвійного оподаткування на національному рівні методу 

вирахування сум податків, сплачених за кордоном, внаслідок створення 

стимулу для притоку інвестицій з подальшим їх частковим перерозподілом 

через податкові механізми; 

 наукові положення про некоректність використання категорії 

«зобов’язання» у характеристиці відносин з приводу сплати податків, що 

зумовлено притаманністю цій категорії ознак добровільності виникнення 

(податковий обов’язок, навпаки, є імперативним), взаємного характеру 
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(сторони зобов’язання наділені взаємними правами й обов’язками, тоді як 

платники у рамках податкових відносин не отримують нічого взамін сплати 

податку) та можливістю в окремих випадках пасивного виконання 

зобов’язання (шляхом утримання від вчинення певних дій, що не властиво 

обов’язку сплачувати податки); 

 наукове обґрунтування необхідності включення до договорів про 

уникнення подвійного оподаткування положень про «обмеження вигоди» з 

метою побудови механізмів захисту інтересів країни-партнера, що 

розвивається, від впливу розвиненої країни-партнера, який полягає в 

обмеженні знижених ставок оподаткування та закріпленні інших договірних 

положень, що застосовуються до окремого кола платників, які проходять тест 

на реальну присутність у країні; 

 встановлено подвійний характер міжнародних договорів, які, з 

одного боку, є угодами між суверенними державами (їх укладення 

провадиться з урахуванням норм міжнародного публічного права, у тому 

числі щодо координації податкових механізмів, адміністрування податків та 

щодо інших питань, пов’язаних з оподаткуванням), а з іншого боку, вони 

рано чи пізно (залежить від підходу, що застосовується у разі імплементації їх 

норм) стають складовою чистиною національного податкового 

законодавства; 

 наукові підходи до диференціації шляхів розв’язання проблеми 

подвійного оподаткування у світових масштабах, які, з одного боку, можуть 

надавати пріоритет делегуванню повноважень оподатковувати міжнародний 

дохід міжнародному органу (спільне оподаткування – модель застосовується 

у Європейському Союзі), з іншого – можуть домовитись про правило щодо 

розподілу юрисдикції оподаткування між країнами; 
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 характеристика режиму усунення подвійного оподаткування із 

застосуванням міжнародних договорів, які не містять вичерпних правил 

оподаткування, але завдяки яким досягається роз’єднання транснаціональної 

бази оподаткування та відбувається розподіл її під різні юрисдикції, щоб 

країни могли застосовувати власні внутрішні норми до своєї частки бази 

оподаткування; 

 характеристика міжнародних договорів про уникнення подвійного 

оподаткування, у разі застосування яких відбувається розмежування 

податкової юрисдикції між договірними країнами, після чого країна в 

основному може вільно використовувати власний національний податковий 

закон щодо відповідного доходу, а двосторонні договори лише допомагають 

координувати різні національні податкові закони. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

положення й висновки дисертації можуть бути використані у: 

 науково-дослідній сфері – для подальшого вивчення проблем 

виникнення подвійного оподаткування та усунення його негативних 

наслідків;  

 правотворчій діяльності – у процесі реформування й удосконалення 

чинного податкового законодавства, імплементації до нього норм 

міжнародних договорів; 

 правозастосовній діяльності – у разі використання висновків, 

рекомендацій і пропозицій у діяльності органів Державної податкової служби 

України; 

 навчальному процесі – під час викладання навчальної дисципліни 

«Податкове право», для підготовки відповідних розділів підручників, 
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навчальних посібників, курсів лекцій, а також під час підготовки студентами 

наукових робіт. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 8 міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Вороновські читання 

(Єдність адміністративних та фінансових процедур)» (м. Львів, 2018 р.); 

«Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права» 

(м. Львів, 2019 р.); «Правова держава: напрямки та тенденції її розбудови в 

Україні» (м. Одеса, 2019 р.); «Особливості розвитку публічного та приватного 

права в Україні» (м. Харків, 2019 р.); «Особливості розвитку законодавства 

України у контексті євроінтеграційних процесів» (м. Харків, 2019 р.); 

«Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

пріоритети» (м. Одеса, 2020 р.); «Правові реформи в Україні: реалії 

сьогодення» (м. Харків, 2020 р.); «Право як ефективний суспільний 

регулятор» (м. Львів, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення в 

30 наукових працях, у тому числі 1 одноосібній монографії, 21 науковій 

статті, що опубліковані у виданнях, які визнані фаховими з юридичних наук, 

та в тезах 8 доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

переліку умовних позначень, вступу, 2 розділів, що містять 7 підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел (444 найменування) та додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 440 сторінки. Обсяг основного тексту – 

372 сторінки. 

 

  



30 

РОЗДІЛ 1. 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ НА МЕЖІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПОДАТКОВО-

ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 

 

1.1. Суть та структура податкового обов’язку: порівняльно-

правовий аспект. 

У процесі своєї діяльності будь-яка держава використовує грошові 

ресурси. Вони можуть формуватися на різних рівнях (загальнодержавному, 

окремих територіальних суб’єктів, місцевому та ін.), що найчастіше 

обумовлено територіальним устроєм конкретної держави. Формування цих 

ресурсів відбувається за рахунок різноманітних надходжень, серед яких в 

Україні виокремлюють податкові та неподаткові надходження, трансферти, 

доходи від операцій з капіталом. При цьому податкові надходження, як 

правило, становлять питому вагу доходів як державного, так і місцевих 

бюджетів. 

Податкові надходження до дохідних частин бюджетів є наслідком 

закріплення та подальшої реалізації податкового обов’язку, що має 

імперативний та безумовний характер. Наразі необхідність у закріпленні 

обов’язку сплачувати податки і збори обумовлена потребою реалізації 

публічного інтересу. При цьому варто звернути увагу, що регулярна сплата 

обов’язкових платежів на користь владної сторони правовідносин не завжди 

мала на меті задоволення публічного інтересу. Це було зумовлено різним 

розвитком та орієнтацією регулювання суспільних відносин у минулому та 

території різних країн. Саме тому для з’ясування змісту податкового 

обов’язку варто приділити увагу динаміці поглядів на загальнообов’язкові 
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платежі, визначити особливості регулювання податкового обов’язку у різні 

етапи. 

 

1.1.1. Ґенеза регулювання категорії «податковий обов’язок». 

У процесі своєї діяльності держава має виконувати цілу низку функції 

організаційного, охоронного, соціального та іншого характеру. Реалізація 

кожної з них вимагає відповідного фінансування, що обумовлює потребу 

мобілізації грошових ресурсів та їх акумуляції у публічних грошових фондах. 

Одним із способів мобілізації є встановлення державою обов’язку фізичних 

та юридичних осіб сплачувати обов’язкові платежі. З цього приводу К.-Г. Рау 

зазначав: «Праву державної влади обкладати податками відповідає обов’язок 

громадян платити їх. Підстава цього права і цього обов’язку полягає в тому, 

що той, хто живе в державі, користується благами державного союзу 

і багатьох державних установ, тому зобов’язаний брати участь і в тих 

повинностях, за допомогою яких держава набуває засобів для повного прояву 

своєї діяльності»[380, с. 277]. 

Варто зауважити, що формування публічних грошових фондів може 

відбуватися за рахунок різноманітних джерел, але одними із найбільш 

ефективних серед них є надходження коштів у формі податків і зборів. 

Характеризуючи природу податків М. І. Тургенєв писав: «Податки – це 

кошти для досягнення мети суспільства або держави, тобто тієї мети, яку 

люди собі припускають при своєму об’єднанні в суспільство або при 

створенні держав. Нa цьому ґрунтується і право уряду вимагати податей від 

народу. Люди, об’єднавшись у суспільство і надавши уряду верховну владу, 

наділили його разом із цим і правом вимагати податків. Але не можна 

змішувати право вимагати податей з правом накладати такі. Якщо перше 
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скрізь беззаперечно належить урядові, то в останньому він буває іноді 

обмежений» [411, с. 129]. 

Встановлення державою обов’язку сплачувати податки є її неодмінним 

правом. Можна навіть сказати, що таке право держави є складовою 

економічного суверенітету. Слушним у даному випадку є зауваження 

Ф. С. Нітті, на переконання якого: «Право на справляння податку необхідне 

для державної діяльності та належить тільки державі, яка може передавати 

його адміністративним органам або іншим юридичним особам» [330, с. 240]. 

При цьому сплата зобов’язаними особами податків і зборів переслідує 

одночасно кілька цілей. З одного боку, це наповнення публічних фондів 

держави і відповідних територіальних утворень. Саме це є основною метою 

оподаткування – створення економічного підґрунтя діяльності держави. 

З другого боку, об’єктивна необхідність у формуванні публічних фондів 

є підставою для досягнення іншої мети – забезпечення платоспроможності 

відповідних державних та місцевих інституцій. 

Конституція України в ст. 1 визначає нашу державу суверенною, 

незалежною, демократичною, соціальною та правовою[289]. Виходячи 

з цього, одним із пріоритетів її діяльності є досягнення належного рівня 

соціального забезпечення. На цю мету і мають використовуватися, зокрема, 

кошти від сплати податків і зборів. У сусідніх країнах практика 

правозастосування свідчить про втілення публічного інтересу суспільства 

в реалізації податкового обов’язку: «держава має право і зобов’язана вживати 

заходів із регулювання податкових правовідносин з метою захисту прав 

і законних інтересів не тільки платників податків, а й інших членів 

суспільства» [339]. 
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Отже, встановлення податків і забезпечення їх вчасної сплати є одним 

із основних орієнтирів для реалізації мети публічного інтересу. Водночас 

реалізація принципу публічної мети у відносинах оподаткування неодмінно 

має враховувати невідповідність інтересів платника, якому доводиться 

віддавати частину належних йому коштів, та держави, що їх акумулює. 

У цьому випадку дуже важливим є досягнення балансу інтересів цих 

суб’єктів, пошук оптимального компромісу. 

Аналіз історичних аспектів оподаткування свідчить про те, що податки 

впродовж багатьох століть були однією з важливих ознак держави. Можна 

навіть сказати, що завдяки податкам держава взагалі може існувати, адже 

основною метою будь-якої системи оподаткування є фінансове забезпечення 

діяльності держави, територіальних громад та державних і місцевих органів 

влади[195, с. 12-13]. На переконання К. Маркса та Ф. Енгельса, «у податках 

втілено економічно виражене існування держави» [308, с. 308]. І. І. Янжул 

також наголошував, що існування податків, їх походження обумовлюються 

призначенням держави[444, с. 239]. А. В. Бризгалін, коментуючи підхід П.-Ж. 

Прудона, зазначав: «по суті, питання про податок є питання про державу» 

[316, с. 47]. 

Дослідження генези оподаткування може стати підґрунтям, 

фундаментом для з’ясування суті податків. При цьому складно надати 

відповідь на запитання – коли з’явились податки? З цього приводу 

М. Н. Злобін вказує, що певні згадування про імперативно встановлені 

обов’язкові платежі, які мало сплачувати населення держави, містяться 

в численних джерелах права стародавнього світу, а основним їх 

призначенням було саме забезпечення діяльності органів цих держав[241, с. 

7-8]. 
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Сам по собі обов’язок сплачувати податки та збори в різних країнах 

з плином часу мав різне змістовне та функціональне навантаження. 

Наприклад, як наголошує М. П. Кучерявенко, у давні часи звільнення від 

обов’язку зі сплати податків розглядали як обмеження прав. Вчений зазначає, 

що в Стародавній Греції та Римі нижчий клас був звільнений від податків, 

і тому його представники не були повноправними громадянами. При цьому, 

наголошує вчений, за Законами Соломона звільнення від сплати податків 

позбавляло можливості так званих тетів права обіймати державні посади, а в 

Римі шостий клас, який не сплачував податки, мав мізерний вплив 

у центуриських зборах, що було передбачено Законами Сервія Тулія[294, с. 

168]. Отже, виконання податкового обов’язку не лише приносила дохід 

у казну, а й суттєво впливала на правовий статус особи, на можливість 

реалізації нею різноманітних прав. 

Покладання обов’язку сплачувати податки і збори на різні прошарки 

населення було характерне не лише для періоду існування Римської імперії. 

До того ж, диференціація податкового обов’язку залежно від цього фактора 

опосередковано впливає на термінологічний апарат, що має застосовуватися 

при характеристиці відносин оподаткування. Наприклад, у пошуку відповіді 

на запитання щодо застосування термінів «податковий обов’язок» та 

«податкове зобов’язання» А. С. Барінов зауважує, що «підхід «податкового 

зобов’язання» прямо продовжує ставлення до податків, які існували 

в європейському суспільстві протягом тисячоліть. Це ставлення передбачало, 

що податки платять тільки підлеглі верстви населення» [182, с. 30]. Вчений 

влучно наголошує на характерності таких підходів для робіт Фоми 

Аквінського[183] та податкового законодавства минулих століть. Він 

пише: «У рабовласницькому суспільстві, до цих верств населення належали 
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тільки раби. При подальшому розвитку суспільної формації до кола підлеглих 

верств населення додано підкорені народи, кріпаків, ремісників і купців… 

прямі податки вельможі в Європі почали платити лише після перемоги 

буржуазії над аристократією в XVII–XVIII століттях. У Російській імперії 

дворяни почали платити прямі податки тільки в 1905 році» [182, с. 29]. 

Вчений також вказує, що «всіх громадян своєї країни підлеглими верствами 

населення, хоч і опосередковано, назвати було не можливо в основному 

законі держави. Відповідно, замість поняття «обов’язок громадян сплачувати 

податки» європейські законодавства припускають «зобов’язання громадян 

перед державою у фінансовій сфері» [182, с. 29]. 

У подальшому вчені-правники та економісти підтримують ідею щодо 

необхідності покриття щорічних видатків держави за рахунок надходжень від 

податків і зборів. Особливого розвитку вона набула в західних країнах 

у XVIII – на початку XIX століття[236]. З цього приводу М. І. Тургенєв писав: 

«Усі громадяни користуються вигодами суспільства, відповідно, усі повинні 

сприяти збереженню його. Кожен громадянин, перебуваючи під захистом 

уряду й законів, зобов’язаний робити пожертви для підтримання цього уряду 

та цих законів. Одним словом: усі повинні сприяти благу всіх» [411, с. 134-

135]. Вчений обстоював думку, що «податки – це кошти для досягнення мети 

суспільства або держави, тобто мети, яку люди собі ставлять при з’єднанні 

у суспільство або при утворенні держав. На ньому ґрунтується і право уряду 

вимагати податей від народу. Люди, з’єднавшись у суспільство і надавши 

уряду верховну владу, вручили йому разом з цим і право вимагати податків» 

[411]. 

Цікаву позицію обстоював відомий німецький економіст К.-Г. Рау, який 

державні доходи розподіляв на дві основні категорії. До першої він відносив 
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приватно-господарські доходи (від державного майна, промислів тощо), а до 

другої – державно-господарські. Під останніми він розумів доходи за рахунок 

платежів (податків), що стягуються державою. При цьому такий різновид 

платежів за К.-Г. Рау є платою особи до певної держави за суспільні блага[]. 

Вчений зазначав, що «праву державної влади обкладати податками відповідає 

обов’язок громадян платити їх. Підстава цього права і цього обов’язку 

полягає в тому, що той, хто живе в державі, користується благами державного 

союзу і багатьох державних установ, тому зобов’язаний брати участь і в тих 

повинностях, за допомогою яких держава набуває засобів для повного прояву 

своєї діяльності» [380, с. 277]. 

Характеризуючи класифікацію державних доходів за німецьким 

філософом, правником, істориком та економістом Лоренс фон Штейном, 

В. А. Лебедєв пропонував виокремлювати три основні їхні форми: доходи від 

власної діяльності, податки та кредит. Ураховуючи динаміку розвитку 

механізмів оподаткування, вчений наголошує, що первісно право на збір 

податків надавалося лише в надзвичайних випадках, але згодом ці 

інструменти стають головним джерелом державних доходів[298, с. 206]. 

Дещо іншу класифікацію пропонував фінансист І. Я. Горлов, який 

виокремлював три різновиди джерел державних доходів. На переконання 

вченого податки поряд з доменами та регаліями спрямовувалися на 

задоволення колективних потреб[213, с. 13-14, 56-57]. 

Швейцарський економіст та історик Жан Шарль Леонар де Сисмонди 

відстоював думку, що податками «члени суспільства сплачують ціну за 

отримані насолоди від громадського порядку, справедливості правосуддя, 

забезпечення свободи особи і права власності. За допомогою податків 

покриваються щорічні витрати держави, і кожен платник податків бере участь 
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таким чином у загальних витратах, що здійснюються заради нього і заради 

його співгромадян» [236]. У науковій літературі можна знайти і радикальні 

погляди на фінансування потреб держави, коли окрім податків інших джерел 

не бачать, а податкам «без сумніву судилося бути єдиним джерелом доходів 

держави» [412, с. 134]. 

На необхідності розподілу державних витрат серед громадян 

наголошував І. І. Янжул: «Всім членам суспільства належить нести 

податковий тягар, усі піддані або громадяни, які беруть участь у перевагах 

державного життя, зобов’язані відчувати й тягар, пов’язаний з ними[444, с. 

247]. Вчений був переконаний у поширенні обов’язку сплачувати податки 

і збори на всіх осіб, що мешкають або тимчасово знаходяться у певній країні. 

Майже тотожній підхід можна знайти у роботах С. Ю. Вітте, який наводив 

аргументи щодо необхідності поширення оподаткування на всі верстви 

населення. Основним з них вчений називав потребу у забезпеченні 

фінансування діяльності держави, яка, поміж іншим, сприяє охороні 

правопорядку, відповідних суб’єктів, на яких, за думкою С. Ю. Віттє, 

потрібно покладати податковий обов’язок[204, с. 53]. 

Отже, переважна більшість вчених приходять до того, що основною 

метою оподаткування є забезпечення економічного підґрунтя для досягнення 

суспільного інтересу або, як його ще називають – публічного інтересу. 

Розмірковуючи про природу публічних інтересів, Ю. О. Тихомиров звертає 

увагу на те, що найчастіше під ними розуміють загальні інтереси. Фактично 

йдеться про знаходження певного спільного знаменника між особистими 

інтересами індивіда та інтересами широкої групи, у якій він перебуває – 

суспільства. Публічні інтереси мають забезпечуватися державою, визнаватися 

офіційно, захищатися правом та можливістю застосування державою заходів 
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примусового характеру у разі поведінки окремих суб’єктів, яка йде в розріз із 

публічними інтересами. З цього приводу Ю. О. Тихомиров влучно зауважує: 

«Публічним інтересом є визнаний державою і забезпечений правом інтерес 

соціальної спільноти, задоволення якого служить умовою і гарантією її 

існування та розвитку» [407, с. 54-55]. 

Схожу позицію відстоюють Є. В. Лакушева та Р. Г. Браславський. 

У своїх роботах вчені пропонують під публічним інтересом розуміти 

визнаний державою і врегульований (забезпечений) правом суспільний 

інтерес. Аналізуючи природу публічного інтересу, вони роблять висновок про 

те, що він фактично є інтересом суспільним, але водночас його можна 

віднести і до державного інтересу, бо саме державою він переважно 

забезпечується. Особливістю публічного інтересу у сфері податково-

правового регулювання є те, що саме існування держави нерозривно 

пов’язане з наявністю системи оподаткування, яка перш за все спрямована на 

формування публічних доходів як матеріальної бази для виконання функцій 

держави[297, с. 312; 195, с. 46-47]. 

Характеризуючи обов’язок сплачувати податки, Р. Г. Браславський 

пише: «На відміну від інших публічних інтересів, можливо виокремити певну 

стабільність публічного інтересу в податковій сфері, адже в держави 

(суспільства) завжди існують певні потреби, задля задоволення яких 

необхідні відповідні грошові кошти. При цьому публічний інтерес 

у податковій сфері спрямований не лише на акумуляцію грошових фондів, а в 

кінцевому підсумку – на реалізацію інших публічних інтересів» [195, с. 18-

19]. Тобто вчений доходить висновку, що публічність інтересу при сплаті 

податків полягає в забезпеченні в такий спосіб інтересів оборонного, 

освітнього, соціального та іншого характеру. 
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Отже, можна зробити такі висновки щодо обов’язку сплачувати 

податки: а) встановлення державою обов’язку сплачувати податки є її 

неодмінним правом; б) встановлення податків і забезпечення їх вчасної 

сплати є одним із основних орієнтирів для реалізації мети публічного 

інтересу; в) сплатою податків частково забезпечується покриття щорічних 

видатків держави; г) публічність інтересу при сплаті податків полягає 

в забезпеченні в такий спосіб інших суспільних інтересів оборонного, 

освітнього, соціального та іншого характеру. 

Характеризуючи розвиток правового регулювання при сплаті податків, 

потрібно звернути увагу на те, що саме розуміють під терміном «податок». 

А. В. Бризгалін, спираючись на аналіз податкового законодавства різних 

країн світу, робить висновок, що податок можна розглядати у двох аспектах – 

широкому та вузькому. При цьому, на його переконання, у першому значенні 

термін «податок» містить всі відрахування, що спрямовуються на 

фінансування публічних витрат[197, с. 3-7]. До них пропонують включати 

власне податки, збори, мита тощо. У другому значенні під податком 

пропонують розуміти один із видів обов’язкових платежів[316, с. 86-87]. 

Диференціація від інших обов’язкових платежів може бути проведена за 

цілою низкою ознак, частина з яких є нормативно закріпленою 

в національних податкових законодавствах, тоді як деякі інші ознаки свого 

нормативного закріплення не отримали. 

Наприклад, у науковій спільноті досі точиться дискусія щодо 

можливості віднесення мита до кола податків або до окремої категорії. 

Проводячи аналіз обов’язкових платежів, сплата яких пов’язується із 

перетинанням митного кордону, А. В. Салєнков вказував на те, що цей платіж 

має багато спільних ознак із непрямими податками (акцизами та податком на 
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додану вартість як універсальним проявом акцизу) [385, с. 32]. При цьому 

вчений звертає увагу на чітко виражену умовність мита, яке сплачується 

виключно при перетинанні товарами митного кордону, у той час як акцизи та 

податок на додану вартість можуть сплачуватися й в інших випадках 

(вироблення підакцизної продукції на території держави). Він пише: «Мито 

має багато загального з непрямими податками, насамперед, з акцизним 

податком, тому що воно, як і акцизний податок, сплачується за рахунок 

споживача й включається в ціну товару, тим самим збільшуючи її. Однак, 

мито відрізняється від податку своїм умовним характером – переміщенням 

через митний кордон, і це не дозволяє віднести його до податків» [385, с. 32]. 

На наше переконання, одними з принципових ознак податку є його 

безумовність та відсутність цільового спрямування. Податок сплачується при 

формалізації (появі) у платника об’єкта оподаткування – жодних спеціальних 

умов на кшталт перетинання митного кордону для виникнення податкового 

обов’язку при цьому не потрібно. Крім того, після сплати податок або 

надходить до одного публічного фонду, або розподіляється між фондами 

кількох рівнів, мов би розчиняючись у них. Надходження від конкретного 

податку не використовуються на заздалегідь визначені цілі. 

Інша ситуація спостерігається при сплаті зборів, які подібно до мита, 

мають умовний характер, але відрізняються від мита та податку ще своїм 

цільовим спрямуванням. Саме тому обов’язок зі сплати зборів має «вужчу» 

мету, переслідує більш конкретизований суспільний інтерес. На переконання 

відомого французького фінансиста Поля Марі Годме, збір відмінний від мита 

його встановленням у певному співвідношенні з вартістю послуг. Мито він 

визначав як грошовий збір, який сплачується до грошових фондів держави, 

місцевих органів або адміністративних установ та має примусовий характер. 
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При цьому, на відміну від податку, обов’язок зі сплати мита пов’язується із 

діяльністю певного державного органу. Відмінність мита від збору вчений 

бачив у відсутності чіткої залежності розміру останнього від вартості наданих 

послуг[211, с. 393]. 

Спрощено до характеристики мита підходив англійський економіст та 

філософ В. Петті, який був відомий завдяки своїм економічним теоріям та 

широкому застосуванню статистики для визначення вектору державного 

керування. Він писав: «Мита – це збори або податки з товарів, вивезених із 

володінь государя або ввезених до них» [336, с. 47]. Серед сучасних учених 

немає єдиної думки щодо місця мита серед обов’язкових платежів та правової 

природи обов’язку з його сплати. Системний аналіз низки наукових робіт 

дозволяє говорити про наявність трьох підходів. Одні вчені вважають мито 

податком, другі – обстоюють думку щодо умовності мита та відносять його 

до зборів, треті – наполягають на власній, самостійній природі мита та 

відмежовують його як від податків, так і від зборів[179, с. 96; 240; 397; 431, с. 

12; 313, с. 116-123]. 

На наш погляд, логічно підтримати третю концепцію – мито має 

самостійну природу та не належить ані до категорії податків, ані до категорії 

зборів, що обумовлено рядом причин. По-перше, як ми вже з’ясували, мито 

відрізняється від податку за умовною ознакою. Обов’язок з його сплати 

виникає лише в одному випадку – при перетинанні товарами митного 

кордону. 

По-друге, про відокремленість мита свідчить й особливий порядок його 

нормативного закріплення. В Україні мито – це єдиний загальнообов’язковий 

платіж, що формально входить до складу системи оподаткування за нормами 

ст. 9 Податкового кодексу України[342], але механізм його цим Кодексом не 
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регулюється. Деталізація процедур обрахування та сплати мита міститься 

зовсім в іншому нормативному акті – у Митному кодексі України[311]. При 

цьому, разом із митом останній регулює й порядок обрахування двох 

загальнодержавних податків – акцизу та податку на додану вартість, але 

в цьому разі йдеться лише про деталізацію окремих аспектів сплати цих 

платежів при перетинанні митного кордону України, тоді як у цілому їхні 

правові механізми регламентовані відповідними розділами Податкового 

кодексу України. 

По-третє, на самостійну природу мита й обов’язку з його сплати вказує 

специфічний суб’єктний склад. Якщо адмініструванням усіх податків 

займається Державна податкова служба України, то для адміністрування мита 

було створено спеціальний орган – Державну митну службу України. Навіть 

адмініструванням єдиного соціального внеску, який не є елементом 

податкової системи, займається Державна податкова служба України, у той 

час як сплату мита контролює окремий орган. Адміністративна реформа 

останніх років, виокремлення Державної митної служби України із кола 

контролюючих органів також свідчать про особливу природу цього платежу 

та про наявність специфічних ознак обов’язку з його сплати. 

Таким чином, ураховуючи наведені фактори, незважаючи на включення 

мита до переліку загальнодержавних податків і зборів у ст. 9 Податкового 

кодексу України, не можна стверджувати про доцільність використання до 

нього конструкції «податковий обов’язок» через власну, специфічну природу 

мита, відмінну від податку, а також через нормативно відокремлене правове 

регулювання цього платежу, особливості суб’єктного складу відносин з його 

сплати. У цьому разі можна говорити про відносини щодо сплати 
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загальнообов’язкових платежів, що мають більш широкий характер, ніж 

реалізація податкового обов’язку. 

При характеристиці податкового обов’язку або обов’язку зі сплати 

загальнообов’язкових платежів варто пам’ятати, що сама категорія 

«обов’язок» розглядається по-різному в межах галузевих правових наук. Але 

в будь-якому разі ми маємо говорити про обов’язок юридичний, який 

визначається як «необхідна зумовленість; як вимога державної влади, 

забезпечена механізмом реалізації, головним компонентом якого є примус; як 

імперативність і однозначність за змістом; як корелят правам інших суб’єктів 

права; як належна поведінка; як конкретні форми вираження 

відповідальності; як заборона на певні види поведінки; як потенційна чи 

здійснена дія в результаті неправомірної або правомірної поведінки» [266, с. 

9]. С. С. Алексєєв та Г. Ф. Шершеневич наголошували, що юридичний 

обов’язок, утворюючи разом із суб’єктивним правом юридичний зміст 

правовідносин, становить міру належної поведінки. Межі такої поведінки 

визначаються у відповідних юридичних нормах, а в разі необхідності – 

забезпечуються можливостю застосування державного примусу[174, с. 112; 

433, с. 172-173]. 

С. С. Алексєєв при характеристиці юридичного обов’язку наголошував, 

що ознаку «необхідності» дотримання певної поведінки тут потрібно 

розглядати не як об’єктивну закономірність, а саме в сенсі належності, яка 

базується на встановлених юридичними нормами вимогах. На переконання 

вченого, зобов’язана особа має поводитись тільки в спосіб, передбачений 

відповідною нормою. Він зазначав, що іншого вибору в особи в межах 

відповідних конкретних правовідносин немає. У цьому разі вчений обстоює 

безумовність та категоричність юридичного обов’язку, наголошує на 
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наявності владного імперативу, безумовної вимоги відповідати встановленій 

моделі поведінки. Звісно, що така конструкція має забезпечуватися мірами 

державно-примусового впливу (санкціями), які можуть застосовуватися в разі 

порушення нормативного припису та є певним атрибутом юридичного 

обов’язку[175, с. 367]. 

Характеризуючи ознаку «належності» поведінки в межах виконання 

юридичного обов’язку, Н. Ю. Онищук підіймає питання щодо можливості 

дотримання належної поведінки при виконанні юридичного обов’язку [333, с. 

19]. Вона погоджується із думкою Р. О. Халфіної щодо визначення поняття 

«обов’язок» через «належну поведінку» [421, с. 242], але при цьому звертає 

увагу на позицію Л. Д. Воєводіна, на переконання якого категорія «належне» 

не є юридичною, а відображає лише моральну сторону поняття[207, с. 26-35]. 

Дійсно, «належна поведінка» передбачає таку поведінку, що відповідає 

обов’язку. Як наголошував С. Ф. Кечекьян, це поняття характеризує процес 

виконання обов’язку, а не власне обов’язок. Він характеризував правовий 

обов’язок як «обумовлену вимогою, що міститься в нормах права, 

і забезпечену державним примусом необхідність певної поведінки» та 

зазначав, що «при невиконанні обов’язку «необхідність» зберігається, хоча 

належної поведінки немає» [267, с. 60]. Влучним та правильним при цьому 

є висновок Н. Ю. Онищук про те, що «співвідношення термінів «належне» та 

«необхідність» у конструкції поняття «юридичний обов’язок» можна подати 

так: ознака «необхідність» характеризує юридичний обов’язок так само, як 

«можливість» характеризує суб’єктивне право, а характеристика «належне» 

стосується виконання обов’язку так само, як реалізація права визначає 

правову дійсність» [333, с. 19]. 

Р. Г. Браславський та І. В. Рукавишникова, характеризуючи можливість 
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виконання юридичного обов’язку, звертають увагу на галузеву специфіку 

юридичного обов’язку при регулюванні фінансових відносин. Зокрема, 

І. В. Рукавишникова пише: «Переважання в системі правових способів, що 

регулюють фінансові відносини, позитивних зобов’язань пояснюється 

суспільною значимістю цього сегменту суспільних відносин» [383, с. 99]. При 

цьому вчена звертається до класифікації юридичних зобов’язань, 

запропонованої Ю. О. Тихомировим, який виокремлює дві їхні форми. Перша 

передбачає загальнонормативну форму орієнтації, у межах якої 

затверджуються положення про органи, встановлюються або змінюються їхні 

завдання, функції та повноваження. Друга форма зобов’язань, за 

Ю. О. Тихомировим, полягає у формуванні конкретного припису, доручення 

вчинити ту чи іншу юридично значиму дію[407, с. 49]. Р. Г. Браславський 

наголошує, що виконуючи владні приписи, «підпорядковані суб’єкти 

фінансових правовідносин вписуються в систему державних вимог про 

необхідність ефективного здійснення функцій по збиранню, розподілу та 

використанню публічних грошових коштів. Відмова від виконання 

фінансово-правового обов’язку, покладеного на суб’єкта (наприклад, сплата 

податку), спричиняє негативні наслідки у вигляді застосування державного 

примусу» [195, с. 21-23]. 

На категоричному характері юридичного обов’язку наголошує 

А. С. Баринов: «Юридичний обов’язок характеризується категоричністю, 

оскільки є владно закріпленою (необхідною) поведінкою суб’єкта 

правовідносини» [182, с. 34-35]. Вчений пропонує виокремлювати два типи 

юридичного обов’язку – активний та пасивний. Перший характеризується 

нормативним приписом, що передбачає вчинення підлеглим суб’єктом 

активних вольових дій, спрямованих на досягнення мети, окресленої 
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у відповідній нормі. Метою закріплення юридичного обов’язку пасивного 

типу навпаки є така поведінка, коли суб’єкт має утриматися від певних 

дій[182, с. 34-35]. Маємо наголосити, що обов’язок сплачувати податки 

і збори належить до першого, активного типу. 

Сьогодні в Україні, відповідно до ст. 36 Податкового кодексу України, 

податковим визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати 

та сплатити суму податку або збору в порядок і строки, встановлені 

податковим законодавством[342]. Сучасні вчені фінансисти визначають 

податковий обов’язок дещо по-іншому. Наприклад, А. С. Баринов відносить 

його до різновиду конституційних обов’язків та характеризує як «обов’язок 

фізичних осіб і організацій (платників податків) своєчасно і в повному обсязі 

сплачувати законно встановлені податки і збори до бюджетів бюджетної 

системи, зміст якого полягає в юридично значимих діях платників податків 

з формування оподатковуваної бази, розрахунку податку, податкового 

декларування та його перерахування до відповідного бюджету» [182, с. 11]. 

В останньому із зазначених двох визначень можна помітити вади, що 

полягають у кількох принципових моментах. 

По-перше, А. С. Баринов при характеристиці податкового обов’язку 

робить наголос на тому, що податки і збори надходять «до бюджетів 

бюджетної системи» та не припускає можливості потрапляння надходжень до 

інших фондів. При цьому слід підкреслити цільовий характер податків – вони 

мають відмінну від зборів природу. Збори, на відміну від податків, які дійсно 

потрапляють до дохідних частин бюджетів відповідних рівнів, можуть 

слугувати джерелом наповнення позабюджетних централізованих публічних 

фондів. В України тривалий час (до прийняття Податкового кодексу України) 

існували платежі, що формували дохідні частини позабюджетних фондів 
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(Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України тощо). При цьому деякі з них включалися до складу 

податкової системи (збір на обов’язкове державне пенсійне страхування), 

тобто формально реалізація обов’язку з їх сплати не призводила до 

наповнення бюджетної системи. 

По-друге, за А. С. Бариновим, податковий обов’язок полягає, зокрема, 

у перерахуванні податку до відповідного бюджету. При цьому вчений, на наш 

погляд, нечітко сформував власну думку: мав він на увазі обов’язок платника 

просто перерахувати суму податку або визначити, яким чином він 

зараховується і до яких саме бюджетів – залишається незрозумілим. 

Наприклад, в Україні питома вага загальнодержавних податків при їх 

зарахуванні розподіляється між бюджетами різних рівнів у встановлених 

бюджетним законодавством пропорціях. Завдання розподілу отриманих від 

платників податків надходжень покладається на Державне казначейство 

України. Самі платники не турбуються про те, до якого саме бюджету буде 

зараховано обчислений ними платіж. 

По-третє, формування бази оподаткування навряд чи можна віднести до 

складових податкового обов’язку. Платники податків мають обчислити базу 

оподаткування, але формувати її чи ні – це не їхній обов’язок. Йдеться про те, 

що за загальним правилом податковий обов’язок виникає внаслідок 

виникнення об’єкта оподаткування, з якого вже обраховується база 

оподаткування, до якої застосовується відповідна податкова ставка. Сама 

поява об’єкта оподаткування є підставою виникнення податкового обов’язку. 

Не можна стверджувати, що на платника в межах податкового регулювання 
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покладається обов’язок, наприклад, отримувати дохід (формування бази 

оподаткування) – це його право. 

При характеристиці податкового обов’язку І. І. Кучеров відносить його 

до кола публічних обов’язків, які держава покладає на фізичних та 

юридичних осіб. При цьому вчений більш виважено підходить до 

встановлення суттєвих рис податкового обов’язку. Він пише, що податковий 

обов’язок, «як і будь-який правовий обов’язок, є юридичною мірою належної 

поведінки учасника правовідносин; полягає в обов’язку сплатити 

у визначеному розмірі та у встановлений строк податки (збори); 

передбачається законодавством про податки і збори; виникає, змінюється та 

припиняється за наявності підстав, установлених законодавством про податки 

і збори; його виконання забезпечується силою державного примусу» [293, с. 

140-141]. 

Ще більш абстрактно визначає сутнісні риси обов’язку сплачувати 

податки і збори Н. Ю. Онищук. Вона зміст податкового обов’язку розглядає 

як «системоутворюючу категорію в податково-правовому регулюванні, яка 

включає: а) поєднання об’єктивного та суб’єктивного; б) послідовну 

сукупність стадій; в) матеріальні та процесуальні засади в податковому 

регулюванні» [333, с. 7]. Влучною тут є думка Р. Г. Браславського, який 

наполягає на подвійності нормативного регулювання податкового обов’язку. 

Вчений вважає, що правове регулювання цієї категорії об’єднує матеріальну 

та процесуальні сторони. Він пише: «Процесуальні норми, що встановлюють 

порядок реалізації податкового обов’язку, деталізують матеріальну 

податково-правову норму, що закріплює такий обов’язок, прив’язані до неї. 

У той же час забезпечення реалізації матеріальної норми, яка закріплює 

податковий обов’язок (як на абстрактному конституційному рівні, так і на 
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рівні деталізованого кодифікованого податкового нормативно-правового 

акта), здійснюється тільки за допомогою цілого ряду процесуальних 

податкових правових норм, що встановлюють відповідні податкові 

процедури» [195, с. 31]. У цьому разі, на наш погляд, йдеться про 

співвідношення суті та форми податкового обов’язку. 

 

1.1.2. Порівняльна характеристика категорій «обов’язок» та 

«зобов’язання» при регулюванні фінансових відносин. 

У науковий колах постійно точаться дискусії щодо того, яку 

конструкцію використовувати при характеристиці обов’язку зі сплати 

податків і зборів – «податковий обов’язок» або «податкове зобов’язання». 

При цьому варто наголосити, що застосування конструкції «податкове 

зобов’язання» в податковому законодавстві країн обумовлено скоріше 

історичними причинами розвитку правового регулювання оподаткування та 

практикою його застосування. Наприклад, в окремих країнах колишнього 

СРСР конструкція «податкове зобов’язання» застосовувалась як 

у дореволюційному періоді, так і після формалізації СРСР. Також 

конструкцію «податкове зобов’язання» широко використовують 

у законодавствах європейських країн, але при цьому в його зміст вкладається 

не тільки односторонній обов’язок платника виконувати низку дій, зокрема, 

сплачувати податок, а й зустрічні обов’язки владної сторони перед 

платником. 

Характеризуючи динаміку розвитку податкового законодавства низки 

країн за останні півсторіччя, вчені-фінансисти висувають гіпотезу, відповідно 

до якої застосування конструкції «податковий обов’язок» передбачає лише 

односторонній обов’язок сплачувати податки. Вони бачать принципову 
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відмінність між конструкціями «податковий обов’язок» та «податкове 

зобов’язання» в різному балансі прав та обов’язків зобов’язаного та владного 

суб’єкта в податкових відносинах. Наприклад, А. С. Баринов з цього приводу 

пише: «Принципова відмінність між концепціямі «податковий обов’язок» 

і «податкове зобов’язання» полягає в тому, що в другому випадку держава 

і платники податків мають права і обов’язки, пов’язані з реалізацією 

платниками податків обов’язків зі сплати законно встановлених податків 

і зборів» [182, с. 3-4]. 

На переконання вченого, застосування конструкції «податкове 

зобов’язання» передбачає поряд із правом держави вимагати від платників 

сплати податку наявність обов’язку звітувати перед ними щодо витрачання 

отриманих сум. Звісно, подібний підхід позитивно впливає на ефективність 

витрачання зібраних коштів. При цьому, зазначає А. С. Баринов, у країнах, де 

використовують конструкцію «податкового обов’язку», обсяг обов’язків 

владної сторони перед платниками податків мінімізований, що за певних 

умов може призводити до нехтування питаннями ефективності при 

витрачанні публічних фондів коштів або навіть до зловживань при витрачанні 

цих коштів. Він пише: «Злочини у фінансовій сфері не сприймаються 

платниками податків як розкрадання їх коштів, вони є державними, і отже, 

платники податків не мають до них ніякого відношення. Видається, що 

подібний підхід прямо протирічить завданням формування солідарного 

і відповідального суспільства і держави та побудови правової соціально-

відповідальної держави» [182, с. 3-4]. 

Конструкції «податковий обов’язок» та «податкове зобов’язання» 

в енциклопедичній літературі часом намагаються не розмежовувати, 

а ототожнити або навіть визначити одна через одну. Приміром, у юридичній 



51 

енциклопедії за редакцією Ю. С. Шемшученка «обов’язок» визначається 

через «зобов’язання»: «Обов’язок – одна з основних категорій етики, що 

виражає моральні вимоги, які для особи, класу, соціальної групи 

в конкретних соціальних умовах є внутрішньо прийнятними моральними 

зобов’язаннями» [440]. На наш погляд, це неправильний підхід, адже 

зобов’язання зазвичай є більш складною конструкцією, що може передбачати 

необхідність реалізації цілої низки обов’язків, покладених законом або 

договором на сторони відповідних правовідносин. 

Проте в цій же енциклопедії «обов’язок юридичний» визначається як 

«установлена законодавством й забезпечена державою міра необхідної 

поведінки зобов’язаного суб’єкта. Реалізується у формі як добровільного, так 

і примусового виконання й дотримання приписів правових норм. Тісно 

пов’язаний із суб’єктивними правами громадян. Порушення обов’язку 

юридичного тягне за собою застосування до винної особи юридичних 

санкцій» [441]. 

Також варто розрізняти суб’єктивний та об’єктивний обов’язок. При їх 

диференціації Ю. К. Толстой вказує: «Суб’єктивний обов’язок може бути 

визначено як приписану зобов’язаній особі з метою задоволення інтересів 

управомоченої особи міру належної поведінки в цьому правовідношенні, 

забезпечену наданням управомоченій особі можливості вимагати від 

зобов’язаної особи виконання обов’язку, спираючись на апарат державного 

примусу» [410, с. 46]. Майже аналогічне визначення терміна «суб’єктивний 

обов’язок» можна знайти в роботах С. С. Алексєєва[176, с. 316]. 

На відміну від суб’єктивного обов’язку, «в об’єктивному сенсі 

обов’язки відображають загальну міру належної поведінки, котра закріплена 

в нормативно-правових актах та є засобом забезпечення прав і свобод 
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людини, що підтримується при необхідності примусовими заходами» [315, с. 

79]. В. В. Надьон влучно вказує, що закріплення обов’язків у нормативно-

регулятивних засобах об’єктивного права дозволяє встановити їх носія тільки 

після настання конкретних життєвих обставин, тобто після настання 

юридичних фактів, вказаних у гіпотезі відповідної норми[315, с. 79]. Це 

є поштовхом для виникнення правовідносин, формалізації їх учасників, що 

дозволяє говорити про виникнення суб’єктивного обов’язку. 

Схожу позицію висловлював Г. Ф. Шершеневич. Він пише: 

«Зобов’язання – це юридичне відношення, з якого виявляється право однієї 

особи на відому дію іншої певної особи. Для виникнення зобов’язального 

відношення необхідний юридичний факт, з настанням якого закон пов’язував 

би такий наслідок» [432, с. 347]. Фактично в цьому визначенні простежується 

розмежування суб’єктивного та об’єктивного обов’язку. 

Виникнення правовідносин, у тому числі зобов’язальних, передбачає їх 

подальший розвиток, певну динаміку. Це дозволяє ставити питання про 

наявність стадій розвитку зобов’язального правовідношення. На переконання 

Є. О. Богатих, зазвичай зобов’язальне правовідношення проходить кілька 

стадій, серед яких вчений вирізняє такі: виникнення, виконання 

і припинення[191, с. 92]. При цьому слушним вбачається зауваження 

І. Л. Самсіна, який критикує можливість включення стадій виконання 

й припинення до динаміки певного правовідношення. Вчений наводить 

аргументи щодо непослідовності одночасного виокремлення таких стадій та 

пропонує виділяти в динаміці податкового правовідношення етапи 

виникнення, зміни та припинення[387, с. 27]. Схожої думки дотримується 

М. І. Брагінський, який пропонує до кола стадій реалізації зобов’язального 

правовідношення відносити: «а) виконання; б) зміну; в) розірвання такого 
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правовідношення» [194, с. 417]. 

На окремих аспектах співвідношення суб’єктивного та об’єктивного 

при регулюванні податкового обов’язку зупиняється у своїй роботі 

Н. Ю. Онищук. Вона наголошує, що «об’єктивний податковий обов’язок, 

закріплений у нормах закону, реалізується через систему суб’єктивних 

обов’язків платника податку. Абстрактний обов’язок сплачувати податки стає 

реальністю тільки тоді, коли він стосується конкретного платника, в якого 

у зв’язку з певним об’єктом оподаткування складаються абсолютно чіткі 

обов’язки щодо обліку, сплати і звітності та який своїми діями здійснює його 

реалізацію» [333, с. 27-29]. Вчена доходить висновку щодо єдиного 

можливого шляху реалізації об’єктивного податкового обов’язку через 

систему обов’язків суб’єктивних. 

Зобов’язальні відносини найбільш широко регулюються цивільно-

правовими нормами. Крім того, у багатьох енциклопедичних джерелах термін 

«зобов’язання» пов’язується саме з цивільними відносинами. Наприклад, 

у Великій радянській енциклопедії термін «зобов’язання» визначається як 

«цивільні правовідносини, внаслідок яких одна сторона (боржник) 

зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію 

(передати майно, виконати роботу, сплатити гроші) або утриматися від неї» 

[192]. З цивільними відносинами термін «зобов’язання» пов’язують також 

інші юридичні словники та енциклопедії[408, с. 578; 193, с. 477]. Наприклад, 

укладачі Юридичного енциклопедичного словника за редакцією 

М. М. Марченка характеризують термін «зобов’язання» виключно як 

цивільно-правовий: «Зобов’язання – відносне правовідношення, що виникає 

через певні підстави та опосередковує товарне переміщення матеріальних 

благ, у якому одна сторона (боржник) на вимогу другої особи (кредитора) 
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зобов’язана вчинити дію з надання йому матеріальних благ» [438, с.425]. 

Монополія цивільного регулювання терміна «зобов’язання» панувала 

і в радянську добу. На переконання А. С. Баринова, така ситуація була 

пов’язана із двостороннім характером зобов’язання, а радянська держава «не 

могла мати зобов’язань перед будь-ким. Зобов’язання могли брати на себе 

тільки приватні суб’єкти. Держава покладала на громадян обов’язки 

і надавала їм права, перебуваючи ніби над сутичкою, а не виступаючи 

учасником правовідносин» [182, с. 18]. Виходячи з такої позиції, відносини 

юридичної рівності не могли існувати між державою та іншими суб’єктами 

в будь-яких інших відносинах, окрім цивільних, тому цей термін не міг 

застосовуватися при регулюванні оподаткування. 

Зобов’язальні правовідносини в цивільній сфері відзеркалюють 

динаміку реалізації прав та обов’язків учасників цих відносин. Одним із 

критеріїв диференціації зобов’язальних правовідносин є підстава їх 

виникнення, тому виокремлюють договірні (джерело виникнення – норми 

договору, мають вольовий характер) та позадоговірні (можуть породжуватися 

заподіянням шкоди, безпідставним збагаченням тощо, виникають незалежно 

від волі учасників) їхні різновиди[439]. У цивільному законодавстві України 

(ст. 509 Цивільного кодексу України) зобов’язання розглядається як 

правовідносини, відповідно до яких одна сторона (боржник) зобов’язана 

вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, 

виконати роботу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, 

а кредитор має право вимагати від боржника виконання зобов’язання[426]. 

На недоцільності ототожнення термінів «зобов’язання» та «обов’язок» 

у податковому регулюванні наполягає О. О. Дмитрик, аргументуючи власну 

позицію наявністю в зобов’язаннях характеристик, непритаманних 
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фінансово-правовому регулюванню (передусім – проявів рівності сторін при 

формалізації юридичних фактів, які обумовлюють виникнення зобов’язань). 

Варто підтримати О. О. Дмитрик і у її переконаннях щодо недопустимості 

ототожнення категорії «зобов’язання» і «обов’язок» і неправильності 

«використання зобов’язання як фінансово-правової категорії навіть 

у поєднанні з прикметниками типу «податкове» чи «фінансове», оскільки 

в цьому випадку має місце підміна визначень цих категорій» [223, с. 100-102; 

222, с. 70-71]. Солідарність із вченою проявляє А. О. Храбров, який пише: 

«Розглядаючи поняття «податковий обов’язок», необхідно підкреслити, що 

йдеться про обов’язок, а не зобов’язання. Ось чому зручніше 

використовувати поняття «податковий обов’язок» як реалізацію чіткого 

імперативного веління з боку держави, а ніж «податкове зобов’язання», що 

передбачає своєрідну відповідну рівність зобов’язаної й уповноваженої 

сторони» [422, с. 26]. 

На превалюванні диспозитивного підходу в урегулюванні цивільних 

відносин наголошував О. О. Красавчиков, який розумів його як засновану на 

цивільно-правовій нормі права юридичну свободу (можливість) суб’єктів 

відносин здійснювати свою правосуб’єктність і свої суб’єктивні права 

(набувати, реалізовувати або розпоряджатися ними) на власний розсуд[396, 

с. 20]. Натомість у податкових відносинах, як зазначають автори 

постатейного коментарю до Податкового кодексу України, превалюють 

принципи підпорядкування платників владній стороні (держава, 

територіальні громади). Вони наголошують, що такі відносини регулюються 

із застосуванням імперативних владних приписів з боку держави[343, с. 316-

317]. Із цього можна зробити логічний висновок про недоречність 

використання конструкції «зобов’язання» у випадках, коли йдеться про 
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сплату податку. 

Таку позицію сьогодні займають не лише представники фінансово-

правової науки, а й цивілісти. Наприклад, Є. А. Суханов вказує, що обов’язок 

сплачувати податки за своєю суттю є публічно-правовим, а не приватним. 

При цьому, наголошує автор, не має значення його майновий характер[404, с. 

123]. Він пише: «Поняття «зобов’язання» створювалося протягом століть 

в межах приватного права виключно для регулювання потреб 

приватноправового обігу, тому використання цієї категорії в публічно-

правових відносинах призводить до того, що в тій чи іншій мірі ігнорується 

галузева відмінність правовідносин, особливості приватноправового та 

публічно-правового регулювання» [216, с. 8-9]. Д. В. Винницький також 

підтримує такий підхід та зауважує, що податкове зобов’язання не може бути 

різновидом цивільно-правового. Вчений обстоює думку щодо наявності 

власних галузевих особливостей при регулюванні податкових відносин та 

зазначає, що вони побудовані за окремою моделлю[202, с. 257]. 

При відмежуванні цивільно-правових зобов’язань від обов’язку зі 

сплати податків вчені звертають увагу на особливості їхнього майнового 

характеру. Зокрема, Ю. К. Толстой вказує, що в процесі діяльності органів 

державного управління, спрямованої на накопичення коштів і їхній розподіл 

на потреби держави, майнові відносини втрачають вартісну ознаку. Він 

наголошує на превалюванні в цих випадках функції засобу накопичення 

грошей над функцією міри вартості: «Їхній рух здійснюється по прямих 

безеквівалентних зв’язках, які не мають взаємооцінного, а отже, і вартісного 

характеру» [217, с. 13-14]. 

Фактично протилежну думку висловлює І. Л. Самсін. Спочатку він 

наводить позицію Д. А. Смирнова, який предметом цивільних зобов’язань 
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називає майнові та пов’язані з ними особисті немайнові права, а предметом 

податкових зобов’язальних відносин – грошові кошти, потім зазначає, що це 

свідчить про схожість вказаних конструкцій[394]. Вчений намагається 

аргументувати можливість використання конструкції «зобов’язання» при 

сплаті податку таким чином: «У розумінні цивільного законодавства України 

гроші визнаються речами, а майном як особливим об’єктом вважаються 

окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. Крім цього, 

майнова природа зобов’язальних відносин є загальною характеристикою 

будь-якого зобов’язання, а не лише цивільно-правового» [386, с. 75]. Навряд 

чи можна однозначно погодитися з такою позицією. Так, у разі, наприклад, 

пропущення строку сплати податку на його суму починає нараховуватися 

пеня, яка також має майнову природу, але обов’язок з її сплати не виникає на 

договірних засадах, не залежить від волі жодної зі сторін. Для платника 

обов’язок сплати пені при простроченні граничного строку сплати суми 

податку є обов’язком, а для контролюючого обов’язковим є її нарахування – 

він не може діяти в інший спосіб, бо за ненарахування пені посадова особа 

контролюючого органу понесе відповідальність. 

На публічно-правовому характері відносин з приводу сплати податків 

робить наголос В. В. Вітрянський, який влучно вказує, що вони 

є «правовідносинами між організаціями (громадянами) і державою як 

суб’єктом суверенної влади, в той час як зобов’язання являє собою цивільні 

правовідносини». [203, с. 120-121] Схожу позицію займає В. В. Кириченко, на 

переконання якої в конструкції «податкове зобов’язання» суб’єктивне право 

вимоги кредитора є владним велінням. Вона слушно наголошує щодо 

особливостей права відповідного державного органу вимагати сплати 

податків, які полягають передусім у тому, що для нього як кредитора право 
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вимоги є компетенційним обов’язком[268, с. 25]. 

Таким чином, у податковому правовідношенні щодо сплати податку 

уповноважена особа не може (у неї немає такого права) відмовитися від права 

вимоги виконання податкового обов’язку платником вчасно та у повному 

обсязі. При цьому, на переконання В. В. Кириченко та А. О. Беспалової, 

застосування терміна «кредитор» у таких відносинах не відповідає їх 

сутності, тому що платник податку виконує обов’язок зі сплати податку (а 

також обов’язки з його обрахування, обліку, формування та надання 

звітності) не на користь контролюючого органу, а на користь власника цих 

коштів – держави чи територіальної громади[268, с. 25; 190, с. 117-121]. 

Противником використання категорії «зобов’язання» при встановленні 

необхідності сплачувати податки і збори є С. В. Запольський. Основним 

аргументом на користь такої позиції вчений називає недоцільність 

«цивілізування» відносин оподаткування та зазначає, що рецепція цивільно-

правового методу може поставити питання про можливість виникнення 

в платника податків конкуренції в правовому полі з кредитором. У свою 

чергу, як зазначає С. В. Запольський, це може призвести до зниження 

безумовності й невідворотності виконання боржником (платником податків) 

своїх обов’язків[238, с. 125]. 

На цивільно-правовій природі категорії «зобов’язання» акцентує увагу 

О. В. Дьомін. На переконання вченого, термін «зобов’язання» має чітко 

окреслену приватноправову природу, а його виникнення обумовлюється 

вільним волевиявленням особи[220, с. 177]. Фактично, йдеться про 

можливість у межах конструкції «зобов’язання» на власний розсуд 

реалізовувати правосуб’єктність із застосуванням диспозитивного правового 

регулювання. Таким чином, за О. В. Дьоміним, зобов’язання – це різновид 
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юридичного обов’язку, який добровільно бере на себе особою, яка бере 

участь у правовідносинах диспозитивного, як правило, договірного 

характеру[220, с. 177]. На недоцільності застосування категорії 

«зобов’язання» в податкових відносинах наголошує також О. М. Мінаєва, 

аргументуючи власну позицію теж відсутністю договірного регулювання при 

встановленні обов’язку зі сплати податків і зборів. 

О. М. Мінаєва виступає проти використання зазначеної цивільно-

правової категорії, наголошує, що в податкових відносинах навряд чи можна 

говорити про договірне регулювання, взаємні права й обов’язки, що властиво 

зобов’язальним відносинам. При цьому вона по-іншому аргументує власну 

позицію й пише про наявність «у владних органів певних обов’язків щодо 

цільового й раціонального використання коштів, які сформувалися за рахунок 

надходжень від податків та інших обов’язкових платежів. Але за невиконання 

таких обов’язків передбачена відповідальність окремих посадових осіб, а не 

органів, що представляють владну сторону податкових правовідносин» [312, 

с. 13-14]. Очевидно, вчена пише про діяльність податкових органів, але, на 

наше переконання, це хибне уявлення про діяльність органів, уповноважених 

на здійснення контролю за сплатою податків і зборів. Ці органи не 

зобов’язані контролювати ані цільове, ані ефективне використання коштів, 

акумульованих у бюджетній системі від сплати податків і зборів. Вони задіяні 

лише на стадії мобілізації коштів, а розподіл останніх та подальше 

використання відбувається в межах зовсім іншої стадії публічної фінансової 

діяльності. 

Аналізуючи термін «зобов’язання» та можливість його використання 

при регулюванні податкових відносин, А. О. Беспалова пише: «Термін 

«зобов’язання» використовується саме в цивільно-правових відносинах; це 
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поставлене перед собою завдання, що вказує на добровільний характер 

поняття «зобов’язання»; зобов’язання має взаємний характер, тобто обидві 

сторони наділені взаємними правами й обов’язками» [190, с. 122]. 

Кардинально іншу точку зору має І. Л. Самсін, який, спираючись на 

енциклопедичну літературу[393, с. 170-171; 442, с. 252-253], пропонує 

податкове зобов’язання визначати як «правовідносини, в яких одна особа 

(зобов’язана особа, платник) зобов’язана вчинити на користь іншої особи 

(уповноваженої особи – держави в особі податкового органу) певну дію або 

утриматись від виконання певної дії, а уповноважена особа має право 

вимагати від зобов’язаної особи виконання її обов’язку» [387, с. 27]. У своїй 

роботі І. Л. Самсін критикує М. П. Кучерявенка за його принципову позицію 

про доцільність використання терміна «зобов’язання» лише у відносинах, 

яким притаманна диспозитивність регулювання, рівність сторін[296], та 

пише: «Зобов’язальні відносини в режимі податково-правового регулювання 

не тільки можливі, а й вирізняються значною своєрідністю» [387, с. 27]. 

Проте в чому саме проявляється своєрідність застосування цивільно-правової 

за своєю природою конструкції «зобов’язання» в податкових відносинах (які 

є публічними) детально у своїй роботі автор не пише. 

При аналізі існуючих підходів до конструкцій «обов’язок» та 

«зобов’язання» в науковій літературі зустрічаються не тільки полярні, а й 

маргінальні підходи. Наприклад, О. С. Іоффе, відомий своїми аргументами 

щодо єдності цивільного права та виступами проти відокремлення 

господарського права, писав: «Зобов’язання в римських джерелах – певний 

зв’язок, що встановлюється у відносинах між двома особами. Одна з них 

називається кредитором, оскільки зобов’язання пов’язує її правом вимоги, 

а друга – боржником, зв’язана не правом, а обов’язком, не вимогою, 
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а боргом» [244, с. 90-91]. На міжгалузевому підході до характеристики 

категорії «зобов’язання» наголошує В. А. Бєлов, який обґрунтовує його 

застосування в бюджетних відносинах[187, с. 11]. Аналогічну думку 

висловлює І. А. Цинделіані[427, с. 18]. 

Проти однозначного віднесення категорії «зобов’язання» до цивільно-

правової сфери регулювання виступав М. М. Агарков, який звертався до 

римських правових джерел при пошуку аргументів на користь своєї позиції. 

Він писав: «Сутність зобов’язання не в тому полягає, щоб зробити який-

небудь предмет нашим або який-небудь сервітут нашим, але щоб зв’язати 

іншого перед нами, щоб він дав що-небудь, або зробив, або надав» [172, с. 

176]. Із такого визначення бачимо, що немає обмежень щодо кола суб’єктів, 

які можуть виступати учасниками зобов’язальних відносин. Отже, стороною 

таких відносин може бути й держава, що робить ці відносини публічними. 

Прихильником міжгалузевого підходу до розуміння категорії 

«зобов’язання» є І. С. Поліщук, яка під нею розуміє «майнове 

правовідношення відносного характеру, в межах якого боржник зобов’язаний 

вчинити певні дії на користь кредитора, а останній має право вимагати 

виконання цих обов’язків боржником» [344, с. 14-17]. Основною причиною 

виникнення зобов’язань А. С. Баринов називає укладення договорів, але при 

цьому він не виключає й інших підстав, з укладенням договорів не пов’язаних 

(винесення судового рішення, прийняття державним органом нормативного 

акта, настання прямо передбаченої законодавством події тощо). З огляду на 

це вчений робить висновок про можливість імперативного виникнення 

зобов’язань, що свідчить про можливість застосування категорії 

«зобов’язання» не тільки в межах цивільно-правових відносин[182, с. 22]. 

С. Г. Пепеляєв, характеризуючи динаміку розвитку уявлень про 
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«зобов’язання», зазначає: «Тривалий час монополією на поняття 

«зобов’язання» володіла тільки одна галузь права – цивільне право. У 90-х 

роках [ХХ століття] спостерігається тенденція до поширення поняття 

зобов’язання і на відносини, що регулюються іншими галузями права, в тому 

числі фінансовим правом» [334, с. 18]. На трансформацію уявлень щодо суті 

категорії «зобов’язання» звертає увагу І. С. Поліщук, на переконання якої 

внаслідок суспільних перетворень «деякі правові категорії, техніко-юридичні 

прийоми, які були розроблені цивілістичною наукою і використовувались до 

цього тільки в цивільному праві, були запозичені іншими галузями права» 

[344, с. 14-17]. Як приклад таких перетворень В. С. Бахрах та Ю. М. Старилов 

наводять застосування категорії «адміністративний договір» 

в адміністративних відносинах[186, с. 338-350]. 

Характеризуючи можливість реалізації договірних відносин у сфері 

фінансово-правового регулювання А. М. Котенко влучно зазначає, що 

«відносини, які виникають у процесі публічної фінансової діяльності, можуть 

бути врегульовані договором лише в частині, що прямо дозволена нормою 

права. Укладення договору, що не передбачений фінансовим законодавством, 

суперечить природі публічно-правового впливу» [290, с. 8]. Вчений у своїй 

роботі здебільшого наголошує на можливості і доцільності регулювання 

в договірній формі відносин з приводу добровільної мобілізації коштів 

державою або територіальними громадами, але при цьому не виключає 

поширення свого підходу й на інші сфери, де застосовується фінансово-

правове регулювання. Отже, подібну до конструкції «адміністративного 

договору» намагалися обґрунтувати і вчені-фінансисти, коли пропонували 

визнавати можливість договірного регулювання фінансових відносин у формі 

специфічного фінансово-правового договору. 
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Певна диспозитивність у регулюванні податкових відносин пов’язана 

і з регулюванням засобів забезпечення виконання податкового обов’язку. Не 

заглиблюючись зараз детально в особливості їх застосування, хотілося б лише 

зазначити, що до прийняття Податкового кодексу України і в перший рік його 

дії до кола цих засобів належала податкова порука, якої в сучасній редакції 

Кодексу вже немає. Фактично, при її застосуванні відбувалось поєднання 

в конкретних правовідносинах щодо сплати податку конкретним платником 

конструкцій «обов’язок» і «зобов’язання». Перед державою в такому разі має 

виконуватися податковий обов’язок, а між платником і поручителем 

виникають зобов’язальні відносини, природа яких відмінна від фінансово-

правової та тяжіє до цивільної сфери регулювання. Утім, чітке імперативне 

регулювання підстав та форми застосування податкової поруки, яка існувала 

в Україні до кінця 2011 року, а також встановлення порядку її видачі 

Національним банком України, порядку реєстрації центральним органом 

державної податкової служби, не дозволяє говорити про її цивільно-правову 

природу. 

На можливості застосування цивільно-правових конструкцій 

в фінансово-правовому регулюванні наголошує І. Л. Самсін, який розглядає 

зобов’язання як міжгалузевий інститут. Він наголошує на майновому 

характері зобов’язання та розглядає його як зобов’язання боржника вчинити 

певні дії на користь кредитора із одночасною наявністю права кредитора 

вимагати виконання цих дій боржником. При цьому вчений вважає, що 

«адаптація зобов’язання як правової форми до певного виду суспільних 

відносин пов’язана з відповідним перетворенням цієї форми, появою 

специфічних ознак, які дозволяють відмежовувати, наприклад, податково-

правові зобов’язання від цивільно-правових та інших зобов’язань» [386, с. 



64 

73]. 

Схожу позицію займають й інші вчені. Наприклад, О. І. Лютова вважає 

«зобов’язання» особливим різновидом правовідносин, а «податкове 

зобов’язання» – його різновидом. Вона не бачить при цьому необхідності 

розмежування правового регулювання за галузевою ознакою та вважає 

неправильним характеризувати категорію «зобов’язання» як цивільно-

правової конструкцію[307, с. 89]. С.В. Запольський вважає, що «визнання за 

податковими відносинами багатьох рис зобов’язання – лише перший крок, 

який призведе до подальшого вивчення фінансових відносин, з тим, щоб нам 

вдалося побудувати систему фінансових зобов’язань не тільки кількісно, а й 

структурно, яку можна порівняти з системою цивільних зобов’язань» [238, с. 

69]. 

Противником міжгалузевої концепції конструкції «зобов’язання» 

є Н. Ю. Онищук[333, с. 23-24], яка, спираючись на дослідження фахівців 

у галузі цивільного права[173, с. 163-440; 245; 305; 215], пропонує визнавати 

цю категорію суто цивільною. Як аргумент вчена наводить позиції 

Є.О. Суханова та Ю. Б. Фогельсона, які вважали, що, по-перше, зобов’язання 

представляє собою врегульовані нормами зобов’язального права (що є одним 

із різновидів цивільних правовідносин) відносини учасників економічного 

обігу (товарообміну) [215]; по-друге, що «жодних зобов’язань у публічно-

правових відносинах не існує» [420, с. 62]. 

Окрім цивільно-правового та міжгалузевого (передбачає імплементацію 

цивільно-правових конструкцій у публічних галузях) підходів до 

характеристики категорії «зобов’язання», у науковій літературі зустрічається 

також універсальний підхід. Суть його зводиться до визначення 

«зобов’язання» загальноправовою категорією. На такій позиції наполягав 
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німецький правознавець Фрідріх Карл фон Савіньї[384, с. 9]. Довідниковий 

комерційний словник формулює зобов’язання як «юридичне 

взаємовідношення осіб або установ, внаслідок якого одна з них (кредитор) 

має право вимагати від другої (боржника) певної дії, зокрема, передачі речей, 

сплати грошей або надання своїх послуг, чи утримання від будь-якої дії» 

[401]. Пізніші енциклопедичні видання визначали «зобов’язання» як 

«обіцянку або договір, що ставлять осіб, які його прийняли, у необхідність 

обов’язково виконати обумовлене» [409]. 

Деякі сучасники також відносять термін «зобов’язання» до загально-

правових категорій. Наприклад, А. І. Худяков та Г. М. Бродський визначають 

«зобов’язання загальноюридичною категорією, яка «при своєму конкретному 

використанні набуває характеру галузевого інструментарію» [425, с. 282]. 

Доволі в незвичайний спосіб намагається обґрунтувати можливість 

використання в податковому регулюванні терміна «зобов’язання» 

І. Л. Самсін. Він пише: «Головною відмінністю податкового та цивільно-

правового зобов’язання є різний характер суспільних відносин, у яких вони 

виникають. У той час як цивільно-правові відносини ґрунтуються на рівності, 

автономії волі сторін, публічні відносини, у тому числі й податкові, 

ґрунтуються на владному підпорядкуванні однієї сторони іншій. Разом з тим 

така різниця в характеристиці зобов’язальних відносин не свідчить про 

принципову відмінність податкового та цивільно-правового зобов’язання, 

адже вона випливає з особливостей методу регулювання, а не зобов’язального 

механізму. Навпаки, можливість існування однієї моделі в настільки різних 

відносинах свідчить про те, що вона вкладається фактично в будь-який 

правовий режим, а тому є універсальною» [386, с. 75-76]. З такою позицією 

складно погодитися з кількох причин. 



66 

По-перше, І. Л. Самсін визнає принципову різницю між цивільним та 

податковим регулюванням, наголошує на різному методі правового 

регулювання. Це дійсно так, але в подальшому вчений кардинально змінює 

власну позицію та зазначає про «існування однієї моделі в настільки різних 

умовах» [386, с. 75-76], не наводячи жодних аргументів на користь такої 

позиції, він просто намагається її констатувати як аксіому. По-друге, на 

переконання І. Л. Самсіна відмінність податкового та цивільно-правового 

зобов’язання випливає з особливостей методу регулювання, а не 

зобов’язального механізму, але що таке «зобов’язальний механізм» вчений не 

зазначає. Не вдається знайти визначення цього терміна і в інших роботах 

фінансистів. Для гарантування належного виконання зобов’язання 

використовують засоби забезпечення, які суттєво відрізняються за своїм 

змістом та механізмом застосування в різних галузях права, але це не 

«зобов’язальний механізм». Ми не можемо підтримати позицію І. Л. Самсіна 

щодо універсальності застосування конструкції «зобов’язання» в різних 

галузях права через брак аргументів. 

На можливості існування терміна «податкове зобов’язання» 

наголошують й інші вчені. Наприклад, А. А. Печонкіна серед специфічних 

рис податкових правовідносин називає їх розподільчо-майновий характер. 

При цьому вона наголошує на урегулюванні в межах податкових відносин дій 

платників, які, на переконання вченої, не можуть бути врегульовані 

конструкцією «податковий обов’язок». Вона пише: «Хоча поняття 

«зобов’язання» і «обов’язок» тісно пов’язані один з одним, але вони не 

тотожні. Зобов’язання є інститутом податкового права, а обов’язок не більше 

ніж елемент зобов’язання, міра належної поведінки. Крім того, зобов’язання 

має відносний характер, тобто податкове зобов’язання – це передусім 
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взаємодія двох зобов’язаних один перед одним суб’єктів права» [337, с. 39]. 

Навряд чи можна однозначно приєднатися до такої позиції, адже в межах 

податкового регулювання застосовується імперативний метод, і держава або 

територіальна громада часто не має зустрічних обов’язків перед платниками 

в контексті сплати податків. 

Варто звернути увагу на непослідовність та суперечливість 

характеристики обов’язку сплачувати податки, наданої І. Л. Самсіним. 

У своїй монографії він спочатку вказує на можливість платника відмовитись 

від обов’язку сплачувати податок, незважаючи на імперативність 

регулювання податкових відносин. Як приклад наводиться обов’язок 

сплатити земельний податок та можливість його не сплачувати в разі, якщо 

платник позбудеться належної йому земельної ділянки[386, с. 74-75]. Але потім, 

через кілька десятків сторінок, І. Л. Самсін кардинально змінює власну думку 

й пише: «Правовідношення податкового зобов’язання виникає за владною 

вказівкою держави та забезпечується механізмом державного примусу. Це 

правовідношення завжди виникає з ініціативи держави, тому що саме вона 

встановила в законі низку обов’язків для платників податків», після чого 

наголошує: «На відміну від інших сфер суспільних відносин, наявність 

ініціативи зобов’язаного суб’єкта до вступу в правовідносини не має 

значення» [386, с. 95-97]. 

Прихильники концепції «податкового зобов’язання» по-різному 

надають визначення цьому терміна. Так, укладачі Великого юридичного 

словника вважать податковим зобов’язанням обов’язок платника податків 

сплатити певний податок (збір) за наявності передбачених актом податкового 

законодавства обставин[193, с. 477]. А. С. Баринов визначає податкове 

зобов’язання як «публічні фінансові відносини, врегульовані нормами 
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податкового права, що виникають у процесі реалізації платниками податків 

конституційного обов’язку зі сплати податків і зборів та супутніх їм 

обов’язків платників податків і держави в особі податкових та митних 

органів, а також інших суб’єктів податкових правовідносин» [182, с. 79-82]. 

При цьому він складовою частиною податкового зобов’язання вважає 

податковий обов’язок платника, «оскільки в будь-яких зобов’язальних 

правовідносинах зобов’язання і обов’язок співвідносяться як ціле і його 

частина» [182, с. 12]. 

І. Л. Самсін термін «податкове зобов’язання» теж характеризує як 

правовідношення, але дещо по-іншому: «Це правовідношення між державою 

в особі уповноважених органів та платником податків, яке полягає у вчиненні 

платником низки обов’язків з податкового обліку, сплати податку та 

податкової звітності, установлених законом» [386, с. 82]. Безпосередньо із 

об’єктом оподаткування пов’язує податкове зобов’язання і М. М. Рассолов, 

наголошуючи, що виникнення такого зобов’язання відбувається виключно на 

підставі володіння платником певним об’єктом реального світу (мається на 

увазі об’єкт оподаткування) [418, с. 93]. 

Певну паралель між податковими та бюджетними конструкціями 

пропонує провести О. І. Лютова, яка пише, що податкове зобов’язання – це 

«обов’язок платника податків, що виникає як результат його діяльності (дій) 

на підставі закону про податок, витратити свої грошові кошти на сплату 

податку на користь публічно-правового утворення не пізніше встановленого 

строку» [307, с. 13]. Схожу думку має М. В. Карасьова, яка зводить суть 

податкового обов’язку до переходу грошових коштів від приватного суб’єкта 

до публічного в процесі сплати податків[416, с. 242]. А. С. Баринов, 

Н. Н. Надежин, Н. Н. Шалайкін та А. В. Максименко визначають податкове 
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зобов’язання як «особливий вид зобов’язальних відносин, в яких держава 

виступає одночасно і кредитором, і гарантом виконання податкового 

обов’язку громадянина» [183, с. 91]. При цьому принциповою помилкою 

авторів є виключення з кола платників юридичних осіб та звуження кола 

платників лише до громадян. 

У науковій літературі при аналізі співвідношення категорій 

«зобов’язання» та «обов’язок» деякі автори розглядають їх як ціле та частку. 

Наприклад, за А. І. Худяковим, «зобов’язання» є правовідношенням, в межах 

якого відбувається реалізація обов’язку зі сплати податку. На більш 

широкому змісті категорії зобов’язання наполягають Ф.А. Брокгауз та І. А. 

Єфрон, на переконання яких «у зобов’язальних правовідносинах зобов’язання 

і обов’язок співвідносяться як ціле і його частина» [196, с. 915]. Схожу думку 

обстоює М. В. Карасьова, на переконання якої «податковий обов’язок являє 

собою частину юридичного змісту податкового зобов’язання»[416, с. 242]. 

І. Л. Самсін наголошує, що податкове зобов’язання «має своїм елементом 

суб’єктивний податковий обов’язок, елементами правовідношення є права та 

обов’язки їх учасників. Комплекс обов’язків платника в цілому може бути 

описаний як елемент змісту правовідношення податкового зобов’язання» 

[386, с. 81]. Очевидно, що всі ці автори є прихильниками використання 

в податковому регулюванні категорії «податкове зобов’язання» замість 

категорії «податковий обов’язок». 

Цікавий підхід обстоює Леонард Етель, який вважає, що податковий 

обов’язок передує появі податкового зобов’язання. Дослідник наводить 

аргументи щодо неможливості появи податкового зобов’язання в разі, коли 

на певний суб’єкт (платника податку) не покладено податкового обов’язку. 

При цьому акцентується увагу на неможливості або складності у певних 
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випадках визначити точний момент виникнення податкового обов’язку та 

податкового зобов’язання. Вчений пише: «Податкове зобов’язання – це 

конкретизація податкового обов’язку відносно таких елементів: визначення 

суб’єкта, який вправі отримувати платіж; розмір платежу; строк сплати; місце 

сплати» [319, с. 121]. 

Національні законодавства при визначенні обов’язку сплачувати 

податки і збори по-різному підходять до категоріального апарату. В одних 

країнах законодавцем закріплена категорія «податковий обов’язок», в інших – 

«податкове зобов’язання», а в деяких взагалі бракує чіткості 

в термінологічному апараті. 

У Республіці Білорусь, Республіці Азербайджан та Республіці Молдова 

податковий обов’язок ототожнюється із податковим зобов’язанням, 

у Киргизькій Республіці закріплено термін «податкове зобов’язання», під 

яким законодавець розуміє обов’язок платника податків сплатити податок за 

наявності обставин, встановлених податковим законодавством, тобто 

застосовується аналогічний до попередніх двох країн підхід[326; 327; 325; 

324]. У законодавстві сусідньої з Україною Польщі податкове зобов’язання 

визначається як «зобов’язання платника податку, що виникає внаслідок 

податкового зобов’язання, сплатити Державному казначейству, воєводству 

або комуні податок у розмірі, на дату та в місці, визначеному положеннями 

податкового законодавства» [341]. 

Більш широко підійшов до визначення обов’язку сплачувати податки 

і збори грузинський законодавець, який у ст. 53 Податкового кодексу Грузії 

під податковим зобов’язанням визначає «зобов’язання особи щодо сплати 

податків, встановлених Податковим кодексом Грузії, а також податків, 

встановлених цим Кодексом та введених представницьким органом місцевого 
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самоврядування» [323]. Вірменський законодавець, окрім обов’язку 

безпосередньо сплачувати податки і збори, до складу податкового 

зобов’язання включає обов’язки зі сплати пені та штрафів[237]. У Республіці 

Казахстан під податковим обов’язком розуміють зобов’язання платника 

податків перед державою, яке виникає відповідно до норм податкового 

законодавства. Суть його полягає в необхідності виконання платником низки 

обов’язків: а) стати на реєстраційний облік у податковому органі; 

б) визначати об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням; 

в) обчислювати податки та інші обов’язкові платежі, що підлягають сплаті 

в бюджет; г) складати податкову звітність, подавати її у встановлені терміни 

та сплачувати податки та інші обов’язкові платежі до бюджету[331]. 

Аналіз наявних у науковій літературі підходів до визначення терміна 

«податкове зобов’язання» дозволяє виокремити ряд притаманних йому ознак. 

Так, Є. В. Порохов пропонує такий перелік ознак податкового зобов’язання: 

1) грошовий характер; б) уповноваженою особою завжди виступає держава, 

якій протиставляються конкретні особи; в) завжди має односторонній 

характер; г) має односторонньо-владний характер, тобто є публічно-правовим 

і виникає з ініціативи тільки однієї сторони – держави; ґ) завжди 

характеризується вчиненням зобов’язаними особами активних дій; 

д) належить до категорії зобов’язань, що виникають періодично; 

е) є строковим (виникає й існує протягом певного строку) [346]. 

М. В. Карасьова наводить власний перелік ознак відносин з приводу 

сплати податків: а) майновий характер (у ньому виявляється їхня економічна 

сутність – зв’язок із передачею власності в грошовій формі); б) чітко 

визначені сторони (однією стороною є «платники податків», а другою – 

держава в особі відповідних органів); в) цілеспрямований характер (платник 
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виконує свій обов’язок виключно на користь держави, яка виступає 

кредитором в особі податкового органу); г) активний тип правовідносин 

(розвиваються за рахунок активної поведінки платника податків щодо 

виконання обов’язку зі сплати податку, у той час як друга сторона має право 

вимагати виконання цього обов’язку); ґ) відносний характер (можуть бути 

здійснені тільки адресно, а не будь-якою особою) [265, с. 271-283]. 

Отже, першою характерною рисою податкового обов’язку є його 

майновий характер. Прихильники застосування категорії «податкове 

зобов’язання» в податковому регулюванні аргументують свою позицію 

положеннями вчених-цивілістів. Наприклад, М. Д. Єгоров обстоював думку 

щодо регулювання зобов’язальним правом відносин економічного обігу, 

у межах яких опосередковується переміщення матеріальних благ у формі 

товару[233, с. 482; 394]. О. С. Іоффе покладав до основи зобов’язання 

«економічний процес переміщення майна та інших результатів праці, що 

також має майновий характер» [245, с. 7]. На майновому характері 

податкового зобов’язання акцентує увагу А. С. Титов, який наголошує, що 

податкове зобов’язання передбачає передачу грошових ресурсів платників 

податків державі або територіальним громадам[406, с. 39-42]. Таким чином, 

майновий характер притаманний як податковому обов’язку, так і цивільно-

правовим зобов’язанням. 

Іншою принциповою ознакою податкового обов’язку є його активний 

характер. За цією ознакою можна диференціювати цивільне зобов’язання та 

податковий обов’язок. Українське цивільне законодавство визначає 

зобов’язання як правовідношення, у якому зобов’язана сторона має або 

вчинити певну дію чи дії на користь іншої (активне зобов’язання), або 

навпаки утриматися від вчинення визначеного кола дій (пасивне 
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зобов’язання). У податковому регулюванні зобов’язаною особою виступає 

платник, який має виконувати комплекс дій, що становлять зміст податкового 

обов’язку в його широкому розумінні (обчислення, сплата податку, 

формування та подання звітності тощо). Науковці-фінансисти також 

акцентують увагу на активному характері податкового обов’язку. 

О. О. Березова, яка є прихильником концепції податкового зобов’язання, 

наголошує на його активному характері, порівнюючи із зобов’язанням 

цивільним[189, с. 13]. 

До кола ознак податкового обов’язку Н. Ю. Онищук та О. Є. Якушкіна 

відносять його універсальний характер[333, с. 17-18; 443, с. 19]. Як аргумент 

вчені приводять поширення обов’язку сплачувати податки на всіх платників 

податків. Варто приєднатися до такої позиції, адже Конституція України 

у ст. 67 передбачає обов’язок кожного сплачувати законно встановлені 

податки і збори[289]. 

Думка щодо універсального характеру податкового обов’язку не нова, 

такого висновку доходили провідні вчені ще дореволюційного періоду. 

Наприклад, Д. М. Львов аргументував універсальність податкового обов’язку, 

виходячи з того, що «держава існує для всіх і всім надає своє заступництво 

своїми установами, то всі й зобов’язані платити податки» [306, с. 287]. Схожу 

думку мав С.Ю. Вітте, на переконання якого загальність податкового 

обов’язку випливає з необхідності долучати до їх сплати усіх осіб, які 

користуються охороною держави[204, с. 53]. Відомий економіст, професор 

І. І. Янжул з приводу кола, на яке має поширюватися податковий обов’язок, 

писав: «Всім членам суспільства належить нести податковий тягар, усі 

піддані або громадяни, які беруть участь у вигодах державного життя, 

зобов’язані відчувати й тягар, пов’язаний з ними. Так, обов’язок платити 



74 

податки поширюється на всіх фізичних і юридичних осіб, які живуть або 

перебувають у межах країни» [444, с. 247]. 

Безумовно, потрібно погодитись із тим, що податковий обов’язок має 

реалізовуватися усіма платниками податків на території держави. При цьому 

потрібно зазначити, що ознака «універсальності» податкового обов’язку 

стосується лише суб’єктного складу податкового правовідношення. Вона 

характеризує коло суб’єктів, на яких податковий обов’язок покладається, але 

у наведеному вище розумінні не стосується кола об’єктів, поява яких 

у платника обумовлює його виникнення. Ознака універсальності податкового 

обов’язку має «суб’єктний» характер. 

Деякі вчені при характеристиці податкового обов’язку виокремлюють 

таку його ознаку, як «можливість». А. Г. Васильєва наголошує на 

необхідності закріплення такої ознаки в податковому законодавстві України. 

Свою позицію вона аргументує недостатністю закріплення в податковому 

законодавстві податкового обов’язку, підстав його виникнення, правових 

механізмів відповідних податків тощо. Вона пише: «Якщо держава 

зацікавлена у фінансовому забезпеченні своїх функцій, задоволенні 

суспільного інтересу, своєчасному отриманні бюджетних коштів, недостатньо 

просто закріпити податковий обов’язок. Законодавець повинен виходити 

з того, що та модель поведінки, яка закріплена, повинна бути реально 

здійснюваною» [200, с. 26-27]. При цьому вчена не пояснює, у чому саме 

полягає реальність можливості сплати податку. У цьому разі вбачаємо за 

необхідне зробити кілька зауважень. 

По-перше, податковий обов’язок за своєю правовою природою 

є імперативним публічним обов’язком, який встановлюється державою 

з метою забезпечення її фінансової спроможності. Його встановлення – 
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виключна монополія держави. При цьому ситуацію, коли платник витратив 

кошти, які мав сплатити у формі податків на користь держави або 

територіальної громади, не можна вважати поважною причиною для його 

несплати. 

По-друге, підставою виникнення податкового обов’язку щодо 

переважної більшості податків є поява в платника об’єкта оподаткування. 

Об’єкт оподаткування сам по собі є активом, незалежно від того, виражений 

він у грошовій або майновій формі. Отже, при отриманні, наприклад, коштів 

від реалізації товарів об’єкт у платника формується, і він отримує змогу 

сплатити податок. Безумовно, можливі винятки: при застосуванні методу 

першої події на момент виникнення податкового обов’язку платник ще не 

отримав гроші від контрагента по конкретній операції, але при цьому він 

може реалізувати податковий обов’язок з інших наявних коштів, а у разі їх 

відсутності застосувати механізми відстрочення або розстрочення обов’язку 

зі сплати податку. Податковим законодавством надається широкий 

інструментарій для того, щоб знайти кошти на сплату податку. 

По-третє, як приклад закріплення ознаки «міри можливої поведінки» 

А. Г. Васильєва вказує норми п. 4.1.6 ст. 4 Податкового кодексу України, де 

визначено принцип соціальної справедливості. Його суть полягає 

у встановленні податків відповідно до платоспроможності населення. Маємо 

зазначити, що подібний принцип певною мірою реалізовувався раніше (до 

проведення податкової реформи 2015 року) щодо податку на доходи фізичних 

осіб, коли передбачалась підвищена ставка на доходи, які перевищували 

десятикратний розмір мінімальної заробітної плати. Але така конструкція 

відображає застосування обмеженої прогресивної ставки, що навряд чи 

можна вважати механізмом забезпечення «можливості» сплати податку. 
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По-четверте, А. Г. Васильєва обґрунтовує притаманність ознаки 

«можливості» податковому обов’язку, коли пише про урахування фактичної 

спроможності платника сплачувати податки в деяких країнах та наводить 

цитату зі ст. 3 Податкового кодексу Російської Федерації: «Податки і збори 

повинні мати економічне підґрунтя й не можуть бути свавільними» [329]. 

Фактично в цьому разі йдеться про економічність оподаткування. Українське 

податкове законодавство у ст. 4 Податкового кодексу України[342] містить 

принцип економічності оподаткування, який полягає у встановленні податків 

та зборів у такий спосіб, щоб обсяг надходжень від їх сплати значно 

перевищував витрати на їх адміністрування. Тобто йдеться не про відносини 

з реалізації податкового обов’язку, а про відносини з приводу встановлення 

податків і зборів, які лежать поза межами відносин з приводу обчислення 

суми податку, його сплати, звітування тощо. 

По-п’яте, А. Г. Васильєва при аргументації притаманності податковому 

обов’язку ознаки «можливості» звертається до роботи Л. І. Летнянчина, який 

наполягав на розкритті поняття прав і свобод через категорію правової 

можливості. При цьому вчений пропонував характеризувати юридичні 

обов’язки через категорію правової необхідності[299, с. 6]. Щодо відносин 

оподаткування він пише: «Дуже рідко звертається увага на те, що 

обов’язковість податку повинна передбачати можливість виконання 

платником обов’язку щодо сплати податку. Конституція Королівства Сербів, 

Хорватів і Словен 1921 р. у ст. 21 встановлювала класичні обов’язки 

підпорядкування законам, служіння загальнодержавним інтересам, захисту 

вітчизни і сплати податків відповідно до своїх господарських можливостей» 

[299, с. 6; 276, с. 46-47]. На наше переконання, тут йдеться саме про 

необхідність фінансування потреб держави за рахунок сплати податків 
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і зборів підлеглими особами, а не про необхідність урахування при цьому 

особливостей окремого платника. 

Отже, враховуючи наведене вище, можна зробити висновок про те, що 

податковому обов’язку не притаманне встановлення законодавцем ознаки 

«можливості» його реалізації. Держава при встановленні податку переслідує 

мету забезпечення її та територіальних громад фінансовими ресурсами. 

Податковий обов’язок є імперативним, а завдання з його реалізації 

покладається не на державу, а на платника. 

При характеристиці податкового зобов’язання в науковій літературі 

зустрічається така його ознака, як належність. Вона передбачає закріплення 

податку в чітко встановлений спосіб. Наприклад, податкова система 

регулюються виключно Податковим кодексом України, зміни до якого не 

можуть вноситися жодним іншим нормативно-правовим актом, аніж закон (п. 

7.3 ст. 7) [342]. Можна сказати, що ознака належності поведінки платника 

зводиться до встановлення усіх необхідних ознак та структурних елементів 

податку або збору. До них належать такі елементи, як об’єкт оподаткування, 

платник податку, ставка оподаткування, оподатковувана база, строки сплати 

податку, порядок його сплати, строки подання податкової звітності тощо. Усі 

ці елементи перелічені у ст. 7 Податкового кодексу України. 

Ознака належності податкового обов’язку передбачає можливість 

фізичною або юридичною особою не сплачувати податок, збір чи інший 

платіж, який встановлено в неналежний спосіб. Якщо ми говоримо про 

оподаткування, про сплату податків і зборів, неналежність виявляється саме 

в порушені встановлення усіх необхідних елементів податку. Ознака 

належності фактично відображає дію принципу єдиного підходу до 

встановлення податків і зборів, який передбачає визначення усіх 
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обов’язкових елементів податку на законодавчому рівні. В інших державах 

застосовується схожий принцип, коли з метою ясності існуючих механізмів 

оподаткування нормативно-правові акти, що містять елементи податків 

і зборів, мають бути сформульовані таким чином, щоб будь-яка особа мала 

чітке уявлення про склад податкової системи, порядок та строки реалізації 

податкового обов’язку[329]. 

Однією з найпринципово інших ознак, притаманних податковому 

обов’язку, є ознака нерівності. Вона витікає із самої природи податкових 

відносин, які засновані на владному підпорядкуванні однієї сторони другій. 

Відомий правник С.Ф. Кечек’ян наголошував на притаманності специфічного 

зв’язку у правовідносинах, які регулюють певні обов’язки (військовий, 

податковий) або повинності. Такий зв’язок, на думку вченого, існує 

безумовно від самого початку виникнення цих відносин. У його основі 

лежить публічно-правова природа, яка «опосередковує належність осіб до 

єдиної суспільної спільноти, визначає взаємовідносини всіх носіїв 

податкового обов’язку, які знаходяться на території держави. У цій ситуації 

особа, яка перебуває у відносинах, що породжуються її належністю до 

держави або перебуванні на території держави, стає суб’єктом публічно-

правових відносин, що регулюють оподаткування. Це передбачає 

співвідношення факту володарювання і факту підпорядкування одних 

суб’єктів іншим. Спеціальне «володарювання-підпорядкування» 

й оформлюється податковим правом» [267, с. 22]. 

До кола ознак податкового обов’язку належить також соціальна 

необхідність. На переконання деяких вчених, податковий обов’язок сам по 

собі втілює необхідність певної поведінки широкого кола осіб. Реалізація 

податкового обов’язку, що полягає передусім у сплаті суми податку, 
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задовольняє потреби суспільства у фінансуванні діяльності держави, у якій 

вони проживають або перебувають. Фактичне виконання податкового 

обов’язку є реалізацією суспільного інтересу. 

Сам по собі податковий обов’язок обумовлює необхідність платника 

діяти в інтересах держави або територіального утворення. Мета, яка при 

цьому досягається, – це поповнення відповідного бюджету або 

позабюджетного фонду. За словами Ю.О. Тихомирова, публічний інтерес 

є забезпеченим можливістю застосування державного примусу інтересом 

певної соціальної спільноти. При цьому вчений наголошує, що його 

задоволення виступає умовою та гарантією існування й подальшого розвитку 

цієї спільноти[407, с. 54-55]. 

При характеристиці соціальної необхідності слід пам’ятати і про 

реалізацію принципу фіскальної достатності, який полягає у встановленні 

податків і зборів із урахуванням потреби досягнення балансу між 

надходженнями та витратами бюджету. Справляння податків переслідує 

важливу мету – наповнення доходних частин бюджетів різних рівнів. При 

цьому важливо, щоб обсяг надходжень від їх сплати був значно більше ніж 

витрати на адміністрування відповідних платежів. 

При характеристиці відносин з приводу сплати податків деякі вчені 

наголошують на їхньому двосторонньому характері. Власну думку вони 

обґрунтовують, як правило, наявністю зустрічних прав у платників податків 

у податкових правовідносинах. Наприклад А. Т. Шаукенов зазначає, що при 

реалізації податкового зобов’язання в держави є певні обов’язки по 

відношенню до платників податків[430, с. 54-55]. Схожу позицію займає А. В. 

Красюков, на переконання якого недоречно говорити про повну відсутність 

можливості платника вимагати певних дій у межах податкових 
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правовідносини[291, с. 12-14]. Вказані автори аргументують свою позицію 

тим, що платник може вимагати надання консультацій з приводу податкових 

правовідносин, звертатися за інформацією до контролюючого органу тощо. 

А. С. Баринов з цього приводу влучно зазначає, що податкове 

правовідношення характеризується несиметричним розподілом прав та 

обов’язків між його сторонами, але він допускає наявність зустрічних вимог 

між учасниками цих правовідносин[182, 79-82]. 

У цілому з такою позицією щодо характеристики податкових 

правовідносин у цілому погодитись можна, але визначати двосторонність 

характерною рисою податкового обов’язку навряд чи доцільно. При реалізації 

податкових відносин на платника покладається комплекс обов’язків з обліку 

об’єктів оподаткування, сплати суми податку, формування та подання 

податкової звітності. Порядок виконання цих обов’язків чітко 

регламентовано податковим законодавством. При цьому з метою 

забезпечення їх реалізації законодавець запроваджує низку допоміжних 

конструкцій, якими користуються як платник, так і контролюючий орган 

в реалізації податкових відносин. До їх кола належить нормативно 

врегульований порядок обміну документами між платником та 

контролюючим органом, можливість застосування різних форм податкової 

звітності, використання сторонніх організацій або фізичних осіб при 

визначенні суми податку, формуванні та поданні податкової звітності тощо. 

Водночас для ефективної реалізації покладених на платника податків 

обов’язків він може звертатись до контролюючого органу для забезпечення 

найбільш ефективної їх реалізації. 

Тут можна вести мову про формалізацію конструкції правообов’язку, 

коли праву однієї сторони податкових правовідносин відповідає обов’язок 
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другої сторони і навпаки, коли виконання покладеного на особу обов’язку 

передбачає реалізацію певних наданих їй прав. Наприклад, посадова особа 

контролюючого органу зобов’язана вимагати від платника реалізувати 

покладений на нього податковий обов’язок вчасно та в повному обсязі. 

Водночас платник може вимагати від контролюючого органу надання 

роз’яснень, яким саме чином реалізувати ту або іншу податково-правову 

норму. 

Важливо пам’ятати, що в цьому разі не йдеться про застосування 

цивільно-правової конструкції «зобов’язання». У податкових відносинах все 

ж таки доречніше використовувати конструкцію «податковий обов’язок», а не 

«податкове зобов’язання». Безумовно, гроші від сплати податків мають 

спрямовуватися на задоволення публічного інтересу, тобто витрачатися 

в інтересах кожного члена суспільства. Проте в межах податкового 

регулювання йдеться лише про акумуляцію коштів у публічних грошових 

фондах. Питання щодо їх розподілу та подальшого витрачання лежать поза 

межами податкового регулювання. Саме тому про зобов’язання можна 

говорити в рамках відносин фінансових, які є ширшими за податкові. 

Держава має забезпечувати гідне існування населення, виконувати 

функції охоронного, соціального, освітнього та іншого характеру, захищати 

права та свободи людини і громадянина. У межах податкових відносин лише 

формується економічне підґрунтя для діяльності держави. Механізму, який 

дозволив би платникам податків контролювати, на які цілі витрачаються 

кошти від сплати податків, в Україні зараз немає. Саме тому, на наше 

переконання, двосторонній характер може бути в зобов’язаннях фінансових, 

а не податкових. 

Ще однією принциповою рисою податкового обов’язку є його 
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односторонність. На думку М. В. Карасьової, ця ознака обумовлена 

притаманністю державі права вимоги сплачувати податки[264, с. 283-284]. 

При цьому передача сум податків є безвідплатною, кошти рухаються від 

платників до держави та територіальних громад, а механізми податків 

встановлюються імперативно в законодавчому акті. Виникнення обов’язку 

сплатити податок є наслідком дії норми податкового закону, а не договору. 

Характеризуючи односторонній характер податкового зобов’язання, 

С. Г. Пепеляєв, М. В. Карасьова, Е. В. Порохов наголошують на його 

позитивному змісті[320; 263, с. 82; 346, с. 84]. Ця риса є характерною для 

розмежування зобов’язання цивільно-правового та податкового. У першому 

випадку на одну із сторін може покладатися і обов’язок виконати певну дію, 

і обов’язок утриматися від її виконання, тоді як при сплаті податків на 

платника покладається лише позитивний обов’язок – обов’язок сплатити 

певну суму податку. У цьому разі платник має виконувати активні дії щодо 

визначення податкової бази, її обчислення, визначення суми податку, який 

підлягає сплаті, та ін. Фактично, платник у податкових відносинах не має 

можливості вимагати від держави зробити щось на його користь. 

Противником застосування терміну «обов’язок платника податків» 

у податковому законодавстві є О. І. Худяков, на думку якого державі у сфері 

оподаткування вигідніше використовувати термін «податковий обов’язок» 

[423, с. 161]. Аргументує він свою позицію метою політичного та 

ідеологічного виправдання держави, адже в рамках застосування конструкції 

«податковий обов’язок» зобов’язаною є лише одна сторона правовідносин – 

платник податку. При цьому держава як друга сторона цих відносин не має 

прямих зустрічних зобов’язань. 

При характеристиці податкового обов’язку окремі вчені зводять його 
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суть лише до сплати суми податку. А. С. Григор’єв наголошує, що «зміст 

податкового зобов’язання – це сплата податку податковим боржником 

(платником податків) на користь податкового кредитора (держави)» [218, с. 

150-151]. Схожим чином характеризує податковий обов’язок О. І. Худяков, 

який пише: «Внаслідок податкового зобов’язання одна особа, яка є платником 

податку, зобов’язана сплатити податок у розмірі, строки та в порядку, 

передбачені актами податкового законодавства, а друга особа – держава, має 

право вимагати від платника податків виконання цього обов’язку, 

притягуючи в разі потреби боржника до встановленої юридичної 

відповідальності» [424, с. 459]. 

На дуалістичній природі правовідносин з приводу сплати податку 

наголошує І. Л. Самсін, який пише: «Податкове зобов’язальне 

правовідношення, з одного боку, належить до сукупності податкових 

правовідносин і є одним із його видів, а отже – є вужчим поняттям, ніж 

«податкове правовідношення». З другого боку, правовідношення податкового 

зобов’язання є всеохоплюючим правовідношенням, у рамках якого існують 

і розвиваються інші податкові правовідношення, такі як правовідношення 

податкового органу й платника податків з приводу постановки останнього на 

податковий облік» [386, с. 95-97]. З таким твердженням складно погодитись 

через включення до податкового обов’язку на рівні законодавства обов’язків 

платника з податкового обліку та податкової звітності. У ст. 36 Податкового 

кодексу України, яка регламентує визначення податкового обов’язку, до його 

складу належить «обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та 

сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, 

законами з питань митної справи» [342]. Отже, податковий обов’язок у його 
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широкому розумінні включає низку видових обов’язків, тому 

характеризувати його як елемент «податкового зобов’язання» не можна. 

О.А. Лозенков та Є.Є. Смолицькая[304, с. 29; 395, с. 33], 

характеризуючи можливість застосування цивільно-правових конструкцій 

у процесі нормативного регулювання відносин з приводу сплати податків, 

наголошують на доцільності такого підходу. На наш погляд, навряд чи такий 

підхід є правильним, адже у ст. 5 Податкового кодексу України вказано на 

необхідність застосування норм саме податкового законодавства в разі, коли 

правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам 

та положенням цього Кодексу[342]. 

Схожу з О. А. Лозенковим та Є. Є. Смолицькою позицію займає 

С. Г. Пепеляєв, який наводить дещо інші аргументи. Зокрема, він пише: 

«Причиною застосування в податковому праві деяких юридичних 

інструментів цивільного права є схожий предмет правового регулювання, 

спрямований на економічні відносини та перерозподіл благ зокрема» [322, с. 

147]. Отже, на його переконання схожість предмета правового регулювання 

в цивільно-правовій та фінансово-правовій галузях, а саме майновий характер 

відносин, що регулюються, дозволяє застосовувати цивільно-правові 

конструкції в податковому регулюванні. 

Подібну позицію займає І. Л. Самсін, коли у своїй монографії пише: 

«Незважаючи на те, що поняття «зобов’язання» є традиційно цивільно-

правовим, податкові та цивільні правовідносини мають економічну 

спільність. Поняття «податкове зобов’язання» не підміняє поняття «цивільно-

правове зобов’язання», а дозволяє найбільш точно висловити специфіку та 

економічний зміст податкових відносин» [386, с. 69-70]. Проте це зовсім не 

так. Майновий характер може бути спільною рисою і відносин трудових 
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(виплата заробітної плати), і митних (сплата цілої низки платежів, частина 

з яких не є складовою податкової системи), і адміністративних (сплата 

штрафів) та ін. Це не дозволяє говорити про неодмінну можливість 

позичання, наприклад, конструкцій адміністративних у регулюванні відносин 

податкових. За логікою ж С. Г. Пепеляєва та І. Л. Самсіна це можливо. 

В Україні подібний підхід складно прийняти й через пряму заборону 

поширення цивільно-правових норм на податкові відносини. Зокрема, у ст. 1 

Цивільного кодексу України містяться приписи, відповідно до яких 

«цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові 

відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності», та 

встановлено неможливість застосування цивільного законодавства до 

«майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному 

підпорядкуванні однієї сторони другій стороні» [426]. Крім того, у цій же 

статті міститься пряма заборона використання цивільного законодавства до 

податкових й бюджетних відносин окрім чітко визначених законом випадків. 

Неможливість застосування цивільно-правових норм до податкових та 

інших фінансово-правових відносин обстоював М. І. Брагинський[272, с. 

318]. На переконання вченого, відносини між контролюючими органами та 

платниками податків не можна називати «зобов’язанням». Також на 

недоцільності застосування в публічних правовідносинах терміна 

«зобов’язання» наголошував В. В. Вітрянський[203, с. 120-121]. 

Проте деякі вчені намагаються аргументувати широке використання 

в публічних галузях права понять та інститутів, розроблених цивільно-

правовою наукою. На переконання О. О. Березової, це дозволяє проводити 

більш об’єктивний аналіз фінансових та податкових відносин[188, с. 3-6]. 

Проте вона не пояснює, у чому саме полягає підвищення ефективності 
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аналізу цих правовідносин. Безумовно, у податковому регулюванні 

застосовуються такі терміни, як «грошове зобов’язання» та «податкове 

зобов’язання», але їхній зміст кардинально відрізняється від однойменних 

цивільно-правових конструкції. 

З вказаних вище причин не можна погодитися і з А. С. Бариновим, який 

стверджує про правильність використання цивільно-правових понять та 

інститутів, зокрема поняття «зобов’язання», у податковому регулюванні[182, 

с. 63-66]. Підкреслимо, що при тотожності назв суть конструкцій різна. 

На деяких вадах нормативного регулювання податково-правової 

конструкції «податковий обов’язок» загострює увагу Р. Г. Браславський. 

Вчений наголошує, що поряд із використанням у Податковому кодексі 

України конструкції «податковий обов’язок» глава 4 цього нормативного акта 

доволі широко використовує поняття «податкове зобов’язання» та «грошове 

зобов’язання» для позначення сум, що підлягають сплаті платником 

податку[195, с. 38]. Проте вчений не звертає уваги на те, що визначення цих 

термінів міститься у ст. 14 Податкового кодексу України, відповідно до яких 

під ними розуміють конструкції, відмінні від цивільно-правових. 

О. О. Ємельянова з цього приводу влучно зазначає, що «в податково-

правовому розумінні податкове зобов’язання – це просто сума податку, яку 

має сплатити платник» [235, с. 79]. Такий висновок вона робить, виходячи із 

положень ст. 14 Податкового кодексу України, де під податковим 

зобов’язанням пропонують розуміти «суму коштів, яку платник податків, 

у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як 

податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим 

законодавством ...» [342]. 

Характеризуючи ці терміни, Р. Г. Браславський доходить висновку про 
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відмінність їхнього змісту та пропонує визначати їхнє співвідношення таким 

чином: «а) обов’язок зі сплати податків є податковим обов’язком у вузькому 

розумінні; б) термін «податкове зобов’язання» (у значенні, що 

використовується Податковим кодексом України) позначає грошове 

вираження (суму) податкового обов’язку; в) грошове зобов’язання платника 

податків виникає як наслідок порушення норм податкового законодавства та 

складається з податкового зобов’язання та штрафної (фінансової) санкції» 

[195, с. 43]. Логічним при цьому є наголос вченого про необхідність 

виключення зі складу грошового зобов’язання сум штрафних санкцій. 

М. П. Кучерявенко наголошує на притаманності терміну 

«зобов’язання» галузям із диспозитивним регулюванням, що передбачає 

рівне становище сторін у відповідному правовідношенні та наявність 

зустрічних прав і обов’язків[296, с. 375]. У податкових же відносинах, де 

немає рівності сторін, він виокремлює унікальну роль держави, що виконує 

організаційну функцію щодо процесу мобілізації у формі податків і зборів 

публічних коштів. Це, на його переконання, обумовлює доцільність 

застосування в податкових відносинах терміна «податковий обов’язок», а не 

«податкове зобов’язання». 

На необхідності диференціювати цивільно-правову конструкцію 

«зобов’язання» від податково-правової наголошує Д. О. Смирнов, який для 

цього використовує критерій підстави виникнення відповідного зобов’язання. 

Вчений слушно наголошує, що підставою появи цивільного зобов’язання 

зазвичай є норма договору, який укладається між учасниками цивільних 

відносин. Та більше, вчений пише й про можливість виникнення цих 

відносин на підставі «односторонніх угод, адміністративних актів (актів 

державних органів та місцевого самоврядування, які передбачені законом як 
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підстави виникнення цивільних прав та обов’язків), заподіяння шкоди 

(деліктів) та інших неправомірних дій, інших дій громадян та юридичних 

осіб, подій» [394]. А потім Д. О. Смирнов зазначає єдину можливу підставу 

виникнення обов’язку сплачувати податки – виключно норму закону. 

Трохи по-іншому охарактеризували підстави виникнення податкового 

обов’язку В. В. Кириченко та А. О. Беспалова. Вчені диференцюють підстави 

виникнення договірних зобов’язань та обов’язку сплачувати законно 

встановлені податки і збори за вольовою ознакою та зауважують, що 

виникнення податкового обов’язку за бажанням платників може проявлятися 

лише на стадії прийняття ними рішення про отримання певного доходу або 

прибутку, в той час як в основі виникнення зобов’язання лежить вільне 

укладення договору чи іншого правочину. В останньому випадку є вільне 

волевиявлення сторін, тоді як у першому воно відсутнє[268, с. 25; 190, с. 117-

121]. до виникнення податкових відносин – на етапі здійснення ними 

господарської діяльності, внаслідок якої формується об’єкт оподаткування. 

Ця діяльність не регулюється нормами податкового права, вони починаються 

діяти лише після формалізації об’єкта оподаткування. 

Н. Ю. Онищук при характеристиці термінологічного апарату, що 

застосовується при регулюванні податкових відносин, ставить собі логічне 

питання: «Чи є сенс існування двох однакових понять із різним змістом? 

Адже неминучим наслідком цього є підміна, колізії, штучне перенесення 

приватноправових конструкцій у сферу дії публічного права» [333, с. 21-22]. 

При цьому вчена звертає увагу на підхід М. В. Карасьової до зобов’язальних 

конструкцій у податкових правовідносинах, яка увагу акцентує на спільній 

економічній основі при регулюванні цивільних та податкових відносин 

й намагається довести можливість застосування конструкції «зобов’язання» 
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у відносинах податкових. При цьому М. В. Карасьова вказує, що ця 

конструкція «не підмінює цивільно-правове зобов’язання, а надає можливість 

найбільш точно виразити специфіку податкових правовідносин» [265, с. 276-

279]. 

Серед цих двох позицій нам імпонує підхід Н. Ю. Онищук, який 

вбачається більш конструктивним з огляду на подальше правозастосування. 

Крім того, Н. Ю. Онищук слушно вказує і на необхідність урахування 

специфіки податково-правової сфери. Вчена, переслідуючи мету усунення 

неточностей у розумінні і тлумаченні термінів, пропонує використовувати 

категорію «податкові правовідносини», до юридичного змісту яких потрібно 

включати податкові обов’язки і права учасників[333, с. 22-23]. Вона також 

виокремлює диспозитивність регулювання цивільних правовідносин та 

імперативний метод правового регулювання у відносинах податкових, що 

в останньому випадку виключає рівність сторін. 

Противником застосування диспозитивних конструкцій у відносинах, 

що регулюються імперативно, є Н. А. Саттарова. Вона вирізняє таку 

характеристику зобов’язань, як добровільність їх взяття, вільне 

волевиявлення сторони, згоду на взяття зобов’язання. При цьому вчена 

справедливо вказує на відсутність добровільного виявлення платника щодо 

сплати податку – цей обов’язок імперативно покладається на нього 

державою. Н. А. Саттарова характеризує податковий обов’язок як «примусове 

з боку держави обмеження права власності зобов’язаних осіб» [388, с. 147]. 

Схожу позицію займає П. М. Дуравкін, який наголошує на недоцільності 

застосовування категорії «податкове зобов’язання» через імперативність 

податкових відносин, та зазначає що така імперативність обумовлює саме 

виконання обов’язків, а не зобов’язань[232, с. 7]. А. О. Беспалова, виходячи із 
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семантики термінів «обов’язок» та «зобов’язання», пише: «Вважаємо за 

доцільне використовувати в податково-правовому колі саме термін 

«податковий обов’язок», оскільки він повноцінно й усебічно відображає 

сутність податкових правовідносин і податкового адміністрування, у зв’язку 

з чим пропонуємо внести відповідні зміни в чинне податкове законодавство» 

[190, с. 122]. 

Частина наукової спільноти, яка пропонує використовувати 

конструкцію «зобов’язання» при сплаті податків і зборів, критично ставиться 

до законодавчо закріпленої термінології. Наприклад, І. Л. Самсін робить 

висновок про можливість використання категорії зобов’язання в публічних 

галузях права та пропонує «відійти від поширеного на сьогодні сприйняття 

податкового зобов’язання лише як суми податку, що підлягає сплаті, а то 

й просто податково-правового нонсенсу. На нашу думку, саме податкове 

зобов’язання має розглядатися як комплексна категорія, як правовідношення, 

яке, з одного боку, витікає з однозначного імперативного веління держави, а з 

другого – передбачає певну взаємність прав і обов’язків держави і платника 

податків, коли виконання зобов’язання з боку платника покладає на державу 

обов’язок використати зібрані кошти за призначенням» [386, с. 79]. При 

цьому, з одного боку, при регулюванні податкових відносин дійсно може 

виникати ситуація, коли праву контролюючого органу кореспондує обов’язок 

платника податку і навпаки, коли праву платника відповідає обов’язок 

контролюючого органу. Прикладом останнього можна назвати інститут 

податкових консультацій. Платник податків може вимагати надання йому 

письмової індивідуальної консультації, а контролюючий орган має її надати. 

Водночас у разі порушення приписів податкового законодавства платником 

на підставі наданої йому консультації він не буде нести за це 
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відповідальності. Тобто виникає конструкція право-обов’язку із читко 

зрозумілими практичними наслідками її застосування. 

З другого боку, складно однозначно погодитись із І. Л. Самсіним щодо 

аргументації взаємності обов’язків платників та держави. Він наголошує на 

наявності «своєрідного механізму взаємності прав і обов’язків держави 

і платника податків. Виконання зобов’язання з боку платника покладає на 

державу обов’язок використати зібрані кошти за призначенням. При цьому, 

на відміну від цивільно-правового зобов’язання, ці взаємні обов’язки не 

встановлюються в межах одного правовідношення. Швидше тут можна 

говорити про «непрямий» зворотний зв’язок прав і обов’язків, який 

реалізується через інститут державних видатків. Цей інститут регулює 

відносини використання коштів бюджетів для забезпечення функціонування 

держави, підтримання належного рівня освіти, охорони здоров’я та 

здійснення інших державних функцій» [386, с. 81]. Постає питання: які 

відносини характеризує таким чином І. Л. Самсін – податкові чи фінансові? 

Безумовно, і межах податкових відносин, і в межах відносин 

фінансових відбувається рух публічних грошових коштів. З цим важко 

сперечатися, адже правовідносини з приводу руху таких коштів та пов’язані 

з ними правовідносини (спрямовані на забезпечення такого руху) є складовою 

частиною предмета галузі фінансового права та права податкового. Але 

предмет податкового регулювання вужчий – до нього належать відносини, 

пов’язані переважно з одностороннім рухом публічних коштів (від платника 

до держави або територіальної громади). Ані питання щодо витрачання, ані 

питання щодо розподілу публічних грошових ресурсів податковим правом не 

регулюються. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що конструкція 
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«зобов’язання» дійсно застосовується в публічних галузях права в окремих 

випадках, але в податкових відносинах більш доречно говорити про 

«податковий обов’язок», який характеризується односторонністю вимог 

держави до платника. Зустрічних вимог майнового характеру платника до 

держави в межах податкового регулювання немає. 

У пошуках аргументів щодо двостороннього характеру податкових 

відносин між державою та платниками, спираючись на податкове й бюджетне 

законодавство України, А. О. Беспалова наголошує, що «суми надходжень від 

податків зараховуються до загального фонду бюджету без будь-якого 

цільового призначення, за винятком надходжень від зборів, які зараховуються 

до спеціального фонду бюджету» [190, с. 121]. Дійсно, надходження 

з окремих джерел, за рахунок яких наповнюються дохідні частини бюджетів 

різних рівнів, набувають цільового характеру. Приміром, частина надходжень 

від акцизного податку, екологічного податку потрапляє до спеціального 

фонду Державного бюджету України. Проте розподіл цих зарахувань 

відбувається на підставі норм Бюджетного кодексу України (ст. 29) [198], а не 

податкового законодавства. Тобто в податкових правовідносинах не може 

бути формалізована вимога використання коштів, зібраних у формі податків, 

за цільовим призначенням. 

Не можемо погодитися і з твердженням щодо потреби «відійти від 

поширеного на сьогодні сприйняття податкового зобов’язання лише як суми 

податку… податкове зобов’язання має розглядатися як комплексна категорія, 

як правовідношення, яке, з одного боку, випливає з однозначного 

імперативного веління держави, а з іншого – передбачає певну взаємність 

прав і обов’язків держави і платника податків, коли виконання зобов’язання 

з боку платника покладає на державу обов’язок використати зібрані кошти за 
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призначенням» [387, с. 28]. Виходячи з такої логіки, невиконання платником 

податкового обов’язку звільняє державу від обов’язків використовувати 

публічні кошти за призначенням? Це нонсенс. Мобілізація коштів у рамках 

реалізації податкових відносин не перетинається із процесами їх розподілу та 

використання ані за часом, ані за нормами, якими регулюються публічні 

фінансові відносини. 

Безумовно, потрібно погодитися із тим, що кожен має сплачувати 

законно встановлені податки і збори – це конституційний припис (ст. 67 

Конституції України), на якому будуються податкові відносини[289]. 

Аргументованим вбачається твердження І. Л. Самсіна і про те, що «мета 

існування податкової системи держави полягає не тільки в зборі певної суми 

грошей за рахунок податкових надходжень. Податкове право нерозривно 

пов’язане з інститутом державних видатків, який регулює відносини 

використання коштів бюджетів для забезпечення функціонування держави, 

здійснення державних функцій, в тому числі таких, як підтримання 

належного рівня освіти, охорони здоров’я» [387, с. 28]. Але цей зв’язок не 

зруйнує межі між податковим і бюджетним регулюванням. 

Так само, як «платник не може відмовитися від виконання обов’язку… 

обов’язок платника означає, що він повинен незалежно від свого бажання 

будувати свою поведінку таким чином, як це передбачено податковим 

законом» [335, с. 132-133], держава не може відмовлятися від обов’язку 

використовувати зібрані від сплати податків кошти на реалізацію публічного 

інтересу. Проте це не означає, що ці правовідносини потрібно змішувати. 

Варто зауважити, що І. Л. Самсін, обстоюючи, з одного боку, 

доцільність використання замість категорії «податковий обов’язок» категорію 

«податкове зобов’язання», з другого сторони, у своїй монографії доходить 
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висновку, що відносини щодо здійснення державних видатків регулюються 

фінансовим, а не податковим правом. Зокрема, він пише: «Податкове 

зобов’язання полягає у здійсненні платниками низки обов’язків. 

Правовідношення податкового зобов’язання є одностороннім, тобто 

характеризується наявністю обов’язків в одного суб’єкта й прав щодо 

контролю за їх виконанням в іншого. Звичайно, кошти, які зібрані у формі 

податків, використовують на суспільні блага, і з цієї точки зору держава 

зобов’язана використовувати кошти за призначенням. Платники податків 

мають право при цьому перевіряти процес здійснення державних видатків, 

отримувати інформацію тощо. Але цей процес уже здійснюється в межах 

інших правовідносин, які регулюються за допомогою інституту державних 

видатків» [386, с. 95-97]. Отже, наочною є непослідовність у міркуваннях 

вченого щодо того, яку ж конструкцій варто застосовувати при 

характеристиці податкових відносин, а саме комплексу обов’язків платника 

податків з обліку, сплати податку та формування й подання податкової 

звітності. 

Таким чином, вбачаємо за необхідне приєднатися до думки 

О. О. Головашевича, П. М. Дуравкіна, О. В. Дьоміна, Д. А. Кобильніка, 

Ю. О. Крохіної, І. І. Кучерова, М. П. Кучерявенка, Н. Ю. Онищук, 

О. А. Пилипенко, Н. І. Хімічевої, А. О. Храброва, [212; 232; 270; 293; 296; 

318; 333; 338; 419; 422] які є прихильниками використання при регулюванні 

податкових відносин категорії «податковий обов’язок», та ще раз наголосити, 

що обов’язок держави використовувати зібрані за рахунок податків кошти на 

суспільно важливі потреби, на задоволення публічного суспільного інтересу 

лежить поза межами податкового обов’язку зокрема та податкового 

регулювання взагалі. 
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1.1.3. Структурні елементи податкового обов’язку та їх 

взаємозв’язок. 

Імперативна вимога сплачувати податки і збори є одним із проявів 

державного суверенітету, а її коріння – це конституційна норма. Водночас 

для виконання податкового обов’язку недостатньо лише нормативного 

припису про необхідність сплати податків. Для цього потрібно належним 

чином визначити всі суттєві елементи податків, що становлять податкову 

систему держави, та створити умови, за наявності яких платник може 

виконати податковий обов’язок. Фактично, у цьому разі йдеться про одну 

з ознак податкового обов’язку – «належність», про яку ми зазначали 

в попередньому підрозділі. 

Обопільне виконання податкового обов’язку платниками податків та 

обов’язків з адміністрування податків і зборів контролюючими органами 

стають запорукою наповнення дохідних частин державного і місцевих 

бюджетів, що у свою чергу створює економічне підґрунтя для 

функціонування інших органів державної влади, покладених на державу 

функцій тощо. Таке забезпечення держави грошовими ресурсами надає 

можливість реалізації норм ст. 1 Конституції України, де Україна визнається 

соціальною державою[289]. 

При розгляді питання щодо належності встановлення податкового 

обов’язку основна увага має бути приділена тому, які саме механізми або 

елементи мають знайти законодавче закріплення для можливості виконання 

податкового обов’язку в цілому. Виходячи з припису ст. 67 Конституції 

України, сплаті підлягають лише законно встановлені податки і збори, тому 

визначення переліку елементів податку, за наявності яких він вважається 
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встановленим є важливим аспектом як з теоретичної, так і практичної точки 

зору. 

Наразі законодавець виходить із того, що при закріпленні будь-якого 

податку мають встановлюватися елементи, вказані у ст. 7 Податкового 

кодексу України. До їх кола належать: а) платники податку; б) об’єкт 

оподаткування; в) база оподаткування; г) ставка податку; ґ) порядок 

обчислення податку; д) податковий період; е) строк та порядок сплати 

податку; є) строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату 

податку[342]. Крім цього, щодо окремих податків можуть встановлюватися 

податкові пільги. Проте перелічені елементи – це складові механізму податку, 

а не податкового обов’язку. Їх встановлення є необхідною умовою виконання 

податкового обов’язку, яке має складний багатоетапний характер. 

У науковій літературі немає єдиної позиції щодо складу податкового 

обов’язку, але її аналіз дозволяє говорити про кілька концепцій побудови 

податкового обов’язку, які відрізняються за структурними, змістовними та 

темпоральними елементами. Взагалі аналіз наукової літератури дозволяє 

виокремити такі підходи до структурування елементів податкового обов’язку: 

а) диференціація основних та додаткових обов’язків як структурних 

елементів податкового обов’язку; б) триланкова структура податкового 

обов’язку; в) включення до структури податкового обов’язку усіх без винятку 

обов’язків платника податку. Виходячи з цього, вважаємо за необхідне 

проаналізувати кожну із зазначених концепцій. 

Наприклад, С. Г. Пепеляєв пропонує розподіляти усі обов’язки 

платника податків на дві групи. До першої групи він пропонує включати 

обов’язки, що безпосередньо пов’язані із визначенням об’єкта оподаткування, 

встановленням оподатковуваної бази, реалізацією процедур обрахування 
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суми податку, її сплати тощо. Цю категорію вчений називає «основні 

обов’язки». До другої групи С. Г. Пепеляєв відносить обов’язки, які називає 

факультативним: обов’язок стати на податковий облік; актуалізувати вчасно 

реєстраційну інформацію про платника в разі її зміни; забезпечувати 

збереження облікових і звітних документів платником; допускати 

представників контролюючих органів на підконтрольні об’єкти для 

здійснення ними контрольних заходів та ін. [320, с. 181-184] При цьому 

постає кілька питань: по-перше, що саме маємо відносити до структурних 

елементів податкового обов’язку та, по-друге, як співвідноситься 

«податковий обов’язок» із «обов’язками платників податків»? 

З приводу останнього питання маємо навести думку 

Р. Г. Браславського, на переконання якого «співвідношення «обов’язків 

платника податків» та «податкового обов’язку» можна представити таким 

чином. Елементами податкового обов’язку є ті видові обов’язки платника 

податків, що закріплені податковим законом та належать до трьох блоків 

обов’язків (податкового обліку, сплати та податкової звітності). У системі 

обов’язків платників податків виокремлюють: а) обов’язки, що входять до 

податкового обов’язку; б) обов’язки, пов’язані зі здійсненням податкового 

контролю відповідними органами» [195, с. 37-38]. Виходячи із цього, можна 

зробити припущення, що Р. Г. Браславський намагається поєднати дві 

концепції визначення структури податкового обов’язку. На наше 

переконання, це не зовсім правильно, адже такий підхід не спростить 

розуміння внутрішньої структури податкового обов’язку, а лише ускладнить. 

Д. П. Дорошенко аналізує структуру податкового обов’язку через 

призму динаміки його виконання. При цьому сам термін «виконання 

податкового обов’язку» він розглядає у двох аспектах – як певний результат 
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та як процес. У першому випадку йдеться про досягнення зобов’язаними 

особами власними діями настання правоприпиняючого факту, який 

обумовлює закінчення податкового обов’язку. У другому – про «систему 

послідовно здійснюваних дій, тобто певний алгоритм, що містить низку 

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

такого розмежування чітко не тільки простежується статика та динаміка 

податкового обов’язку, а й можна побачити перспективу відмежування 

процедурного регулювання (певного порядку) від процесу (конкретної 

діяльності) його виконання. Матеріальний зміст (система складників) 

податкового обов’язку становить його статику, а процес виконання 

(сукупність динамічних дій з реалізації податкової правосуб’єктності) – 

динаміку» [227, с. 105-106]. 

Схожий підхід має А. С. Баринов, який пропонує виокремлювати 

в податковому обов’язку матеріальну та організаційну складові. Перша, на 

думку вченого, полягає у визначенні суми податку, яку платник має сплатити, 

а друга – у приписі суб’єктам податкових правовідносин вчиняти дії для 

забезпечення цієї сплати. При цьому А. С. Баринов за основну вважає 

матеріальну частину, у рамках якої відбувається визначення зобов’язаного 

суб’єкта та обсяг грошових коштів, що підлягають сплаті. Організаційна 

частина, на його переконання, є допоміжною і слугує забезпеченню 

здійснення платником необхідних для виконання конституційного обов’язку 

зі сплати податків дій[182, с. 13]. 

Загальноприйнятою в колах вчених-фінансистів є характеристика 

виконання податкового обов’язку в широкому (реалізація системи обов’язків 

з податкового обліку, сплати податку, формування й надання податкової 

звітності) й вузькому (тільки сплата податку) значенні[227, с. 105-106; 212; 
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333; 422; 292; 429]. При цьому немає єдності думок щодо співвідношення 

складових податкового обов’язку у широкому розумінні за критерієм їх 

значимості. Дехто позиціонує сплату податків і зборів як основний обов’язок 

платників податків, а податковий облік і податкову звітність як 

факультативні[317]. Інші характеризують ці складові як однаково 

значущі[296; 333]. 

З одного боку, обов’язок зі сплати податку відображає призначення 

цього економіко-правового важеля. При встановленні податків держава або 

відповідна територіальна громада керується однією метою – наповнення 

дохідних частин бюджетів відповідного рівня. Саме для цього податки 

вводяться, тому здається, що цей обов’язок є головним у складі податкового 

обов’язку в його широкому розумінні. 

З другого боку, визнання однієї складової податкового обов’язку 

головною, пріоритетною наштовхує на роздуми щодо факультативності 

інших його елементів. Утім, невиконання обов’язку, наприклад з податкового 

обліку, фактично унеможливлює обрахування та сплату податку. Обов’язок 

з податкового обліку передує в часі обов’язку зі сплати, тому бути залежним 

від останнього він просто не може. Навпаки, на підставі даних обліку об’єктів 

оподаткування визначається податкова база, до якої в подальшому 

застосовується ставка податку та формується уявлення щодо грошової суми, 

яку платник податків має сплатити. Виходячи із цього, обов’язок 

з податкового обліку не може мати похідний або факультативний характер. 

При характеристиці співвідношення обов’язків зі сплати податку та 

подання податкової звітності також не можна говорити про пріоритетність 

одного над іншим. По-перше, формування та подання платником податків 

документів податкової звітності створює підґрунтя для подальшого 
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здійснення податкового контролю. На практиці саме розбіжності у звітних 

документах контрагентів можуть стати підставою для проведення податкових 

перевірок або направлення контролюючими органами запитів у рамках 

здійснення зустрічних звірок. Також однією з підстав проведення в платника 

позапланової документальної перевірки є неподання ним документів 

податкової звітності. 

По-друге, механізм окремих встановлених в Україні податків 

передбачає передування етапу формування й подання звітності безпосередньо 

діям по сплаті податку. Наприклад, податок на додану вартість сплачується 

відповідно до положень ст. 203 Податкового кодексу України[342] після 

подання платником податкової декларації. При цьому сплачується сума 

податку, визначена платником у поданій ним декларації. З цих причин, не 

можна говорити про первісність обов’язку зі сплати податку перед 

обов’язком з подання податкової звітності. 

Власну класифікацію обов’язків платників податків наводить 

Н. І. Хімічева. Вона пропонує усі обов’язки платника об’єднати у дві групи – 

основні та додаткові обов’язки. До групи основних вчена відносить такі: 

1) стати на облік у контролюючих органах; 

2) вести облік доходів, витрат та об’єктів оподаткування; 

3) сплачувати законно встановлені податки; 

4) подавати до контролюючого органу податкові декларації за тими 

податками, які платники зобов’язані сплачувати; 

5) подавати контролюючим органам та їхнім посадовим особам 

необхідні для обчислення і сплати податків документи; 

6) виконувати законні вимоги контролюючого органу щодо усунення 
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виявлених порушень законодавства про податки та збори; 

7) не перешкоджати законній діяльності представників контролюючих 

органів при виконанні ними своїх службових обов’язків; 

8) надавати контролюючому органу необхідну інформацію 

й документи в передбачених податковим законодавством випадках; 

9) забезпечувати збереження даних бухгалтерського обліку протягом 

встановленого законодавством строку; 

10) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством про 

податки та збори[419, с. 285]. 

До кола додаткових обов’язків платника Н.І. Хімічева пропонує 

відносити обов’язки щодо письмового повідомлення податковим органам про 

здійснення платниками таких юридично значимих дій: 

1) про відкриття або закриття рахунків; 

2) про участь у національних або іноземних організаціях; 

3) про створення, реорганізацію або ліквідацію відокремлених 

підрозділів; 

4) про припинення своєї діяльності, оголошення неспроможності 

(банкрутства), ліквідацію або реорганізацію; 

5) про зміну свого місцезнаходження[419, с. 285]. 

Фактично запропонований Н. І. Хімічевою підхід до класифікації 

обов’язків платника податку не визначає структури податкового обов’язку 

у його широкому розумінні, а лише є спробою побудови класифікації 

окремих обов’язків за функціональним призначенням. Утім, обрання як 

класифікаційного критерію інформаційного характеру деяких обов’язків 
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навряд чи дозволяє повною мірою упорядкувати усі обов’язки платників 

відповідно до їхнього функціонального призначення. 

Схожий підхід до класифікації обов’язків платника податків пропонує 

Д. В. Вінницький, який усі обов’язки платників поділяє на організаційно-

майнові та організаційно-податкові. До числа перших вчений відносить 

обов’язок правильно і вчасно сплачувати податки, а до других – встати на 

податковий облік, подавати до контролюючих органів необхідні для 

обчислення і сплати податків документи та здійснювати інші процесуальні 

обов’язки[201, с. 78-81]. Такий поділ передбачає виокремлення обов’язку 

щодо сплати податку як основного, а усі інші – додаткові до нього. Проте, як 

ми вже зазначали раніше, сплата податку неможлива без виконання 

комплексу обов’язків з обліку, звітності, а також обов’язків інформаційного 

та реєстраційного характеру. Крім того, у наведеному підході 

Д. В. Вінницького бракує аргументації щодо критеріїв віднесення тих або 

інших обов’язків до категорії «організаційно-податкових». Також викликає 

сумніви і назва цієї категорії: якщо є «організаційно-податкові обов’язки» та 

«організаційно-майнові», то виходить, що останні не є податковими? 

Схожу до попередньої позиції займає С. Д. Ципкін, на переконання 

якого основним для платника податку є саме обов’язок з його сплати. Свою 

думку він аргументує тим, що його виконання фактично означає досягнення 

державою мети встановлення податків, яка полягає в наповненні коштами 

дохідних частин бюджетів. За рахунок цих коштів, а також інших надходжень 

держава виконує покладені на неї функції, а головним змістом податкових 

відносин С. Д. Ципкін вбачає виконання обов’язку платника податків зробити 

відповідну плату до державного бюджету у нормативно визначені строки[428, 

с. 66]. Зважаючи на це, можна погодитися із винятковою важливістю 
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реалізації обов’язку зі сплати податку, але при цьому потрібно наголосити на 

тому, що вона відбувається через виконання комплексу обов’язків платника. 

Саме комплексне виконання обов’язків організаційного, інформаційного та 

іншого характеру створює підґрунтя та можливість для вчасної та у повному 

обсязі сплати суми податку. 

Більш досконало проводять класифікацію обов’язків платника податків 

О. М. Дуванський та Д. П. Дорошенко. У своїх роботах вони наводять 

дворівневу класифікацію обов’язків за видовим та функціональним 

призначенням та виокремлюють групи основних та додаткових обов’язків. До 

числа перших пропонується відносити видові обов’язки з податкового обліку, 

сплати і звітності. Саме ці три видові обов’язки входять до складу 

податкового обов’язку у його широкому розумінні. До факультативних вчені 

відноять обов’язки, спрямовані на створення або забезпечення умов 

контролю за виконанням основних обов’язків[228; 227, с. 117-118]. 

О. М. Дуванський відносить до кола основних такі обов’язки: 

1) подавати у встановлених податковим законодавством обсяги та 

строки інформацію контролюючим органам; 

2) усувати зазначені контролюючими органами порушення 

податкового та митного законодавства; 

3) підписувати акти або довідки, що складаються за результатами 

проведення податкових перевірок; 

4) не заважати законній діяльності посадової особи контролюючого 

органу при здійсненні нею службових обов’язків 

5) виконувати законні вимоги посадових осіб контролюючих органів 

під час здійснення ними своєї діяльності; 
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6) допускати до обстеження приміщень й територій посадових осіб 

контролюючого органу при проведенні ними перевірок[228, с. 22-23]. 

У зазначеній позиції імпонує виокремлення видових складових 

податкового обов’язку – обов’язків з податкового обліку, сплати податку та 

податкової звітності. Такий підхід відображено і в чинному Податковому 

кодексі України, ст. 36 якого визначає податковий обов’язок як обов’язок 

платника податків обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та 

збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної 

справи[342]. Прихильником такої триланкової структури податкового 

обов’язку є М. П. Кучерявенко, який пише: «Сплата податку являє собою 

реалізацію основного обов’язку платника податків і може бути розглянута як 

податковий обов’язок у вузькому сенсі. Виходячи з цього, можна зробити 

висновок, що податковий обов’язок у широкому розумінні включає: 

а) обов’язок з ведення податкового обліку; б) обов’язок зі сплати податків 

і зборів; в) обов’язок з податкової звітності» [296, с. 385-386, 410]. 

Аналогічний підхід застосовує Д. А. Кобильнік, який податковий обов’язок 

розглядає як сукупність видових обов’язків з податкового обліку, сплати 

податків і зборів, податкової звітності[270, с. 26]. 

Проти такої позиції виступає А. Г. Васильєва, на думку якої триланкова 

конструкція податкового обов’язку є штучним поєднанням трьох обов’язків 

платника податків, передбачених підпунктами 16.1.2.–16.1.4. п. 16.1. ст. 16 

Податкового кодексу України: а) вести в установленому порядку облік 

доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати 

податків та зборів; б) подавати до контролюючих органів у порядку, 

встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність 

та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів; 
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в) сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим 

Кодексом та законами з питань митної справи[199, с. 98]. 

Обґрунтовуючи свою позицію, А. Г. Васильєва наголошує на 

неповному врахуванні в складі видових обов’язків з обліку та звітності 

деяких окремих обов’язків платника податків. Вона пише: «Поза увагою 

законодавця залишились такі складові обов’язку з податкового обліку, як 

обов’язки: стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому 

законодавством України; повідомляти контролюючим органам за місцем 

обліку такого платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох 

робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли 

обов’язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган 

державної реєстрації); повідомляти контролюючі органи про зміну 

місцезнаходження юридичної особи та зміну місця проживання фізичної 

особи – підприємця. Крім того, обов’язок забезпечувати збереження 

документів, пов’язаних з виконанням податкового обов’язку, протягом 

строків, установлених цим Кодексом, цілком логічно відноситься до родового 

обов’язку з податкової звітності, а обов’язки, закріплені у підп. 16.1.5, 16.1.6 

п. 16.1 статті 16, стосуються обов’язку з обліку об’єктів оподаткування» [199, 

с. 98-99]. З подібним твердженням складно однозначно погодитись через такі 

причини. 

По-перше, нормативне визначення терміна «податковий обов’язок» 

у чинному Податковому кодексі України міститься у ст. 36, ч. 1 якої 

перераховую видові обов’язки платника. Метою цієї статті є встановлення 

термінологічної визначеності та закріплення структури податкового 

обов’язку в його широкому розумінні. По-друге, нормами ст. 36 Податкового 

кодексу України закріплено основні характерні риси податкового обов’язку, 
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такі як: а) безумовність; б) першочерговість стосовно інших неподаткових 

обов’язків платника податків; в) можливість його виконання представником 

або податковим агентом; г) виникнення за кожним податком окремо тощо. 

Неправильно було б у межах цієї статті закріплювати весь перелік обов’язків, 

що покладаються на платників податків. По-третє, деталізація обов’язків 

платника податків наводиться у ст. 16 Податкового кодексу України, яка як 

однопорядкові закріплює низку окремих його обов’язків. У разі їх 

неодмінного врахування в ст. 36 Податкового кодексу України відбувалося 

б подвоєння нормативного закріплення одних і тих самих положень. 

Виходячи із цього, рознесення по різних статтях Податкового кодексу 

положень, що визначають поняття, ознаки і структуру податкового обов’язку 

в широкому його розумінні та положень, які закріплюють окремі обов’язки 

платника, виглядає цілком логічним. 

На позиції доцільності виокремлення вузького та широкого розуміння 

податкового обов’язку наполягає С. Д. Щокін, який перше визначає як 

зобов’язання зі сплати податку, а друге – як зобов’язання зі сплати податку 

й інші зобов’язання платника податків, передбачені податковим 

законодавством. Обґрунтовує власну позицію вчений положеннями ст. 29 

Податкового кодексу Республіки Казахстан, де перелічено дії платника, які 

він має виконувати в межах реалізації податкового зобов’язання: 1) 

зареєструватися в податковому органі; 2) вести облік об’єктів оподаткування 

і пов’язаних з оподаткуванням об’єктів; 3) враховуючи такі об’єкти, 

обчислювати податкову базу та податкову ставку, суми податків та інших 

обов’язкових платежів; 4) складати податкову звітність і подавати її органам 

податкової служби на закріплених податковим законодавством засадах із 

дотриманням встановлених строків; 5) сплачувати обчислені й нараховані 
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суми податків у встановленому податковим законодавством порядку та 

закріплені строки[434, с. 202]. 

Дещо по-іншому визначається податковий обов’язок у Республіці 

Узбекистан. У статті 34 Податкового кодексу Республіки Узбекистан під ним 

розуміють зобов’язання платника податків, яке виникає відповідно до 

податкового законодавства. При цьому до складових цього зобов’язання 

належать обов’язки: встати на облік в органах державної податкової служби; 

визначати і вести облік об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних 

з оподаткуванням; складати фінансову і податкову звітність і подавати її 

в органи державної податкової служби; своєчасно і в повному обсязі 

сплачувати податки та інші обов’язкові платежі[328]. Варто зазначити, що 

деталізація окремих обов’язків платника відбувається у ст. 32 Податкового 

кодексу Республіки Узбекистан, тобто, як і в Україні, визначення складових 

податкового обов’язку та окремих обов’язків платника наведено в різних 

статтях. 

Принципово по-іншому визначається податковий обов’язок 

у законодавстві Республіки Білорусь. У статті 41 Податкового кодексу 

Республіки Білорусь закріплюється поняття «податкового зобов’язання», під 

яким розуміють обов’язок платника за наявності обставин, встановлених 

податковим або митним законодавством, сплатити податок, збір (мито). У цій 

же статті містяться бланкетні норми щодо підстав виникнення, зміни, 

припинення, порядку і умов виконання податкового обов’язку, визначення 

моменту його виникнення тощо[340]. Таким чином, законодавство цієї 

республіки окремо не визначає структуру податкового обов’язку, закріплює 

його у вузькому розумінні цієї категорії, хоча назва та структура глави 4 
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Податкового кодексу Республіки Білорусь передбачає виокремлення видових 

обов’язків з податкового обліку та податкової звітності. 

Отже, ураховуючи аргументовані науковцями позиції щодо вузького та 

широкого розуміння податкового обов’язку, а також відображення цього 

підходу в законодавствах різних країн, маємо констатувати, що податковий 

обов’язок може розглядатися у вузькому (обов’язок зі сплати податку) та 

широкому (комплекс видових обов’язків з податкового обліку, сплати 

податку та податкової звітності) аспектах. При цьому видові обов’язки 

зазвичай деталізуються в окремих статтях податкових кодексів країн. 

Д. П. Дорошенко з приводу співвідношення конструкцій «обов’язки 

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

податку» влучно зазначав, що вони «співвідносяться як ціле та їх складники, 

зокрема, остання є збірною та включає в себе перші дві, тоді як категорія 

«податкові обов’язки платників податків» становлять собою сукупність 

видових обов’язків з (а) податкового обліку, (б) сплати податків і зборів, (в) 

податкової звітності й реалізується шляхом безумовного виконання ними 

державних владних приписів. У свою чергу, обов’язок зі сплати податку – це 

обов’язок платника внести відповідну плату до бюджету в чітко окреслені 

строки» [227, с. 119]. Вважаємо за доцільне приєднатися до такої позиції. 

Характеризуючи видові складники податкового обов’язку потрібно 

звернути увагу на особливості податкового обліку, який сам по собі має 

власну структуру, що дозволяє виокремити підвидові обов’язки. 

М. П. Кучерявенко з цього приводу зазначав: «Якщо обов’язок по сплаті 

податку і податкової звітності єдині, цілісні, однорідні комплекси та їх зміст 

виражається в якості самостійних додаткових елементів правового механізму 

податку (сплата податку, податкова звітність), то сукупність обов’язків по 
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податковому обліку має більш складний характер. Навряд чи в цьому разі 

взагалі можна говорити про безумовно єдину конструкцію, оскільки облікові 

обов’язки при оподаткуванні диференціюються за видовими формами 

і приводять до утворення обов’язків з обліку платників податків і об’єкта 

оподаткування» [296, с. 410]. 

Схожу думку обстоює О. О. Ємельянова, на переконання якої 

«обов’язок з податкового обліку можна диференціювати залежно від того, що 

обліковується. Відповідно до цього критерію можна виокремити облік 

об’єктів оподаткування та облік платників податків. У першому випадку 

йдеться про відомості, відображені зазвичай у документах податкового обліку 

самим платником. Так, на платника покладається обов’язок вести облік 

доходів, витрат, майна – іншими словами всього того, з чим чинне податкове 

законодавство пов’язує виникнення податкового обов’язку» [235, с. 80-81]. 

При цьому вчена слушно наголошує, що стадія податкового обліку передує 

стадії сплати податку, та звертає увагу на термінологічну неузгодженість 

дефініцій «облік» та «декларування». 

Аналізуючи норми ч. 1 ст. 36 Податкового кодексу України, вчена 

зазначає, що при визначенні терміна «податковий обов’язок» законодавець не 

вдається до включення як його складової обов’язку з податкового обліку, 

а вказує на обов’язок з декларування суми податку. Вона пише: «Це близькі 

за змістом, але не тотожні категорії. Безумовно, і декларування, і облік 

передбачають фіксацію відомостей у певних документах. Тобто йдеться про 

відображення фактичних або прогнозованих показників у документах. Утім, 

облік, на відміну від декларування, не передбачає передачу цих відомостей 

іншим особам… облік має за мету визначення суми податкового 

зобов’язання, яку має сплатити платник, а декларування передбачає 
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формування звітних документів та їх передачу до контролюючого органу» 

[235, с. 80]. З такою аргументацією складно не погодитися, адже вона 

відображає не лише статичну конструкцію податкового обов’язку, а й 

динамічний аспект його виконання. 

На переконання М. П. Кучерявенка, стадійність реалізації податкового 

обов’язку найбільш логічно пов’язувати зі складниками податкового 

обов’язку[295, с. 171]. З цим сперечатися не доводиться, але це твердження 

неправильно трактується деякими вченими. Так, виокремлюючи три стадії 

виконання податкового обов’язку (облік, сплата, звітність), Д. П. Дорошенко 

пише: «Така послідовність стадій цілком відображає логіку побудови 

податкового обов’язку, що також не виключає деталізації кожного з видових 

обов’язків і можливість виділення в межах кожної з них окремих етапів, 

елементів. При цьому здійснення кожної наступної стадії неможлива без 

участі в попередній. Так, обов’язок зі сплати податку не може бути 

виконаний без реалізації облікових обов’язків – постановки на облік 

зобов’язаної особи й обліку об’єкта оподаткування» [227, с. 108]. Така 

концепція в цілому є слушною, але слід пам’ятати, що стадії податкового 

обліку не можуть передувати інші стадії, – вона завжди буде першою, тому 

що саме з даними обліку формується уявлення про розмір податку, який має 

сплатити платник. Проте стадії сплати податку та подання податкової 

звітності не завжди слідують одна за одною і можуть змінюватися в часі 

залежно від правового механізму конкретного податку. 

Характеризуючи першу стадію виконання податкового обов’язку, 

О. О. Ємельянова наголошує на необхідності обліковувати не лише об’єкти 

оподаткування, а й платників податків[235, с. 80]. На її думку, одне без 

одного не має сенсу, а облік платників є необхідним для формалізації одного 
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з елементів правового механізму податку – платника. З одного боку, це дійсно 

так, адже за відсутності платника ми не можемо говорити ані про виникнення 

обов’язку з обліку, ані про виникнення податкового обов’язку. З другого 

боку, постає питання – чи є ведення комплексу реєстрів, де обліковуються 

платники, їхнім обов’язком? Вчена пише: «Часом в науковій літературі облік 

платників зводять лише до реєстраційних заходів… це невірний підхід. Так, 

законодавство покладає обов’язок на фізичних та юридичних осіб 

зареєструватися в якості платників податків, але на цьому обов’язок 

з податкового обліку суб’єктів оподаткування не припиняється. Відомості про 

платників податків зберігаються в спеціальних реєстрах, які ведуться та 

актуалізуються спеціальними органами. Облік платників податків, як і облік 

об’єктів оподаткування – це не одномоментна дія, а триваючий процес, тому 

зводити його тільки до реєстрації платником податків не можна» [235, с. 80]. 

Очевидно, що в цьому разі О. О. Ємельянова припускається помилки, 

коли спочатку говорить про обов’язок платника стати на податковий облік, 

подавати необхідну податкову інформацію, а потім характеризує відносини 

з ведення відповідних реєстрів. Вчена сама вказує, що вони ведуться 

уповноваженими контролюючими органами, у той час як на платників 

податків покладаються обов’язки стати на облік та подавати документи 

з метою підтримання актуальності інформації про їхню діяльність. Платники 

податків не ведуть ці реєстри, це обов’язок контролюючих органів. Саме тому 

говорити про виокремлення в складі податкового обліку як складової 

податкового обов’язку платника в його широкому розумінні двох підвидів – 

обліку об’єктів оподаткування та платників податків – неправильно. 

Ураховуючи наведені аргументи, можна дійти таких висновків щодо 

структури податкового обов’язку. По-перше, доцільно з теоретичної та 
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практичної точки зору в складі податкового обов’язку виокремлювати низку 

видових обов’язків, до яких належать: а) обов’язок з податкового обліку 

об’єктів оподаткування; б) обов’язок зі сплати обрахованої платником або 

контролюючим органом суми податку; в) обов’язок з формування та подання 

документів податкової звітності. По-друге, деталізація окремих обов’язків 

платника податків має відбуватися в окремій статті податкового кодексу, а не 

в статті, у якій дається поняття податкового обов’язку та визначаються його 

характерні риси. Нехтування таким підходом у податковому законодавстві 

деяких країн створює передумови для ускладнення реалізації процедур 

уникнення подвійного оподаткування через брак термінологічної 

визначеності. По-третє, обов’язок платника стати на податковий облік 

у контролюючих органах не можна вважати складовою частиною обов’язку 

з податкового обліку, що обумовлено покладанням обов’язку ведення 

реєстрів, у яких акумулюються відомості щодо характерних рис платників та 

видів їх діяльності, на контролюючі органи, а не на самих платників податків. 

Поряд із триланковою конструкцією податкового обов’язку в науковій 

літературі зустрічаються й інші підходи до його структурування. Наприклад, 

М. О. Клейменова, характеризуючи широкий підхід до визначення 

податкового обов’язку, називає його «комплексом заходів належної 

поведінки платника податків» [269, с. 164]. З такою позицією складно 

погодитися, адже відповідно до неї податковий обов’язок у його широкому 

розумінні має включати усі окремі обов’язки платників податків без 

урахування стадії його реалізації, особливостей платника, видів його 

діяльності тощо. Навряд чи доцільно розглядати усі без винятку обов’язки 

платника, що містяться в ст. 16 Податкового кодексу України, як 

однопорядкові. У такому разі, по-перше, нівелюється можливість розглядати 
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податковий обов’язок у широкому розумінні та, по-друге, виникають 

передумови для твердження про необхідність обов’язкової реалізації усіх 

окремих обов’язків платника кожного разу при сплаті кожного податку, але 

це не так. Наприклад, обов’язок стати на облік у контролюючих органах 

платник може реалізувати взагалі лише раз. Також на платників покладається 

й обов’язок подавати відомості до контролюючого органу в разі реорганізації 

платника, якої може ніколи не відбутися, тоді як обов’язки з ведення обліку 

об’єктів оподаткування, сплати податку, подання звітності мають циклічний 

повторюваний характер. 

Непослідовною є характеристика податкового обов’язку 

Є. М. Вороновим, який спочатку зводить суть виконання податкового 

обов’язку до сплати визначеної суми податку на користь держави, а потім 

зазначає, що цим виконання податкового обов’язку не закінчується, 

і перераховує усі закріплені ст. 23 Податкового кодексу Російської Федерації 

обов’язки платників податків[208, с. 57]. Аналогічним чином характеризують 

податковий обов’язок й інші російські вчені[178, с. 15-17; 209, с. 33-38; 185, с. 

32-36]. Це занадто широкий підхід, який не формує уявлення щодо суті та 

призначення податкового обов’язку. З цього приводу влучним виглядає 

зауваження А. С. Баринова: «Не можна змішувати поняття «податковий 

обов’язок» і «обов’язок платника податків». Податковий обов’язок більш 

складне і багатогранне явище, ніж окремий обов’язок платника податків 

сплатити податок. Також не можна усі обов’язки платника податків включати 

до складу податкового обов’язку» [182, с. 41-43]. 

Безумовно, у широкому розумінні податковий обов’язок включає, окрім 

безпосередньо обов’язку платника податків зі сплати відповідної суми 

податку, низку інших обов’язків, закріплених у профільній статті податкового 
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кодексу. Але ці обов’язки мають бути логічно структуровані за 

функціональним навантаженням. Саме тому ми не можемо підтримати ідею 

І. Г. Гараєва, на переконання якого податковий обов’язок являє собою 

«закріплену в податковому кодексі сукупність заходів належної поведінки 

платника податків (обов’язки платника податків як складова його правового 

статусу), яку розуміють у податковому праві як податковий обов’язок» [210, 

с. 93]. 

Складно однозначно погодитися і з О. Є. Якушкіною, яка, 

дотримуючись розмежування широкого та вузького підходів до розуміння 

податкового обов’язку, не враховує необхідності функціональної класифікації 

обов’язків платника. Вчена податковий обов’язок у вузькому розумінні 

зводить до необхідності сплати певної суми грошей, а в широкому 

характеризує податковий обов’язок як «комплекс всіх дій платника податків 

у процесі складного податкового правовідношення зі сплати податку, в тому 

числі за участю інших суб’єктів, які в результаті нададуть гарантію сплати 

суми податку в бюджет» [443, с. 10]. Тут необхідно зробити два зауваження: 

по-перше, не зрозумілим є, які саме дії вчена мала на увазі та, по-друге, про 

які гарантії у цьому разі йдеться? Крім того, виходячи із запропонованої 

О. Є. Якушкіною дефініції, у податкових відносинах можуть брати участь 

будь-які особи, але настільки широко характеризувати суб’єктний склад цих 

відносин не можна. 

У вузькому розумінні податковий обов’язок зводиться до «обов’язку 

платника податків сплатити державі відповідну суму у порядку та строки, 

визначені законодавством про податки та збори» [321, с. 71]. Дещо іншої 

думки дотримується Ю. О. Крохіна, на переконання якої до податкового 

обов’язку у вузькому розумінні включається низка обов’язків платника 
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податків, спрямована на сплату законно встановлених податків і зборів[292, с. 

144]. У цьому разі вчена розширює традиційне уявлення про вузьке розуміння 

податкового обов’язку, передбачаючи, окрім безпосередньо сплати податку, 

виконання при цьому й інших обов’язків. 

Іншу точку зору щодо вузького розуміння податкового обов’язку 

відстоює М. В. Карасьова, яка пише: «Обов’язок по сплаті податків і зборів 

посідає центральне місце серед прав і обов’язків платника податків. Тому, 

кажучи про податковий обов’язок, ми передусім маємо на увазі обов’язок 

платника податків сплачувати законно встановлені податки і збори» [416, с. 

241]. Фактично в такий спосіб вчена підкреслює виняткову важливість сплати 

законно встановлених податків і зборів, але остаточно не зводить його лише 

до сплати суми податку та вказує на наявність інших обов’язків платників, які 

теж потрібно виконувати. 

Утім, низка авторів у своїх роботах звужують термін «податковий 

обов’язок» лише до сплати податку. Наприклад, І. І. Кучеров пише: 

«Податковий обов’язок полягає в обов’язку заплатити в певному розмірі і у 

встановлений строк податок або збір. При цьому він є одним з різновидів 

публічних обов’язків, які покладає держава на фізичних осіб і на організації» 

[293, с. 140]. Т. Ю. Сащихина визначає податковий обов’язок як «вид 

публічно-правового обов’язку, що має конституційний характер, який ... 

являє собою міру належної поведінки платника податків, який полягає 

в необхідності самостійно, своєчасно, в повному обсязі… в готівковій або 

безготівковій формі сплатити податок до відповідного бюджету» [390, с. 7]. 

У своїх роботах вчена звужує поняття «податкового обов’язку» до обсягу 

поняття «обов’язок зі сплати податків і зборів» [392, с. 18-22; 391, с. 11-13; 

390, с. 22-25; 392, с. 18-23]. 
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Характеризуючи виконання податкового обов’язку, А. П. Балакіна не 

надає визначення цієї категорії, але вбачає при цьому обов’язок платника 

сплатити податок. Фактично вона обмежує процес реалізації податкового 

обов’язку темпоральними рамками до моменту сплати суми податку, 

наголошуючи при цьому про необхідність дотримання строків сплати[181, с. 

2-4]. Є. О. Імикшенова характеризує переважну кількість норм, якими 

встановлено обов’язок сплачувати податки і збори, як норми, спрямовані на 

добровільну реалізацію податкового обов’язку[243, с. 26]. В обох випадках 

вчені не деталізують структуру податкового обов’язку та фактично зводять 

його до сплати платником обчисленої суми податку. 

У будь-якому разі виконання податкового обов’язку платником 

податків передбачає окрім держави або територіальної громади участь ще 

одного учасника – контролюючого органу. А. Г. Іванов, характеризуючи 

відносини з виконання податкового обов’язку, визначає термін «податковий 

обов’язок» як правовідношення, що виникає внаслідок реалізації норм 

податкового законодавства. Він пише: «Податкове законодавство вимагає не 

тільки заплатити податок, а й зробити певні процесуальні дії: встати на облік 

в податковому органі, визначити і вести облік об’єктів оподаткування, 

обчислювати податки та інші обов’язкові платежі, вести, складати і надавати 

бухгалтерську та податкову звітність у встановлені терміни» [242, с. 24]. 

Такий підхід обумовлений практичною спрямованістю адвокатської 

діяльності А. Г. Іванова, який до кола дій з виконання податкового обов’язку 

пропонує включати не тільки дії платника, а й зустрічні дії органів, що 

адмініструють податки. Такий підхід навряд чи можна вважати вірним 

з кількох причин. 

По-перше, суб’єктом, на який податковий обов’язок покладається, 
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є платник податків. Відповідно до приписів ст. 36 Податкового кодексу 

України податковий обов’язок може реалізовуватися окрім платника 

податковим агентом або представником платника[342], але про реалізацію 

податкового обов’язку контролюючим органом мова не йде. І це цілком 

логічно. 

По-друге, на контролюючі органи покладаються обов’язки із 

забезпечення ефективної роботи та виконання завдань контролюючих органів 

відповідно до їхніх повноважень. Окрім здійснення податкового контролю 

вони мають виконувати цілий комплекс обов’язків, спрямованих на 

створення умов для виконання платниками податкового обов’язку. Зокрема, 

вони мають коректно та уважно ставитися до платників податків, не 

допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, вносити до 

інформаційних баз даних інформацію з документів, отриманих від платників 

податків, надавати індивідуальні податкові консультації тощо (ст. 20 

Податкового кодексу України) [342]. Тобто контролюючі органи задіяні 

у процесі виконання платниками податку податкового обов’язку, але 

виконують при цьому інші обов’язки, що не є складовими податкового 

обов’язку. 

Виходячи з цього, складно погодитися і з позицією О. М. Мінаєвої, яка 

визначає податковий обов’язок, як «передбачений законом обов’язок 

суб’єктів податкових правовідносин з реалізації своєї компетенції як 

уповноважених державою осіб, а також обов’язок платників податків щодо 

дотримання відповідного законодавства, а саме обов’язків з податкового 

обліку, сплати та звітності, що забезпечується державним примусом» [312, с. 

30-33]. Не можна включати до складу податкового обов’язку, який 

виконується платниками, обов’язки інших осіб податкових правовідносин. 
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При характеристиці податкового обов’язку Р. Г. Браславський 

розмежовує загальний податковий обов’язок від податкового обов’язку за 

конкретним податком. Необхідність такого розмежування вчений пояснює 

різним ступенем деталізації податкового обов’язку для різних платників. На 

його переконання «з одного боку, загальний податковий обов’язок 

є абстрактною узагальнюючою категорією, з іншого – його практичне 

втілення та реалізація відбувається з моменту самого створення юридичної 

особи або народження фізичної особи, що одночасно або одразу після тягне 

взяття особи на податковий облік податковими органами та набуття нею 

загальної податкової правосуб’єктності. Володіючи загальною податковою 

правосуб’єктністю, особа за наявності визначених підстав (реєстрація 

платником окремого податку, виникнення об’єкта оподаткування та ін.) 

набуває спеціальної податкової правосуб’єктності щодо окремого податку або 

збору. При цьому одна особа, фізична або юридична, може мати і, як правило, 

має одночасно податковий обов’язок щодо декількох податків і зборів» [195, 

с. 54-55]. У цілому з такою позицією можна погодитись, але варто зробити 

кілька зауважень. 

По-перше, виникнення податкового обов’язку, безумовно, відбувається 

для платників за різними податками окремо. Такий підхід знайшов своє 

відображення у ст. 36 Податкового кодексу України, де міститься визначення 

податкового обов’язку та окреслюються його найпринциповіши риси. По-

друге, виникнення податкового обов’язку в його широкому розумінні 

відбувається при появі об’єкта оподаткування та за наявності 

формалізованого податково-правового статусу суб’єкта як платника податку. 

Фактично й цьому разі йдеться про складний юридичний факт, що породжує 

суб’єктивний податковий обов’язок. По-третє, сама по собі реєстрація особи 
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платником податків не завжди призводить до виникнення усіх складових 

податкового обов’язку в його широкому розумінні. Так, після, наприклад, 

реєстрації юридичної особи на неї покладається комплекс обов’язків, серед 

яких є обов’язок з ведення податкового обліку та подання податкової 

звітності. Причому ці обов’язки не залежать від факту отримання об’єкта 

оподаткування: платник може не сплачувати податок за відсутності об’єкта, 

але подавати звітність він зобов’язаний у будь-якому разі. По-четверте, 

Р. Г. Браславський наполягає на набутті особою після реєстрації «загальної 

податкової правосуб’єктності», але не пояснює що саме він має на увазі під 

цією категорією, адже, відповідно до норм п. 36.2 ст. 36 Податкового кодексу 

України, «податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком та 

збором» [342]. Виходячи із цього, можна поставити під сумнів можливість 

існування «загального податкового обов’язку». 

Не можемо погодитися і з аргументацією Р. Г. Браславського щодо 

практичного значення виокремлення конструкції «загального податкового 

обов’язку», яке він бачить в особливостях процедурного регулювання 

виконання податкового обов’язку. Вчений зазначає про наявність у перших 

двох розділах Податкового кодексу України низки норм «процедурно-

процесуального характеру, що застосовуються при справлянні всіх або 

більшості податків. Це так звані, загальні податкові процедури. Одночасно 

нормами окремих розділів Податкового кодексу України, що встановлюють 

порядок справляння окремих податків, визначаються особливі процедури 

щодо кожного із них. Наприклад, порядок використання права на податковий 

кредит за податком на додану вартість» [195, с. 54-55]. Дійсно, механізм 

податкового кредиту притаманний не усім податкам, а тільки податку на 

додану вартість. Проте він є факультативним елементом правового механізму 
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цього податку. Аналогічні складові можна знайти і в правових механізмах 

інших податків (акцизні склади та накладні в акцизі, податкова соціальна 

пільга в податку на доходи фізичних осіб та ін.), але це не означає, що для 

цих платежів перестають діяти норми умовної Загальної частини Податкового 

кодексу України (перших двох його розділів). 

Таким чином, можна констатувати, що постановка на податковий облік 

платника податків є юридичним фактом, що обумовлює виникнення 

податкового обов’язку в його широкому розумінні одночасно щодо низки 

податків. При цьому податкове законодавство закріплює окремі податки, для 

виникнення податкового обов’язку за якими потрібна додаткова формалізація 

податково-правового статусу суб’єкта шляхом реєстрації його як платника 

цих податків в окремому реєстрі. До їх числа належать податок на додану 

вартість та акцизний податок. Тільки після набуття особою податково-

правового статусу платника цих податків вона отримує можливість 

використання усіх передбачених податковим законодавством інструментів, 

елементів правового механізму податку (наприклад, платники податку на 

додану вартість отримують можливість виписувати податкові накладні та 

користуватися механізмом податкового кредиту). 

 

1.2. Нормативно-правові інструменти регулювання відносин з 

приводу виконання податкового обов’язку. 

1.2.1. Конституційний рівень регулювання відносин 

оподаткування. 

Необхідність сплати податків бере свої витоки в конституційному 

регулюванні, що ще раз підкреслює важливість податкового обов’язку. 

В Україні конституційною нормою закріплюється обов’язок кожного платити 
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законно встановлені податки. При цьому сучасному підходу до закріплення 

конституційного податкового обов’язку передували й інші, аналіз яких 

дозволить більш точно зрозуміти еволюцію уявлень щодо закріплення 

податкового обов’язку, окреслити його зв’язок із особливостями розвитку 

суспільства в цілому на певному етапі. 

Аналіз конституційного регулювання податкового обов’язку логічно 

розпочати з дослідження генези його становлення на території колишнього 

Радянського Союзу, у складі якого Україна знаходилась декілька десятиліть, 

а також окремих його складових на різних етапах розвитку. Наприклад, за 

часів існування Російської імперії законодавець переважно використовував 

конструкцію «зобов’язання» при регулюванні податкових відносин. Це 

передбачає взяття державою на себе зустрічних зобов’язань із підтримки 

обороноздатності, забезпечення соціальних функцій, захисту законних прав 

своїх громадян. 

Важливо наголосити, що за тієї доби не існувало Конституції. Крім 

того, доволі тривалий час оподаткування реалізовувалось та забезпечувалось 

не спеціально створеним суб’єктом (органом), а відбувалось на підставі 

наказів окремої спрямованості різними суб’єктами, які в подальшому 

і витрачали зібрані кошти на соціальні потреби, на забезпечення 

обороноздатності, будівництво закладів культури та освіти, доріг, утримання 

державного апарату тощо. 

Із появою Радянського Союзу, незважаючи на чисельні та кардинальні 

зміни в усіх сферах життя, такий підхід тривав, хоча й певними 

корегуваннями. У цей період з’являється Конституція, яка з плином часу 

значно змінилась. Проте жодна з редакцій Конституції (ані СРСР, ані УРСР) 

не закріплювала обов’язку громадян сплачувати податки і збори так, як це 
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відбувається відповідно до сучасного розуміння конституційного податкового 

обов’язку. 

Наприклад, у Конституції СРСР від 1918 року у ст. 49 був пункт «м», 

відповідно до якого «до ведення Всеросійського з’їзду Рад і Всеросійського 

Центрального Виконавчого Комітету Рад підлягають питання встановлення 

загально-державних податків і повинностей» [177]. Право ж запровадження 

місцевих податків належало місцевим радам. Аналогічна конструкція із 

делегування на загальносоюзному рівні права зі встановлення 

загальносоюзних податків містилась і в Конституції СРСР 1924 року, а от 

у варіанті цього документу 1936 року згадуються вже тільки загальносоюзні 

податки. 

У подальшій редакції Конституції СРСР закріплюється положення, яке 

можна трактувати як визначення оподаткування не обов’язковим. Зокрема, 

у ст. 14 Конституції СРСР 1977 року зазначено: «Відповідно до принципу 

соціалізму «Від кожного – за здібностями, кожному – за працею» держава 

здійснює контроль за мірою праці і споживання. Вона визначає розмір 

податку на доходи, що підлягають оподаткуванню» [288]. Відповідно до п. 6 

ст. 73 цієї Конституції питання щодо встановлення податків і доходів, що 

надходять на утворення державного бюджету СРСР, вирішувались його 

найвищими органами державної влади і управління. При цьому 

встановлювалися податкові пільги по окремих групах населення (військові та 

інші групи осіб, прирівняні до них). Особливо це стосувалось пільг по 

прибуткових податках. Таким чином, можна зробити висновок про 

відсутність закріплення загального податкового обов’язку в конституціях на 

території колишнього СРСР за часів його існування. 

Пильну увагу закріпленню обов’язку сплачувати податки і збори на 
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конституційному рівні приділяли А. С. Баринов та А. М. Прокопенко, які 

аналізують цілу низку зарубіжних конституцій, поділяючи їх за регіональною 

ознакою, за географічним розташуванням країн світу[182, с. 26-28; 184, с. 78-

79]. А. С. Баринов пише, що в країнах колишнього СРСР «встановлено 

конституційний обов’язок громадян сплачувати податки. До таких держав 

належать: Росія, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, 

Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Україна… в країнах 

Балтії такий обов’язок не передбачено» [182, с. 26]. 

Конституції країн Східної Європи в основному прямо не закріплюють 

обов’язок сплачувати податки, як це зроблено в Конституції України та 

країнах з наведеного А. С. Бариновим переліку. На необхідність встановлення 

податкової системи на законодавчому рівні вказується в конституціях Литви, 

Словакії, Словенії, Чеської Республіки, Естонії тощо. Лише кілька країн 

Східної Європи закріплюють норму про обов’язковість сплати податків. 

Наприклад, у ст. 91 Конституції Сербії встановлено, що «зобов’язання 

сплачувати податки та інші збори повинно бути загальним і базуватися на 

платоспроможності платника податків» [285]. Також у цій статті закріплено 

положення, відповідно до якого для фінансування та забезпечення 

повноважень Республіки Сербія та автономних утворень використовують 

кошти податків. У Румунії передбачається необхідність участі її громадян 

у здійсненні публічних видатків. Резюмується і форма такої участі – сплата 

податків і зборів[287]. Прямо обов’язок сплачувати податки встановлено 

у ст. 60 Конституції Болгарії[279] та ст. 33 Конституції Македонії[284]. 

Інша ситуація спостерігається із країнами Західної Європи, конституції 

яких обов’язково мають посилання на необхідність встановлення податкової 

системи на законодавчому рівні. До кола таких країн належать Австрія, 
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Бельгія, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Нідерланди, 

Норвегія, Португалія, Фінляндія, Франція, Швеція. При цьому жодна 

з конституцій цих країн, окрім Конституції Іспанії, не містить обов’язку 

громадян сплачувати податки. Проте в ст. 31 Конституції Іспанії йдеться про 

обов’язок громадян брати участь у публічних видатках відповідно до своїх 

економічних можливостей. Зазначається й інструментарій такої участі – 

справедлива податкова система, заснована на принципах рівності та 

прогресивного оподаткування[283]. 

У конституціях країн американського континенту схожа ситуація. Так, 

в Аргентині, Бразилії, Болівії, Колумбії, Канаді, Мексиці, Нікарагуа, Перу, 

США на конституційному рівні затверджено необхідність законодавчого 

закріплення складників їхніх податкових систем. При цьому конституційних 

норм про встановлення загального податкового обов’язку немає. 

Слід виокремити Конституцію Бразилії. Особливість регулювання 

оподаткування в Бразилії полягає в конституційно закріпленій можливості 

платників податків контролювати органи влади. Зокрема, у § 3 ст. 31 

Конституції Бразилії зазначається, що «звіти муніципій протягом 

шестидесяти днів кожного року можуть вивчатися та оцінюватися будь-яким 

платником податків; останні можуть ставити під сумнів законність цих звітів 

відповідно до приписів закону» [280]. 

Потрібно зауважити про значну деталізацію норм, спрямованих на 

регулювання оподаткування, у Конституції Бразилії. Зокрема, цей 

нормативний акт містить окремий розділ, присвячений регулюванню питань 

податкової системи та бюджету. Зокрема, у ст. 145 вказуються три форми 

загальнообов’язкових платежів: а) податки; б) збори; в) платежі для 

покращення публічних робіт. При цьому на конституційному рівні закріплено 



125 

принцип встановлення податків відповідно до економічної 

платоспроможності платників податків, а податкова адміністрація 

«відповідно до приписів закону може з’ясовувати стан, доходи і економічну 

діяльність платника податків» [280]. Слід також зазначити наявність 

у Конституції Бразилії норм щодо усунення подвійного оподаткування. 

Причому ці норми спрямовані переважно на усунення внутрішнього 

подвійного оподаткування. 

Проте у двох країнах американського континенту на конституційному 

рівні закріплюється обов’язок громадян з участі у державних видатках 

шляхом сплати загальнообов’язкових платежів, до числа яких належать 

законно встановлені податки, збори, тарифи та внески. Подібний припис 

міститься у ст. 133 Конституції Венесуели[281]. У Конституції Гватемали 

обов’язок зі сплати податків встановлюється окремо для громадян цієї країни 

та іноземців. Зокрема, у ст. 13 закріплюється обов’язок гватемальців 

сплачувати державні податки в порядку, визначеному законом, а у ст. 14 

регламентується обов’язок іноземців платити податки з моменту їх прибуття 

на територію Республіки[282]. 

В Австралії на конституційному рівні урегульовано питання щодо 

змісту податкового законодавства. У статті 55 Конституції Австралії 

визначено, що будь-які положення таких законів, спрямовані на регулювання 

інших ніж податкові відносин, не мають законної сили. Тобто податкові 

закони цієї країни мають стосуватися виключно відносин оподаткування. 

Також закріплено диференціацію сфер застосування законів, що 

встановлюють мита та акцизи[278]. 

Принциповим моментом при регулюванні Конституцією Австралії 

податкових відносин є акцент на особливому режимі оподаткування майна 
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при реалізації своїх повноважень Парламентом Австралійського Союзу. 

У ст. 114 Конституції Австралії, зокрема, вказується, що штат не може без 

згоди Парламенту Австралійського Союзу обкладати будь-яким податком 

власність будь-якого типу, що належить Австралійському Союзу, який у свою 

чергу не може обкладати податками власність будь-якого типу, що належить 

штатові[278]. 

З наведеного аналізу конституцій країн американського континенту, 

Західної Європи та частини країн Східної Європи можна зробити висновок 

про відсутність прямого конституційного припису платити податки. 

Переважно на конституційному рівні в цих країнах закріплюється обов’язок 

із законодавчого встановлення податкової системи і тільки конституціями 

Болгарії, Сербії, Македонії, Румунії, Венесуели та Гватемали частково 

встановлено обов’язок зі сплати податків. 

Закріплення податкового обов’язку на конституційному рівні 

притаманне країнам Африки та Азії. Нормативне закріплення цього обов’язку 

можна знайти приблизно в половині конституцій країн, розташованих на 

території цих континентів, особливо у великих розвинутих країнах. До їх 

числа можна віднести Алжир, В’єтнам, Єгипет, Китай, Конго, Нігер, Таїланд, 

Туніс, Туреччину, Південну Корею, Японію тощо. При цьому А. С. Баринов 

звертає увагу на те, що Індія, Марокко, Пакистан, Сінгапур, ПАР на 

конституційному рівні визначають тільки необхідність встановлення 

податкової системи законодавчо, а закріплення всеохоплюючого податкового 

обов’язку в конституціях цих країн немає[182, с. 28]. 

Підкреслюючи важливість податкового обов’язку, можна звернути 

увагу на історично відомі факти залежності політичних прав від його 

реалізації. Наприклад, умовою реалізації певних політичних прав в Австрії 
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середини – кінця ХІХ століття було належне виконання обов’язку зі сплати 

податків. Відповідно до ст. 4 Основного Закону Австрії «Про загальні права 

громадян королівств і земель, представлених в імперській Раді» від 21 грудня 

1867 року усім громадянам, які проживають у громаді та платять податки зі 

свого майна, з підприємницької діяльності чи доходів, належить активне 

й пасивне виборче право в громадівське представництво на таких самих 

умовах, як і громадянам, котрі належать до цієї громади[277, с. 93]. 

В Україні ст. 67 Конституції передбачає обов’язок кожного сплачувати 

податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. При цьому 

Конституція України окрім обов’язку з безпосередньо сплати податку 

закріплює ще одну його складову в широкому розумінні – обов’язок 

з податкової звітності. Такий висновок можна зробити, виходячи зі змісту ч. 2 

ст. 67 Конституції України, де встановлюється необхідність щорічного 

подання громадянами до контролюючих органів за місцем їх проживання 

декларацій про свій майновий стан та доходи за минулий рік у законодавчо 

встановленому порядку[289]. При цьому третьої складової податкового 

обов’язку, що стосується ведення податкового обліку, Конституція України 

не закріплює. 

Характеризуючи конституційне закріплення податкового обов’язку 

в Україні, О. О. Ємельянова влучно вказує на особливості розташування 

ст. 67 Конституції України у її структурі. Вона пише: «Ця стаття міститься 

у розділі, присвяченому правам та обов’язкам людини і громадянина, 

а податковий обов’язок розповсюджується на більш широке коло осіб та 

включає окрім фізичних осіб також юридичних осіб та їх відокремлені 

підрозділи. Це досягається застосуванням у Конституції України терміна 

«кожен» при характеристиці суб’єктного складу відносин з приводу сплати 
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податків та подальшою деталізацією кола платників у Податковому кодексі 

України» [235, с. 77]. З такою позицією можна погодитися, але потрібно 

зауважити, що суб’єктний склад податкових відносин не може бути повною 

мірою визначений конституційною нормою. Деталізація змісту податкового 

обов’язку відбувається в спеціалізованому нормативному акті – Податковому 

кодексі України, а також в інших нормативних актах, що в сукупності 

становлять податкове законодавство. Причому це можуть бути як українські 

нормативні акти, так і міжнародні договори, у яких України є однією зі 

сторін. 

Власний погляд на суть конституційної норми, закріпленої у ст. 67 

Конституції України, обстоює І. Л. Самсін, який намагається визначити, яким 

терміном у цьому разі потрібно характеризувати обов’язок сплачувати 

законно встановлені податки або збори – «податковий обов’язок» або 

«податкове зобов’язання» [386, с. 62-63]. Він наголошує, що ст. 67 

Конституції України не оперує жодним із термінів, а використовує 

конструкцію «кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку 

і розмірах, встановлених законом», із чого робить висновок про ймовірність 

використання як терміна «податковий обов’язок», так і «податкове 

зобов’язання» при характеристиці цих відносин. 

З таким підходом у цілому можна погодитись, тоді як подальший 

розвиток міркувань І. Л. Самсіна характеризується нелогічністю або браком 

аргументів. Так, вчений акцентує увагу на розміщенні ст. 67 у розділі ІІ 

Конституції, яким регулюються права, свободи та обов’язки людини 

і громадянина. Застосовуючи семантичний аналіз, І. Л. Самсін робить 

висновок про те, що в Конституції України йдеться саме про обов’язок. 

Також він ставить собі питання: «Яке саме коло осіб мав на увазі 
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законодавець під словом «кожен», встановлюючи, що «кожен зобов’язаний 

сплачувати податки і збори»? Виходячи з назви розділу ІІ Конституції, можна 

зробити висновок, що мова йде або про людину, або про громадянина. І якщо 

говорити про податковий обов’язок людини, на нашу думку, нелогічно, то 

виходить, що мова йде про громадян України. Але в цьому випадку з кола 

платників податків виключаються іноземці та особи без громадянства. Крім 

того, в обох випадках платниками податку за положенням Конституції не 

є юридичні особи, надходження від яких у формі податків і зборів становить 

більшу частину доходу бюджетів України» [386, с. 62-63]. Вважаємо за 

необхідне прокоментувати ці тези. 

По-перше, потрібно ще раз наголосити на неможливості та 

недоцільності закріплення в Конституції України усього суб’єктного складу 

податкових відносин – для цього є податкове законодавство. По-друге, 

формулювання «кожен» однаково можна застосовувати і до людини, і до 

іншого суб’єкта правовідносин. Розташування ст. 67 Конституції України 

в розділі, присвяченому правам і обов’язкам громадянина, не є перепоною 

для її поширення на суб’єктів правовідносин, що є юридичними особами. По-

третє, юридичні особи утворюються особами фізичними і без дій останніх 

формалізуватися як окремий суб’єкт правовідносин вони не можуть. По-

четверте, навряд чи доцільно було б у Конституції формувати окремий 

підрозділ, що вміщував би основні права юридичних осіб – такого немає 

в жодній країні світу. 

Дискутуючи про термін, яким законодавець позначає обов’язок 

сплачувати законно встановлені податки, А. С. Баринов робить припущення 

про ціль, якої прагне досягти держава. На його переконання, застосування 

терміна «податковий обов’язок» замість «податкове зобов’язання» переслідує 
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мету уходу держави від відповідальності за побудовану податкову систему. 

Як аргументацію власної думки він наводить приклад підходу до 

регулювання оподаткування в Сполучених Штатах Америки, де для 

встановлення державою податку з доходів передувало прийняття XVI 

поправки до Конституції США, що відбулося через 140 років після створення 

цієї держави (у 1913 році) []. Відповідно до цієї поправки Конгрес США 

отримав право встановлювати податки з доходів, що отримуються з будь-

якого джерела, без розподілення цих податків між штатами[182, с. 46]. 

У цілому з таким висновком можна погодитись, адже зобов’язання 

передбачає взаємність прав та обов’язків, про що детальніше йшлося 

в попередніх підрозділах роботи. 

 

1.2.2. Законодавчій рівень регулювання відносин оподаткування. 

Регулювання податкових відносин в Україні відбувається цілою низкою 

нормативних актів. У сучасних умовах провідне значення серед них, 

безумовно, має Податковий кодекс України. До його прийняття реалізація 

платниками податків та контролюючими органами своїх обов’язків 

ускладнювалась через велику кількість податкових норм, розпорошених по 

різним Законам та іншим нормативно правовим актам. Часто такі положення 

мали суперечливий характер, що на практиці призводило до виникнення 

податкових спорів. 

З проведенням в Україні кодифікації податкового законодавства було 

здійснено спробу узгодити положення цих нормативних актів. Безумовно, 

поява Податкового кодексу України є позитивним та необхідним 

еволюційним кроком розвитку правового регулювання податкових відносин, 

але недосконалість закріплених у ньому норм досі викликає чимало дискусій 
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серед наукової спільноти та серед практиків. Чимало питань виникає і щодо 

усунення подвійного оподаткування, але перш ніж детальніше на них 

зупинятися варто окреслити основні нормативно-правові конструкції, 

застосування яких може стати причиною виникнення подвійного 

оподаткування. 

Відповідно до норм чинної редакції ст. 3 Податкового кодексу України 

податкове законодавство складається з низки складових. [342] Системний їх 

аналіз за ознакою юридичної сили та кола суб’єктів, на які вони 

розповсюджуються, дозволяє виокремити три блоки: а) Конституція України; 

б) кодекси і закони України й прирівняні до них за юридичною силою акти; 

в) підзаконні нормативно-правові акти. На аналізі конституційних засад 

регулювання податкових відносин ми зосереджували увагу у попередньому 

параграфі роботи, тому зараз має сенс розкрити два інші блоки нормативних 

актів, якими ці відносини регулюються 

Так, до кола складових податкового законодавства окрім Конституції 

України відносяться: а) безпосередньо Податковий кодекс України; 

б) Митний кодекс України; в) Закони з питань митної справи; г) чинні 

міжнародні договори.  Вказані нормативні акти складають законодавчій 

рівень регулювання відносин оподаткування в Україні. 

Центральне місце у системі складових податкового законодавства 

займає Податковий кодекс України, що обумовлено декількома факторами. 

По-перше, це припис ст. 92 Конституції України, відповідно до якої 

виключно законами України встановлюється система оподаткування, податки 

і збори. [289] По-друге, це положення ст. 1 Податкового кодексу України, 

відповідно до яких відносини, що виникають у сфері справляння податків і 

зборів, регулюються цим нормативним актом. [342] При цьому 
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наголошується, що саме цим нормативним актом визначає склад податкової 

системи (перелік податків та зборів), порядок адміністрування 

загальнообов’язкових платежів, що її складають. Також виключно 

Податковим кодексом України закріплюються складові правових механізмів 

податків (платники, об’єкт, ставки тощо). 

Варто звернути увагу на непослідовність законодавця при урегулюванні 

питання щодо правового статусу контролюючих органів, їх компетенції, 

повноважень посадових осіб цих органів. З моменту прийняття Податкового 

кодексу України і протягом більше ніж року його дії ці питання було 

урегульовано одночасно декількома нормативними актами. Йдеться про 

приписи Закону України Про державну податкову службу в Україні, [350] 

яким до середини 2012 року поряд із Податковим кодексом України було 

врегульовано статус державної податкової служби в Україні, її функції та 

правові основи діяльності. Це закон втратив чинність 5 липня 2012 року, коли 

Законом України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної 

реформи в Україні[349] переважна більшість його положень була перенесена 

до Податкового кодексу України. 

При цьому законодавцем було порушено логіку побудови Податкового 

кодексу України. До внесення вказаних змін перші два його розділи містили 

загальні положення та норми, якими встановлювалися правила 

адміністрування податків і зборів. Усі інші розділи були присвячені окремим 

податкам і зборам, побудові їх правових механізмів. Така будова 

кодифікованого нормативного акту відповідала концепції Загальної та 

Особливої частини, хоча окремо й текстуально їх не було виділено. Із 

перенесенням норм Закону України Про державну податкову службу в 
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Україні до Розділів XVIII1 та XVIII2 Податкового кодексу України 

виокремлювати (хоча і умовно) Загальну та Спеціальну його частину стало 

недоречно. 

Регулюванню відносин з приводу усунення подвійного оподаткування у 

Податковому кодексі України присвячено ст. 13 та Главу 10 Розділу ІІ (статті 

103-1081). Здебільшого норми цих статей визначають основні засади усунення 

міжнародного подвійного оподаткування, порядок застосування міжнародних 

договорів України про уникнення подвійного оподаткування, надання 

допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах, 

застосування штрафних санкцій та засобів забезпечення виконання 

податкового обов’язку у міжнародних правовідносинах, проведення 

процедури взаємного узгодження тощо. 

Міжнародні договори також є складовою податкового законодавства. 

Характеризуючи їх нормативну силу потрібно ураховувати положення п. 3.2 

ст. 3 Податкового кодексу України, відповідно до якого вони мають 

пріоритет над нормами національного податкового законодавства за умови 

дотримання двох умов: а) на обов’язковість міжнародного договору надано 

згоду Верховної Ради України; б) міжнародним договором встановлено інші 

правила, ніж ті, що передбачені Податковим кодексом України. 

Основи застосування міжнародних договорів в Україні регламентовано 

Законом України Про міжнародні договори України, яким встановлено 

порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів 

України. Цей нормативний акт застосовується до всіх міжнародних договорів 

України, а його норми переслідують мету належного забезпечення 

національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої 
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політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві 

України[356].  

Чинне українське законодавство визначає три різновиди міжнародних 

договорів залежно від суб’єктного складу, що приймає участь при укладанні 

договору: 

а) міжнародні договори від імені України; 

б) міжнародні договори від імені Уряду України; 

в) міжвідомчі міжнародні договори України. 

Перша категорія договорів укладається Президентом України або за 

його дорученням. Такі договори можуть регулювати низку питань, 

обумовлених його діяльністю і можуть стосуватися: а) військової допомоги й 

направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав; 

б) тимчасового перебування іноземних збройних сил на території України; 

в) наслідки перебування іноземних збройних сил (економічні, екологічні та 

ін.); г) про участь України в міждержавних союзах та інших міждержавних 

об'єднаннях; д) про використання території та природних ресурсів України; 

е) що стосуються прав, свобод та обов'язків людини і громадянина тощо. 

Друга категорія договорів може стосуватися економічних, торговельних, 

науково-технічних, гуманітарних та інших питань, віднесених до відання 

Кабінету Міністрів України[356]. 

У разі необхідності ініціювання процедур урегулювання певних питань 

шляхом укладення міжнародного договору основним суб’єктом ініціативи 

виступає Міністерством закордонних справ України. При цьому інші 

центральні органи виконавчої влади та державні колегіальні органи подають 

пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України разом з 
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Міністерством закордонних справ України. Такі пропозиції подаються після 

їх експертизи, яка проводиться Міністерством юстиції України. 

Принциповою вимогою при реалізації процедури укладення 

міжнародного договору є урахування положень чинного національного 

законодавства. У разі потенційної можливості зміни міжнародним договором 

норм національного законодавства до документів, поданих відповідними 

органами, додаються пропозиції щодо внесення змін до відповідних актів 

законодавства України. Такі пропозиції мають форму таблиць. Замість 

пропозицій зі змін норм конкретних законів можуть подаватися пропозиції з 

прийняття нових актів українського законодавства. [356] 

Набуття юридичної сили міжнародними договорами відбувається після 

проходження процедури надання згоди України на обов'язковість для неї 

міжнародного договору. Така згода може надаватися у різних формах: 

а) підписання; б) ратифікації; в) затвердження; г) прийняття договору; 

д) приєднання до існуючого міжнародного договору. Факт проходження 

ратифікації посвідчується ратифікаційною грамотою, яка засвідчується 

підписом Міністра закордонних справ України. 

 

1.3. Виконання податкового обов'язку. 

1.3.1. Вимоги до застосування договорів про уникнення подвійного 

оподаткування при виконанні податкового обов’язку. 

При реалізації механізму уникнення оподаткування із застосуванням 

міжнародних договорів для фізичних осіб-нерезидентів може бути 

передбачено одну із преференцій: а) зменшення ставки податку; б) звільнення 

від оподаткування доходів із джерелом походження з України; в) повернення 

різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно 
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сплатити відповідно до міжнародного договору України. У переважній 

більшості випадків застосовується перший варіант. 

За загальним правилом при застосуванні міжнародного договору про 

уникнення подвійного оподаткування з метою зменшення ставки або надання 

податкового звільнення потребується виконання низки умов до нерезидента. 

По-перше, він має бути бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) 

доходу. По-друге, отримувач доходу має бути резидентом країни, з якою 

укладено міжнародний договір України про уникнення подвійного 

оподаткування. Суб’єкт, який виплачує дохід нерезиденту, визнається 

відповідно до норм Податкового кодексу України податковим агентом щодо 

такого доходу. 

Отже, першою вимогою для можливості скористатися нормами 

міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування є 

встановлення статусу бенефіціарного власника доходу. Ця вимога є 

загальноприйнятою у світі, а мета її встановлення полягає у запобіганні 

можливості використання угоди про уникнення подвійного оподаткування 

для фактичного транзиту коштів через нерезидента до одержувача-

резиденту. Отже, бенефіціарним власником доходу не можуть визнаватися 

агенти, посередники та інші номінальні одержувачі .  

Процедуру підтвердження статусу бенефіціарного власника складно 

назвати досконалою. У процесі реалізації відносин оподаткування 

контролюючі органи можуть вимагати робити це агентів, які виплачують 

дохід нерезидентам. При цьому зазначається, що для визнання особи 

фактичним власником доходу може застосовуватися будь-який документ, 

який підтверджує фактичне право особи на такий дохід. Подібну думку 
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відображено у індивідуальній податковій консультації Державної фіскальної 

служби України від 06.12.2017 р № 2858/6/99-99-15- 02-02-15/ІПК. [247] 

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника має відображатися і 

в реєстрах платників податків. Згідно із нормами п. 2 ст. 9 Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі міститься, зокрема, 

інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної 

особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її 

засновника, якщо засновник - юридична особа (крім громадських формувань, 

адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, 

органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних 

підприємств, установ, організацій): прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), 

дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина 

України або паспортного документа іноземця, місце проживання, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата 

народження, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для 

резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим 

бенефіціарним власником (контролером). [351] За відсутності в юридичної 

особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у 

тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, 

якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка про причину його 

відсутності. [303] 

В Україні умови, порядок створення, вимоги до організації та 

діяльності іноземних підприємств визначаються, зокрема, нормами 

Господарського кодексу України та Закону України «Про режим іноземного 
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інвестування», іншими Законами. Відповідно до норм п.3 1 Закону України 

«Про режим іноземного інвестування» підприємством з іноземними 

інвестиціями визнається підприємство (організація) будь-якої організаційно-

правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна 

інвестиція в статутному фонді якого, за його наявності, становить не менше 

10 відсотків. Підприємство набирає статусу підприємства з іноземними 

інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс. [375] 

Згідно із п.п. 4 та 5 ст. 57 Господарського кодексу України статут 

суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, 

мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного капіталу та 

інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і 

контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта 

господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями 

організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. 

Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству. 

Статут (положення) затверджується власником майна (засновником) суб'єкта 

господарювання чи його представниками, органами або іншими суб'єктами 

відповідно до закону. [214]  

Виходячи з наведених норм, статут суб'єкта господарювання не може 

визначати бенефіціарного (фактичного) отримувача (власника) доходу для 

застосування зниженої ставки оподаткування дивідендів. Документом для 

визнання особи фактичним власником доходу може бути документ, який 

підтверджує право особи на такий дохід, зокрема, але не виключно документ, 

виданий компетентним органом країни, з якою укладено міжнародний 

договір України, ліцензія, патент, офіційно оформлений торговий знак тощо. 

[256] 
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Основні положення застосування правил міжнародних договорів при 

уникненні подвійного оподаткування містяться у ст. 103 Податкового кодексу 

України, відповідно до якої бенефіціарним (фактичним) отримувачем 

(власником) доходу для цілей застосування пониженої ставки податку згідно 

з правилами міжнародного договору України до дивідендів, процентів, 

роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, 

вважається особа, що має право на отримання таких доходів. При цьому 

бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути 

юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання 

доходу, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) 

або є тільки посередником щодо такого доходу. [342] 

Отже, документом для визнання особи фактичним власником доходу 

може бути документ, який підтверджує право особи на такий дохід, зокрема, 

але не виключно документ, виданий компетентним органом країни, з якою 

укладено міжнародний договір України, ліцензія, патент, офіційно 

оформлений торговий знак тощо. Така позиція міститься у роз’яснення 

контролюючих органів, у яких звертається увага, що кожний конкретний 

випадок виникнення податкових взаємовідносин потребує детального аналізу 

документів та матеріалів, що дозволяють ідентифікувати бенефіціарність 

отримувача (власника) доходу за такою операцією. [303] 

Тлумачення терміну "бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) 

доходу" міститься в Ухвалі Вищого адміністративного суду України від 

24.03.2014 № К/800/52155/13. Наголошується, що термін «фактичний 

отримувач доходу» не має тлумачитися у вузькому, технічному сенсі, його 

значення слід визначати, виходячи з мети, завдань міжнародних договорів 

про уникнення подвійного оподаткування, таких як «уникнення від сплати 
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податків», і з урахуванням таких основних принципів, як «запобігання 

зловживання положеннями договору». Для визначення особи як фактичного 

отримувача доходу така особа повинна володіти не тільки правом на 

отримання доходу, але і згідно з міжнародною практикою застосування угод 

про уникнення подвійного оподаткування повинна бути особою, яка визначає 

подальшу економічну долю доходу. [414] 

Варто також наголосити на важливості розмежування бенефіціарного 

власника, що отримує дохід, та агента, який такого статусу не має. Відповідно 

до положень ст. 296 Цивільного кодексу України агентські відносини 

виникають у разі: а) надання суб'єктом господарювання на підставі договору 

повноважень комерційному агентові на вчинення відповідних дій; 

б) схвалення суб'єктом господарювання, якого представляє комерційний 

агент, угоди, укладеної в інтересах цього суб'єкта агентом без повноваження 

на її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження. [426] 

Виходячи з такого підходу та системного урахування положень 

Цивільного та Податкового кодексів України, резидент, що здійснює виплату, 

наприклад, роялті за ліцензійним договором уповноваженій нерезидентом 

особі, має сплачувати податок з таких доходів за ставкою, що застосовується 

не для бенефіціарних власників (така ставка дорівнює 15 відсоткам виплат) за 

рахунок отримувачів коштів, який сплачується до бюджету під час такої 

виплати. 

За позицією контролюючих органів у такому разі положення 

міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких 

здійснюються виплати уповноваженій особі, не застосовуються. Також у 

роз’яснювальних документах Державної фіскальної служби зверталась увага 

на те, що під час укладання договорів з нерезидентами не дозволяється 
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включення до них податкових застережень, згідно з якими підприємства, що 

виплачують доходи, беруть на себе зобов'язання щодо сплати податків на 

доходи нерезидентів, що обумовлено положеннями п.п. 141.4.9 п. 141.4 ст. 

141 Податкового кодексу України. У випадку здійснення у звітному періоді 

виплат нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України особа, яка 

їх виплачує, зобов'язана подавати контролюючому органу за своїм 

місцезнаходженням звіт про виплачені доходи, утримані та перераховані до 

бюджету податки на доходи нерезидентів у строки та за формою, 

встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну фінансову політику, що обумовлено 

положеннями п. 103.9 ст. 103 Податкового кодексу України. [253] 

Окрім наявності статусу бенефіціарного власника доходу, що 

виплачується нерезиденту, такий отримувач доходу для можливості 

скористатися нормами договору про уникнення подвійного оподаткування 

має бути резидентом країни, з якою укладено такий договір. При цьому 

недостатньо просто пред’явити паспорт, де зазначено місце реєстрації 

бенефіціарного власника. Для засвідчення факту резидентства необхідно 

подати нерезидентом податковому агенту (іншій особі, яка виплачує йому 

дохід) довідки (або її нотаріально засвідченої копії). За нормами п. 103.4 

ст. 103 Податкового кодексу України  цей документ має підтверджувати, що 

нерезидент, якому буде виплачений дохід, є резидентом країни, з якою 

укладено міжнародний договір України. Більш того, міжнародним договором 

України може бути передбачено також необхідність надання і інших 

документів. Разом із тим, у переважній кількості договорів, укладених 

Україною, додаткових документів не вимагається. 
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Довідку про резидентство видає компетентний (уповноважений) орган 

країни резидентства за затвердженою у цій країні формою. Іноді у тексті 

угоди про уникнення подвійного оподаткування прямо вказується 

найменування такого компетентного органу іншої держави. У разі відсутності 

вказівки у тексті угоди на орган, уповноважений видавати довідку про статус 

резидентства, можна звернутись до норм підзаконних нормативних актів. 

Наприклад, у листі ДПСУ від 20.07.2012 р № 12968/6/12-0016 надано 

роз’яснення з цього питання і вказано, що у Білорусії уповноваженим на 

видання довідки органом є місцеві інспекції Міністерства з податків та зборів 

Республіки Білорусь, в Італії –  місцеві податкові органи 

(місцеві  відділення  Служби доходів –  Agenzia delle Entrate), у Німеччині –

  податкові інспекції федеральних земель, у Китаї, Нідерландах, Польщі, 

Швейцарії, Швеції – регіональні податкові служби за місцем реєстрації 

податкового резидента тощо. [301] Таким чином, як правило довідка 

видається регіональними податковими службами (інспекціями) за місцем 

реєстрації нерезидента. 

При усуненні оподаткування шляхом застосування норм міжнародних 

договорів варто мати на увазі строк дії довідки про статус податкового 

резидента особи-нерезидента України, яка отримує дохід. Вважається, що 

довідка про нерезидентський статус діє тільки протягом податкового 

(календарного) року, в якому вона була видана. Така позиція будується на 

текстуальному аналізі положень п. 103.8 ст. 103 Податкового кодексу 

України, що відображено у роз’ясненнях контролюючих органів. [302] Також 

потрібно зазначити про неможливість використання довідки про статус 

податкового резидента іноземної країни в електронній формі. Поки що в 
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Україні приймаються тільки паперові довідки, які належним чином 

переведено на українську мову та легалізовано. 

У разі відсутності довідки про статус нерезидента виплачені йому 

доходи підлягають оподаткуванню на загальних засадах без використання 

норм міжнародних договорів про уникнення подвійного 

оподаткування. Варто зауважити, що нерезидент може надати довідку з 

інформацією за попередній звітний податковий період (рік). Така ситуація 

може бути обумовлена терміновістю або метою заощадження часу. 

Скористатися положенням договору уникнення про подвійне оподаткування 

можна і у випадках, коли довідка про статус нерезидента залишилася від 

попередньої виплати. У цьому разі норми п. 103.8 ст. 103 Податкового 

кодексу України передбачають можливість застосовувати правила щодо 

звільнення (зменшення) від оподаткування. При цьому на нерезидента 

покладається обов’язок з надання актуальної довідки після закінчення 

звітного (податкового) року. [342] У будь-якому разі, подання такої довідки є 

правом нерезидента, а не його обов’язком. [300] Саме в його інтересах 

(зменшення оподаткування та недопущення подвійного оподаткування) є 

надання такої довідки, тому що резидент не зобов’язаний піклуватися про 

необхідність застосування норм договору про уникнення подвійного 

оподаткування та вимагати надання довідки нерезидентом. [382] 

Положеннями п. 103.6 ст. 103 Податкового кодексу України закріплено, 

що у разі необхідності довідка про статус нерезидента може бути затребувана 

у нього особою, яка виплачує йому доходи, або контролюючим органом під 

час розгляду питання про повернення сум надміру сплачених грошових 

зобов'язань на іншу дату, що передує даті виплати доходів. Крім того, особа, 

яка виплачує доходи нерезидентові, за необхідності може звернутися до 



144 

контролюючого органу за своїм місцезнаходженням щодо здійснення запиту 

до компетентного органу країни, з якою укладено міжнародний договір 

України, про підтвердження зазначеної у довідці інформації. Підставою для 

звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх 

походження з України при виплаті доходу нерезиденту у звітному 

податковому періоді є наявність на момент такої виплати довідки, яка 

підтверджує, що у відповідному звітному періоді нерезидент є резидентом 

країни, з якою укладений міжнародний договір України. За відсутності на 

момент виплати такої довідки доходи нерезидента оподатковуються 

відповідно до законодавства України. 

У разі утримання податку відповідно до законодавства України без 

застосування міжнародного договору, але нерезидент має право на 

оподаткування доходів за ставками, встановленими міжнародним договором 

про уникнення подвійного оподаткування, та надав за відповідний звітний 

період довідку після виплати йому доходів, то може бути застосована 

процедура відшкодування (повернення) сплаченого податку шляхом 

повернення різниці між сумою податку, яка була утримана, та сумою, 

належною до сплати відповідно до умов міжнародного договору. [381] 

Відповідно до матеріалів загальнодоступного інформаційно-

додаткового ресурсу департаменту Державної податкової служби України за 

наявності у платника податку довідки з інформацією за попередній звітний 

податковий період (рік) він може скористатися умовами міжнародного 

договору при виплаті доходу нерезиденту у звітному (податковому) періоді 

на підставі такої довідки, з подальшим отриманням від такого нерезидента 

довідки за відповідний звітний період після закінчення звітного (податкового) 

року. [381] 



145 

Окрім часу отримання довідки важливим аспектом для можливості її 

використання з метою застосування договору про уникнення подвійного 

оподаткування є належна легалізація довідки та здійснення її перекладу 

відповідно до законодавства України. Тільки після проходження цих 

процедур довідка має силу офіційного документа на території нашої 

країни. Незважаючи наявність такої вимоги в Податковому кодексі України у 

ньому не закріплюються вказані процедури. Здебільшого вони не 

відрізняються від урегульованих загальними нормами процедур про 

легалізацію іноземних документів.  

Фахівці державної податкової служби України у роз'ясненні з категорії 

102.16 розділу «Запитання - відповіді з Бази знань» ЗІР вказують на такі 

способи легалізації довідок нерезидентів: 

- легалізація дипломатичними або консульськими агентами країни, на 

території якої документ має бути представлений, для посвідчення 

автентичності підпису, якості, в якому виступала особа, що підписала 

документ, і, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або 

штампу, якими скріплено документ; 

- засвідчення штампом апостиль, якщо вони складені на території 

держав - учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних 

офіційних документів , 1961 року народження; 

- наявність міжнародних договорів про правову допомогу, відповідно 

до положень яких офіційні документи іноземних держав-партнерів, зокрема 

сертифікати резиденції компетентних на лігво органів, приймаються без будь-

якого підтвердження (без консульської легалізації та, відповідно, без 

апостиля). [381] 
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При легалізації довідок про резидентський статус отримувача доходу 

застосовується один із наведених способів. Легалізація дипломатичними або 

консульськими агентами країни, на території якої документ має бути 

представлений, передбачає наявність на довідці позначки консульської 

установи України, чим підтверджується автентичність документа. 

Застосування апостиля передбачає використання норм Конвенції, що 

скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. В України вона 

набула чинності 22.12.2003. [359] Відповідно до норм цієї Конвенції офіційні 

документи, які будуть використані на території держав - учасниць Конвенції, 

мають бути засвідчені спеціальним штампом апостиль, проставленим 

компетентним органом держави, в якому було складено документ. Офіційні 

документи, на яких проставлено апостиль, не потребують будь-якого 

подальшого засвідчення (легалізації). Засвідчення документів апостилем 

застосовується на документах походженням зі Словаччини, Угорщини, Італії, 

Іспанії тощо. 

Крім того варто підкреслити, що за досягнутими між Міністерством 

фінансів України та Міністерством фінансів Федеративної Республіки 

Німеччина (Протокол зустрічі від 12.03.98) домовленостями для резидентів 

Федеративної республіки Німеччина встановлений особливий порядок 

надання довідок про підтвердження податкового резидентства. Згідно з ним 

така довідка видається податковими інспекціями федеральних земель та 

надається в оригіналі на офіційному бланку місцевого податкового органу 

Федеративної республіки Німеччина і не потребує легалізації або засвідчення 

апостилем. [248] 

Третій варіант легалізації довідки нерезидента застосовується за 

наявності з відповідною країною укладеного двостороннього договору про 
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правові відносини та правову допомогу в цивільних і кримінальних 

справах. Також можливо використання цього способу легалізації у випадках, 

коли інша країна є учасником Конвенції про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 р, яку 

застосовували до вступу в силу Конвенції про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 07.10. 2002 г. До 

кола таких країн зараз відносяться, зокрема, Республіка Польща, Румунія, 

Чехія, Болгарія тощо. Для використання на території України документів 

податкових органів цих країн не вимагається додаткове засвідчення. 

Друга процедура, яку має проходити довідка – її переклад відповідно до 

норм п. 103.5 ст. 103 Податкового кодексу України. У офіційний 

роз’ясненнях податкових органів робиться наголос на необхідності діяти 

на підставі ст. 79 Закону України "Про нотаріат" від 02.09.1993 р № 3425-XII. 

Відповідно дод норм цієї статті нотаріус засвідчує вірність перекладу 

документа з однієї мови на іншу, якщо він знає відповідні мови. Якщо 

нотаріус не знає відповідних мов, переклад документа може бути зроблено 

перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус. [357] 

При цьому варто звернути увагу на відсутність у Податковому кодексі 

України вимоги з наявності нотаріального посвідченого перекладу довідки. 

Ураховуючи норми ч. 2 ст. 19 Конституції України, якими передбачено 

обов’язок органів влади діяти виключно в рамках закону, можна зробити 

висновок про перевищення повноважень у разі висування вимоги 

контролюючим органом щодо нотаріального посвідчення перекладу довідки. 

Зараз Україною укладено договори про уникнення подвійного 

оподаткування далеко не з усіма країнами світу. Разом із тим, такі договори 

укладено з головними торговельними партнерами України та сусідніми 
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країнами. Один із найбільш повних переліків країн, з якими Україною 

укладено договори про уникнення подвійного оподаткування, міститься 

у Листі Державної фіскальної служби України від 04.02.2019 р № 3470 /7/99-

99-26-02-03-17. [436] Цей перелік містить усі договори про усунення 

подвійного оподаткування, укладені на початок 2019 року. Протягом 2019 

року ще було ратифіковано угоди про уникнення подвійного оподаткування з 

Катаром[373] і Малайзією. [374]  

 

Таблиця 1. Угоди про уникнення подвійного оподаткування, які 

набрали чинності. 

Країна Дата підписання  Дата набрання 

чинності 

Австрія   16.10.1997  20.05. 1999  

Азербайджан  30.07.1999  03.07.2000  

Алжир 14.12.2002  01.07.2004  

Бельгія  20.05.1996  25.02. 1999  

Білорусь  24.12.1993  30.01.1995  

Болгарія  20.11.1995  03.10.1997  

Бразилія 16.01.2002  26.04.2006  

Великобританія  10.02.93  11.08.93  

Вірменія  14.05.96  19.11.96  

В'єтнам  08.04.96  19.11.96  

Греція  06.11.2000  26.09.2003  
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Грузія  14.02.97  01.04.99  

Данія  05.03.96  21.08.96  

Естонія  10.05.96  24.12.96  

Єгипет  29.03.97  27.02.2002  

Ізраїль  26.11.2003  20.04.2006  

Індія  07.04.99  31.10.2001  

Індонезія  11.04.96  09.11.98  

Іран  22.05.96  21.07.2001  

Ірландія 19.04.2013 17.08.2015 

Ісландія  08.11.2006  09.10.2008 

Італія  26.02.97  25.02.2003  

Йорданія  30.11.2005 23.10.2008  

Казахстан  09.07.96  14.04.97  

Канада  04.03.96  22.08.96  

Королівство 

Саудівська Аравія 

02.09.2011 01.12.2012 

Киргизстан 16.10.97  01.05.99  

Кіпр 08.11.2012 07.08.2013 

КНР (Китайська 

Народна Республіка)  

04.12.95  18.10.96  

Корея  29.09.99  19.03.2002  



150 

Кувейт  20.01.2003  22.02.2004  

Латвія  21.11.95  21.11.96  

Литва  23.09.96  25.12.97  

Ліван  22.04.2002  06.09.2003  

Лівія  04.11.2008 31.01.2010 

Люксембург 06.09.97 18.04.2017 

Македонія  02.03.98  23.11.98  

Мальта  04.09.2013  28.08.2017 

Марокко 13.07.2007 30.03.2009 

Мексиканські 

Сполучені Штати 

23.01.2012 06.12.2012 

Молдова  29.08.95  27.05.96  

Монголія   01.07.2002  03.11.2006  

Нідерланди  24.10.95  02.11.96  

Норвегія  07.03.96  18.09.96  

ОАЕ (Об’єднані 

Арабські Емірати)  

22.01.2003  09.03.2004  

ПАР (Південно-

Африканська 

Республіка)  

28.08.2003  23.12.2004  

Пакистан  23.12.2008 30.06.2011 

Польща  12.01.93  11.03.94  



151 

Португалія  09.02.2000  11.03.2002  

Російська Федерація  08.02.95  03.08.99  

Румунія  29.03.96  17.11.97  

Саудівська Аравія  02.09.2011 01.12.2012 

Сирія 05.06.2003  04.05.2004  

Сінгапур   26.01.2007  18.12.2009  

Словаччина  23.01.96  22.11.96  

Словенія  23.04.2003  25.04.2007  

США (Сполучені 

Штати Америки)  

04.03.94  05.06.2000  

Таджикистан  07.09.2002  01.06.2003  

Таїланд 10.03.2004  24.11.2004  

Туреччина  27.11.96  29.04.98  

Туркменістан  29.01.98  21.10.99  

Угорщина  19.05.95  24.06.96  

Узбекистан  10.11.94  25.07.95  

Фінляндія  14.10.94  14.02.98  

Франція  30.01.97  01.11.99  

ФРН (Федеративна 

Республіка Німеччина)  

03.07.95  04.10.96  

Хорватія  10.09.96  01.06.99  
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Чехія 30.06.97  20.04.99  

Швейцарія  30.10.2000  26.02.2002  

Швеція  15.08.95  04.06.96  

Югославія (Сербія та 

Чорногорія) 

22.03.2001  29.11.2001  

 

Таблиця 2. Угоди про уникнення подвійного оподаткування СРСР, 

чинні для України. 

Країна Дата підписання  Дата набрання 

чинності  

Іспанія 01.03.85 07.08.86  

Малайзія 31.07.87 01.07.88  

Японія 18.01.86 27.11.86  

 

Таблиця 3. Ратифіковані угоди про уникнення подвійного 

оподаткування, які ще не набрали чинності. 

Країна Дата підписання  Ратифікація  

Куба  27.03.2003  20.11.2003  

Катар  20.03.2018  28.02.2019 

 

1.3.2. Процедури застосування положень договорів про уникнення 

подвійного оподаткування при виконанні податкового обов’язку. 
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При уникненні подвійного оподаткування дивідендів застосовуються 

положення Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про 

уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням 

стосовно податків на доходи, підписана 16 жовтня 1997 року, ратифікована 

Верховною Радою України 17 березня 1999 року, набрала чинності 20 травня 

1999 року. 

Ставка податку з доходу у вигляді дивідендів (їх визначення наведене у 

п. 3 ст. 10 Конвенції), який сплачуються українською компанією, згідно із 

положеннями п.п. «а» п. 2 ст. 10 цієї Конвенції знижується до 5 відсотків за 

умови, якщо фактичним власником дивідендів є компанія (інша, ніж 

товариство), яка безпосередньо володіє принаймні 10 відсотками капіталу 

компанії, яка сплачує дивіденди. Таким чином за нормами п.п. «а» п. 2 ст. 10 

Конвенції ставка оподаткування на рівні 5 відсотків застосовується до 

доходів у вигляді дивідендів, що сплачуються компанією - резидентом 

України резиденту Республіки Австрія, який володіє не менше 10 відсотками 

статутного капіталу такої компанії, не є "товариством" (у розумінні 

Конвенції), і за умови, що нерезидент є бенефіціарним (фактичним) 

отримувачем такого доходу. При цьому для отримання звільнення від 

оподаткування отриманих доходів в Україні нерезидент має надати довідку, 

яка повинна відповідати вимогам, встановленим ст. 103 Кодексу. [258] 

По-іншому реалізується податковий обов’язок у режимі усунення 

подвійного оподаткування із Австрією у разі оподаткування оплати послуг з 

перевезення вантажів. За нормами ст. 316 Господарського кодексу України та 

ст. 929 Цивільного кодексу України за договором транспортного 

експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за 

рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання 
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визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Договором 

транспортного експедирування може бути встановлений обов'язок 

експедитора організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, 

вибраним експедитором або клієнтом, укладати від свого імені або від імені 

клієнта договір перевезення вантажу, забезпечувати відправку і одержання 

вантажу, а також виконання інших зобов'язань, пов'язаних із перевезенням. 

Договором транспортного експедирування може бути передбачено надання 

додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу (перевірка кількості та 

стану вантажу, його завантаження та вивантаження, сплата мита, зборів і 

витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу до його одержання у 

пункті призначення, одержання необхідних для експорту та імпорту 

документів, виконання митних формальностей тощо). [214; 426] 

Деталізація регулювання транспортного експедування здійснена 

законодавцем у Законі України «Про транспортно-експедиторську 

діяльність», статтею 4 якого встановлено, що експедитори для виконання 

доручень клієнтів можуть укладати договори з перевізниками, портами, 

авіапідприємствами, судноплавними компаніями тощо, які є резидентами або 

нерезидентами України. Водночас за нормами ст. 9 цього Закону до 

виконання зобов'язань за договором транспортного експедирування 

експедитором можуть залучатись інші особи, у відносинах з якими 

експедитор може виступати від свого імені або від імені клієнта. Платою 

експедитору, розмір якої є однією з істотних умов договору транспортного 

експедирування, вважаються кошти, сплачені клієнтом за належне виконання 

такого договору. У плату експедитору не включаються витрати експедитора 

на оплату послуг (робіт) інших осіб, залучених до виконання договору 

транспортного експедирування, на оплату зборів (обов'язкових платежів), що 
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сплачуються при виконанні договору транспортного експедирування. 

Підтвердженням витрат експедитора є документи (рахунки, накладні тощо), 

видані суб'єктами господарювання, що залучалися до виконання договору 

транспортного експедирування, або органами влади. Перевезення вантажів 

супроводжується товарно-транспортними документами, складеними мовою 

міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту або 

державною мовою, якщо вантажі перевозяться в Україні. [378] 

Плата за договорами перевезення, найму або піднайму судна або 

транспортного засобу (їх частин) для перевезення вантажів та пасажирів 

морськими або повітряними суднами або перевезення вантажів залізничним 

або автомобільним транспортом охоплюється терміном фрахт (п.п. 14.1.260 п. 

14.1 ст. 14 Податкового кодексу України). Особливості оподаткування фрахту 

встановлено у п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України, 

відповідно до норм якої доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх 

походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, 

визначеними цією статтею, адже до доходів, отриманих нерезидентом, із 

джерелом їх походження з України, віднесено, зокрема, фрахт (абзац "г" п.п. 

141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України). [342] 

Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на 

користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного 

представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу 

з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від 

провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, 

що ведуться в національній валюті), відповідно до норм п.п. 141.4.2 п. 141.4 

ст. 141 Податкового кодексу України утримують податок з таких доходів, 

зазначених у пп. 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15 відсотків їх 
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суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, 

якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з 

країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали 

чинності. [342] 

Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами 

фрахту, оподатковується за ставкою 6 відсотків у джерела виплати таких 

доходів за рахунок цих доходів. Базою для оподаткування є базова ставка 

такого фрахту, а обраховувати, утримувати та сплачувати податок до 

бюджету має резидент, який виплачує такі доходи. Нормами податкового 

кодексу (п.п. 141.4.4 п. 141.4 ст. 141) при цьому встановлено такий обов’язок 

навіть для осіб, які не є платниками податку на прибуток підприємств або 

суб'єктами, що користуються спеціальним податковим режимом у вигляді 

спрощеного оподаткування, обліку та звітності. 

Значення терміну «базова ставка фрахту» визначено у п.п. 14.1.12 п. 

14.1 ст. 14 Податкового кодексу України. Вона становить суму фрахту, 

включаючи витрати з навантаження, розвантаження, перевантаження та 

складування (схову) товарів, збільшена на суму витрат за рейс судна або 

іншого транспортного засобу, сплачуваних (відшкодовуваних) 

фрахтувальником згідно з укладеним договором фрахтування. [342] 

Для уникнення подвійного оподаткування при виплаті фрахту 

нерезиденту, що є резидентом Австрії, потрібно використовувати положення 

Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення 

подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно 

податків на доходи і на майно, яка є чинною для України з 20.05.99. У ст. 8 

«Міжнародний транспорт» цієї Конвенції визначено, що прибутки, одержані 

резидентом Договірної Держави від експлуатації морських, річкових або 
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повітряних суден у міжнародних перевезеннях, будуть оподатковуватись 

лише в цій Державі. Відповідно до положень п. 1 ст. 7 «Прибуток від 

підприємницької діяльності» Конвенції прибуток підприємства Договірної 

Держави оподатковується тільки у цій Державі, якщо це підприємство не 

здійснює підприємницької діяльності в другій Договірній Державі через 

розташоване в ній постійне представництво. У разі, коли прибуток 

підприємства Договірної Держави від підприємницької діяльності включає 

види доходів, які розглядаються окремо в інших статтях Конвенції, 

положення цих статей не будуть зачіпатися положеннями цієї статті (п. 7 ст. 7 

Конвенції). Отже, до доходів від міжнародних перевезень автомобільним 

транспортом, що здійснюються резидентом Австрії, застосовуються 

положення п. 1 ст. 7 Конвенції. [273] 

Таким чином, у випадках перевезення вантажів автомобільним 

транспортом здійснюється безпосередньо експедитором в межах договору 

про надання транспортно-експедиційних послуг між резидентом України 

(клієнт) та резидентом Австрії (експедитор) доходи у вигляді фрахту, що 

сплачуються резидентом України на користь експедитора - резидента Австрії, 

згідно з Конвенцією звільняються від оподаткування в Україні за умови 

надання австрійським резидентом довідки про резиденцію, яка відповідає 

вимогам, визначеним ст. 103 Кодексу. У випадку ж залучення експедитором - 

резидентом Австрії з метою виконання договору транспортного 

експедирування третіх осіб, компенсація вартості послуг, наданих такими 

особами, клієнтом - резидентом України експедитору-нерезиденту, не 

підпадає під дію положень Конвенції для застосування звільнення від 

оподаткування. [256] 
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Певною специфікою характеризується реалізація податкового обов’язку 

в режимі усунення подвійного оподаткування при оподаткуванні роялті. 

Роялті – це будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або 

за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а 

саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи 

комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або 

аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного 

мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інші аудіовізуальні 

твори, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані 

торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної 

власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права 

інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного 

або наукового досвіду (ноу-хау) (п.п.14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового 

кодексу України). [342] 

При цьому законодавцем закріплено низку платежів, які не вважаються 

роялті. По-перше, не відноситься до роялті винагорода за використання 

комп'ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним 

призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, 

необхідних для такого використання (використання "кінцевим споживачем") 

о-друге, до роялті не відноситься плата за придбання примірників (копій, 

екземплярів) об'єктів інтелектуальної власності, у тому числі в електронній 

формі, для використання за своїм функціональним призначенням для 

кінцевого споживання або для перепродажу такого примірника (копії, 

екземпляра). По-третє, не вважається роялті плата за придбання речей (у тому 

числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об'єкти права 



159 

інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, у 

користування, володіння та/або розпорядження особи. [342] 

Законодавцем урегульовано також декілька випадків, коли платежі не 

вважаються роялті за настання певних умов. Так, до роялті не відноситься 

плата за передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, якщо 

умови передачі прав на об'єкт права інтелектуальної власності надають право 

особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший 

спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) 

секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної 

власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового 

досвіду (ноу-хау), крім випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є 

обов'язковим згідно із законодавством України. Також не є роялті оплата за 

передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без 

права на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням 

кінцевим споживачем. [342] 

Роялті відносяться до різновидів доходів, що оподатковуються 

податком на прибуток підприємств у випадках їх виплати податковим 

резидентом України нерезиденту. Порядок їх оподаткування  регламентовано 

п. 141.4 ст. 141 розділу III "Податок на прибуток підприємств" Податкового 

кодексу України (п.п. «в» п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу 

України). Таким чином, у разі здійснення платником податку на прибуток - 

резидентом платежу на користь нерезидента, який підпадає під визначення 

роялті, то він має утримати податок з таких доходів за ставкою, що діє на 

момент виплати такого платежу відповідно до пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 

Кодексу, якщо інше не передбачено положеннями чинних міжнародних 
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договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються 

виплати. 

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про 

уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати 

податків стосовно податків на доходи і майно (далі - Угода), яка ратифікована 

Україною 20.12.94 і є чинною в українсько-білоруських податкових 

відносинах з 30.01.95, застосовується до "осіб, які є резидентами однієї або 

обох Договірних Держав" (ст. 1 Угоди). Одним з податків, на які 

поширюється Угода, зокрема в Україні, є "податок на прибуток (доходи) 

підприємств і організацій" (п. 3 ст. 2 Угоди). Положеннями пп. 1 та 2 ст. 12 

(Роялті) Угоди визначено: «…роялті, які виникають в одній Договірній 

Державі і виплачуються резидентові другої Договірної Держави, можуть 

оподатковуватись у цій другій Договірній Державі.  Однак такі роялті можуть 

також оподатковуватись у Договірній Державі, в якій вони виникають, і 

відповідно до законодавства цієї Держави; але якщо одержувач фактично має 

право на роялті, податок, що сплачується, не повинен перевищувати 15 

відсотків». [372] 

Варто звернути увагу на наявність визначення терміну «роялті» у тексті 

цієї конвенції, тому що його зміст дещо відрізняється від визначення, 

закріпленого національним податковим законодавством. Так, відповідно до 

положень п. 3 ст. 12 Угоди термін роялті при використанні в цій статті 

означає платежі будь-якого виду, що одержуються як винагорода за 

використання або за надання права використання авторських прав на 

літературні твори, твори мистецтва і науки, включаючи кінофільми або 

фільми і плівки, які використовуються для радіомовлення або телебачення, 

будь-якого патенту, товарного знаку, креслення або моделі, схеми, секретної 
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формули або процесу, або за використання чи надання права використання 

промислового, комерційного чи наукового обладнання, або за інформацію 

стосовно промислового, комерційного чи наукового досвіду, «ноу-хау». [372] 

При цьому потрібно мати на увазі, що положення п.п. 1 та 2 ст. 12 

Угоди не можуть трактуватись як такі, що надають платнику податку право 

вибору, в якій саме з двох договірних держав (Україні або Республіці 

Білорусь) буде здійснюватися оподаткування одержаного доходу у вигляді 

роялті. Згідно із зазначеними положеннями обидві договірні держави мають 

право на оподаткування доходу (і країна, що є джерелом виплати, і країна, 

резидентом якої є отримувач доходу). При цьому Україна (як країна, в якій 

виникає дохід у вигляді роялті) має право на оподаткування цього доходу 

(відповідно до правил, встановлених українським податковим 

законодавством), але це право обмежується ставкою оподаткування, 

зазначеною у п. 2 ст. 12 Угоди. Водночас з огляду на те, що згідно з 

положеннями п. 1 ст. 12 Угоди країна резиденції особи, що одержує роялті, - 

Республіка Білорусь, також має право на оподаткування цих доходів (за 

ставками, передбаченими білоруським податковим законодавством), ця 

країна повинна враховувати податок, сплачений в країні, що є джерелом 

доходу (Україна), за правилами, визначеними положеннями ст. 22 (Усунення 

подвійного оподаткування) Угоди. [246] 

При оподаткуванні фрахту, коли партнером резидента є нерезидент з 

Болгарії, для уникнення подвійного оподаткування потрібно використовувати 

Конвенцію між Урядом України і Урядом Республіки Болгарії про уникнення 

подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових 

ухилень, яка є чинною для України з 03.10.97. [369] Статтею 8 «Міжнародний 

транспорт» цієї Конвенції визначено, що прибутки, одержані підприємством 
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Договірної Держави від експлуатації морських, річкових і повітряних суден, 

дорожніх транспортних засобів у міжнародних перевезеннях будуть 

оподатковуватись лише в цій Державі. Отже, якщо в межах договору про 

надання транспортно-експедиційних послуг між резидентом України (клієнт) 

та резидентом Республіки Болгарії - експедитора перевезення вантажів 

автомобільним транспортом здійснюється безпосередньо експедитором, то 

доходи у вигляді фрахту, що сплачуються резидентом України на користь 

експедитора - резидента Республіки Болгарії, згідно з Конвенцією 

звільняються від оподаткування в Україні за умови надання резидентом 

Республіки Болгарії довідки про резиденцію, яка відповідає вимогам, 

визначеним ст. 103 Кодексу. При залученні експедитором (резидентом 

Республіки Болгарії) до виконання договору транспортного експедирування 

третіх осіб оподаткування плати у вигляді компенсації вартості таких послуг, 

виплачена резидентом України експедитору - нерезиденту, не може 

оподатковуватися у режимі уникнення подвійного оподаткування відповідно 

до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Болгарії про 

уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження 

податкових ухилень. 

При застосуванні режиму уникнення подвійного оподаткування у 

відносинах резидентом України та нерезидентом, який є резидентом 

Великобританії, потрібно керуватися Конвенцією про усунення подвійного 

оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на 

доход і на приріст вартості майна, укладеною між Урядом України і Урядом 

Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії. [275] Цей 

документ для України діє з 11.08.1993 року, а у 2017 році до нього було 

внесено зміни відповідно до Протоколу між Урядом України і Урядом 
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Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення 

змін, ратифікованого Законом України від 30.10.2019 р. № 244-IX. [379] 

У ст. 12 цієї вказаної Конвенції визначення терміну «роялті» не 

змінилось у 2019 році. Під «роялті» за текстом Конвенції розуміються 

платежі будь-якого виду, що одержуються як відшкодування за користування 

або надання права користування будь-яким авторським правом на літературні 

твори, твори мистецтва або науки (включаючи кінематографічні фільми, 

будь-які фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення), будь-які 

патенти, торгові марки, дизайн або модель, план, таємну формулу або процес, 

або за використання, або за інформацію («ноу-хау»), що стосується 

промислового, комерційного або наукового досвіду. [275] 

Виходячи з наведеного, резидент країни - учасниці Конвенції при 

виплаті платежу за користування або надання права користування об'єктом 

інтелектуальної власності має підстави для застосування положень ст. 12 

Конвенції, якщо такому резиденту належить таке право інтелектуальної 

власності (авторське право) на об'єкт такої власності, в межах значення ст. 12 

Конвенції. 

В Україні на платників покладається обов’язок з відображення 

інформації про виплачені доходи нерезидентам та суми утриманого з них 

податку із зазначенням застосованої ставки оподаткування у додатку до 

форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Її форма 

затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897. 

[355] Фактично ці відомості мають бути відображені у розрахунку (звіті) 

податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх 

походження з України. Цей розрахунок  додається до Декларації і є її 

невід'ємною частиною. 
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Принциповим моментом при реалізації податкового обов’язку з 

оподаткування роялті в режимі усунення подвійного оподаткування є 

відсутність обов’язку становитися на облік у якості самостійного платника 

податку на прибуток підприємств для осіб, які виплачують доходи 

нерезидентові, якщо вони не є платниками цього податку на момент виплати. 

Потрібно також мати на увазі, що кожен випадок виникнення податкових 

взаємовідносин за такою моделлю потребує детального аналізу документів та 

матеріалів, що дозволяють ідентифікувати бенефіціарність отримувача 

(власника) доходу за такою операцією. 

За приписами ст. 48 Податкового кодексу України у Декларації при 

цьому заповнюються всі обов'язкові реквізити. Резидент, який перебуває на 

спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності третьої групи у 

Декларації, окрім рядка 23 ПН, де зазначається сума сплаченого податку при 

виплаті доходів нерезидентам у звітному періоді, визначеного на підставі 

Розрахунку (звіту) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано 

доходи із джерелом їх походження з України, інші показники не заповнює. 

[249] 

Усунення подвійного оподаткування при оподаткуванні фрахту в 

українсько-естонських відносинах відбувається із застосуванням Конвенції 

про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових 

ухилень щодо податків на доходи і майно, ратифікована Законом України 

від 13.09.1996 року № 368/96-ВР «Про ратифікацію Конвенції між Урядом 

України і Урядом Естонської Республіки про уникнення подвійного 

оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на 

доход і на майно». [360] 
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Згідно із положеннями ст. 8 цієї Конвенції прибутки підприємства 

Договірної Держави від експлуатації морських або повітряних суден у 

міжнародних перевезеннях будуть оподатковуватись лише в цій Державі. 

Нормами п. 1 ст. 7 Конвенції встановлено, що Прибуток підприємства 

Договірної Держави оподатковується тільки у цій Державі, якщо тільки це 

підприємство не здійснює комерційної діяльності в другій Договірній 

Державі через розташоване в ній постійне представництво. [360] Якщо 

підприємство здійснює комерційну діяльність, як вказано вище, прибуток 

підприємства може оподатковуватися в другій Державі, але тільки в тій 

частині, яка стосується цього постійного представництва. 

У ч. 1 ст. 21 Конвенції закріплено, що види доходів резидента 

Договірної Держави, незалежно від джерела їх виникнення, про які не йдеться 

у попередніх статтях цієї Конвенції, оподатковуються тільки в цій Державі. З 

цього можна зробити висновок, що доходи підприємства Естонії у вигляді 

фрахту від експлуатації морських суден за зовнішньоекономічним договором 

будуть оподатковуватись лише в Естонії, за умови подання нерезидентом 

довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент 

є резидентом Естонії. Інші доходи підприємства Естонії за надані послуги 

оподатковується лише в Естонській республіці, якщо тільки це підприємство 

не здійснює підприємницьку діяльність в Україні через розташоване в ній 

постійне представництво та за умови наявності у нерезидента зазначеної 

вище довідки (або її нотаріально засвідченої копії). [252] 

З метою усунення подвійного оподаткування при оподаткуванні роялті 

між українським резидентом та резидентом Ірландії необхідно керуватися 

Конвенцією про уникнення подвійного оподаткування та запобігання 

податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження 
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майна, укладеною Урядом України і Урядом Ірландії, яка застосовується на 

території України починаючи з 17.08.2015 р. У ст. 12 цієї Конвенції під 

терміном «роялті» розуміються платежі будь-якого виду, що одержуються як 

винагорода за користування або за надання права користування будь-яким 

авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки 

включаючи кінематографічні фільми, будь-яким патентом, торговою маркою, 

таємною формулою або процесом, або за інформацію щодо промислового, 

комерційного або наукового досвіду. [368] 

У тексті конвенції зроблено також застереження, відповідно до якого 

роялті можуть також оподатковуватись у тій Договірній Державі, в якій вони 

виникають, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо особа - 

фактичний власник роялті є резидентом іншої Договірної Держави, податок, 

що стягується таким чином, не повинен перевищувати 10 відсотків від 

загальної суми роялті (п. 3 ст. 12 Конвенції). Проте, ураховуючи положення 

п. 3 ст. 12 Конвенції, у випадку сплати роялті відносно будь-яких авторських 

прав на наукові твори, будь-якого патенту, торгової марки, таємної формули, 

процесу або інформації щодо промислового, комерційного або наукового 

досвіду, податок, що стягується, не має перевищувати 5 відсотків від 

загальної суми роялті (п. 4 ст. 12 Конвенції). [368] 

Характеризуючи застосування режиму усунення подвійного 

оподаткування між цими країнами фахівці Державної фіскальної служби 

проаналізували особливості оподаткування виплат за використання або 

надання права на використання комп'ютерних програм. Виходячи із положень 

вказаної Конвенції та норм п.п. 3 п. 1 ст. 8 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права», де об'єктами авторського права визнаються твори у 

галузі науки, літератури і мистецтва зокрема, комп'ютерні програми, вони 
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зробили висновок, що комп'ютерні програми відносяться до творів у галузі 

науки. Отже, при  виплаті резидентом платежу за використання або надання 

права на використання авторських прав на наукові твори (комп'ютерні 

програми) резиденту Ірландії - бенефіціарному власнику, така виплата 

підпадає під дію положень п. 3 ст. 12 Конвенції, при дотриманні вимог ст. 103 

Кодексу. [250] 

Режим усунення подвійного оподаткування у разі виплати роялті 

резидентом України резиденту Італійської Республіки регулюється 

Конвенцією між Урядом України і Урядом Італійської Республіки про 

уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу та попередження 

податкових ухилень, яка була ратифікована Верховною Радою України 17 

березня 1999 року та набрала чинності 25 лютого 2003 року. [361] 

Нормами Конвенції закріплено, що роялті, які виникають у Договірній 

Державі і сплачуються резиденту другої Договірної Держави, можуть 

оподатковуватись у цій другій Договірній Державі. Проте такі роялті можуть 

також оподатковуватись у Договірній Державі, в якій вони виникають, і 

відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо одержувач фактично має 

право на роялті, податок, що визначається таким чином, не може 

перевищувати 7 відсотків валової суми роялті. Компетентні органи 

Договірних Держав за взаємною згодою встановлюють спосіб застосування 

такого обмеження (п. 2 ст. 12 Конвенції). [361] 

Визначення терміну «роялті» для цілей оподаткування із застосуванням 

режиму усунення подвійного оподаткування надано п. 3 ст. 12 Конвенції, де 

зазначено, що термін «роялті» означає платежі будь-якого виду, що 

одержуються як відшкодування за користування або за надання права 

користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори 
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мистецтва або науки, включаючи кінематографічні фільми, будь-які фільми 

або плівки для радіомовлення чи телебачення, будь-які патенти, торгові 

марки, дизайн або модель, план, таємну формулу або процес, або за 

користування, або за інформацію, що стосується промислового, комерційного 

або наукового досвіду. [361] 

Не застосовуються норми п.п. 1 і 2 ст. 12 Конвенції в випадках, коли 

фактичний власник роялті є резидентом однієї Договірної Держави та 

проводить підприємницьку діяльність у другій Договірній Державі, в якій 

виникають роялті, через розташоване там постійне представництво, або надає 

в цій другій Державі незалежні особисті послуги з розташованої там 

постійної бази, і право або майно, стосовно яких сплачуються роялті, дійсно 

пов'язані з цим постійним представництвом чи постійною базою. За наявності 

цих умов роялті оподатковуються у цій іншій Договірній Державі відповідно 

до її власного законодавства, що передбачено п. 4 ст. 12 Конвенції. [361] 

Положення п.п. 1 і 2 ст. 12 Конвенції не передбачають можливості 

самостійного обрання платником податку, в якій саме з двох договірних 

держав буде здійснюватися оподаткування одержаного доходу у вигляді 

роялті. Відповідно до положень цих пунктів обидві країни, і країна, що є 

джерелом доходу (Україна), і країна, резидентом якої є особа, що одержує 

роялті (Італія), мають право оподатковувати такий вид доходу. Разом із тим, 

країна, в якій виникають роялті (Україна), має право на їх оподаткування, але 

це право обмежується ставкою 7 відсотками від загальної суми роялті. 

У роз’ясненнях контролюючих органів вказується, що встановлені 

міжнародною угодою зменшення ставки оподаткування забезпечуються за 

допомогою двох різних способів застосування обмежень: безпосереднього 

застосування норм Конвенції при оподаткуванні у джерела та відшкодування 
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(повернення) сплаченого податку. Отже, роялті, що сплачуються резидентом 

України на користь резидента Італійської Республіки за ліцензійним 

договором, підлягають оподаткуванню в Україні у розмірі, що не може 

перевищувати 7 відсотків валової суми роялті (у рамках визначення цього 

терміну п. 3 ст. 12 Конвенції) за умови, що фактичний власник роялті, який є 

резидентом Італійської Республіки, не проводить підприємницьку діяльність 

в Україні через розташоване в ній постійне представництво. [252] 

При оподаткуванні дивідендів, що виплачуються українським 

резидентом резиденту Республіки Кіпр застосуванню підлягає укладена між 

Урядом України і Урядом Республіки Кіпр Конвенція про уникнення 

подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно 

податків на доходи. Конвенція підписана 08 листопада 2012 року, 

ратифікована Верховною Радою України 04 липня 2013 року та набрала 

чинності 07 серпня 2013 року. Відповідно до ст. 26 Конвенції її положення 

застосовуються у двосторонніх українсько-кіпрських відносинах з 01 січня 

2014 року. [363] 

Термін «дивіденди» у випадку застосування норм цієї Конвенції 

означає дохід від акцій або інших прав, які не є борговими вимогами, що 

дають право на участь у прибутку, а також дохід від інших корпоративних 

прав, який підлягає такому самому оподаткуванню, як дохід від акцій 

відповідно до законодавства тієї Держави, резидентом якої є компанія, що 

розподіляє прибуток (п. 3 ст. 10 Конвенції). Ставка податку, що стягується 

Україною з доходу у вигляді дивідендів, визначення яких наведене у п. 3 ст. 

10 Конвенції, які сплачуються українською компанією, знижується до 5 

відсотків за умови, якщо особа - фактичний власник цих дивідендів є 

резидентом Кіпру та володіє прямо щонайменше 20 відсотками капіталу 
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української компанії, що сплачує дивіденди, або інвестував у придбання акцій 

чи інших прав компанії в еквіваленті не менше 100000 євро. [256] В усіх 

інших випадках така ставка знижується до 10 відсотків. [363]  

Дещо по-іншому оподатковуються дивіденди, виплачені резидентом 

України резиденту Республіки Кіпр, коли кінцевим бенефіціаром є 

громадянин іншої, третьої держави. У даному випадку потрібно звернути 

увагу на положення абз. 3 п. 103.2 ст. 103 Податкового кодексу України, яка 

містить застереження щодо недопущення використання угод про усунення 

подвійного оподаткування у цілях, що не відповідають реальним мотивам 

здійсненої операції. Зазначається, що «податкові вигоди у вигляді звільнення 

від оподаткування або застосування пониженої ставки податку, передбачені 

міжнародним договором, не надаються стосовно відповідного виду доходу 

або прибутку, якщо головною або переважною метою здійснення відповідної 

господарської операції нерезидента з резидентом України було безпосереднє 

або опосередковане отримання переваг, які надаються міжнародним 

договором у вигляді звільнення від оподаткування або застосування 

пониженої ставки податку. Ця норма не застосовується, якщо буде 

встановлено, що отримання таких переваг відповідає об'єкту та цілям 

міжнародного договору України. У разі якщо міжнародним договором, згода 

на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші 

правила, ніж передбачені цим пунктом, застосовуються відповідні правила 

міжнародного договору» [342]. 

Даною статтею закріплено, що у випадках, коли отримувач доходу є 

нерезидентом та не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) 

доходу, дозволяється застосування міжнародного договору України з 

країною, резидентом якої є відповідний бенефіціарний (фактичний) 
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отримувач (власник) такого доходу. Такий договір може застосовуватися у 

частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки 

податку. При цьому необхідним є дотримання умови надання особі 

(податковому агенту) двох документів.  

По-перше, необхідно надати заяву від отримувача доходу у довільній 

формі про відсутність у нього статусу бенефіціарного (фактичного) 

отримувача (власника) доходу, а також про наявність такого статусу у 

нерезидента, який надав документи. По-друге, потрібно надати заяву у 

довільній формі бенефіціарним отримувачем доходу про наявність у такого 

нерезидента статусу бенефіціарного отримувача доходу та документів, які 

підтверджують такий статус. Такими документами можуть бути, зокрема, 

ліцензії, договори, офіційні листи компетентних органів. Їх перелік 

залишається відкритим. Крім того, потрібно подати документ, який 

підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами п. 103.4 ст. 103 

Податкового кодексу України. 

Обов'язок доведення того, що нерезидент є бенефіціарним (фактичним) 

отримувачем (власником) такого доходу покладається на такого нерезидента 

або на нерезидента, який звертається із заявою до контролюючого органу про 

повернення зайво утриманого податку. У роз’ясненнях контролюючих 

органів зазначається, що у разі якщо нерезидент (резидент Республіки Кіпр) - 

безпосередній отримувач доходу у вигляді дивідендів не є фактичним 

(кінцевим) бенефіціарним отримувачем такого доходу, то під час виплати 

резиденту Республіки Кіпр такого доходу дозволяється застосування 

міжнародного договору України з країною, резидентом якої є фактичний 

(кінцевий) бенефіціарний отримувач такого доходу частині звільнення від 

оподаткування або застосування пониженої ставки податку, за умови надання 
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документів, визначених підпунктами «а» і «б» п. 103.4 ст. 103 Податкового 

кодексу України. [254] 

Певними особливостями характеризується виконання податкового 

обов’язку у режимі усунення подвійного оподаткування при оподаткуванні 

операцій із цінними паперами. Йдеться не про операції придбання цінних 

паперів, а про операції з їх дарування. Відповідно до норм ст. 141 

Податкового кодексу України отримані нерезидентом із джерелом їх 

походження з України доходи оподатковуються в порядку і за ставками, 

визначеними п. 141.4, де встановлено перелік доходів, отриманих 

нерезидентом із джерелом їх походження з України, який підлягає 

оподаткуванню. Резидент або постійне представництво нерезидента, що 

здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку 

виплату з доходу з джерелом походження з України, отриманого таким 

нерезидентом від провадження господарської діяльності, утримують податок 

з таких доходів за ставкою в розмірі 15 відс. (за виключенням вказаних у п.п. 

141.4.3 - 141.4.6 п. 141.4 ст. 141 Кодексу доходів). [342] 

Процедура оподаткування вказаних доходів передбачає нарахування та 

сплату податку на прибуток підприємств за рахунок отримувачів доходів під 

час їх виплати. Винятком з цього правила є застосування режиму усунення 

подвійного оподаткування відповідно до норм чинних міжнародних 

договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються 

виплати. При цьому джерело таких доходів виступає податковим агентом, 

незалежно від того, яка саме особа його виплачує – юридична або фізична. 

Отже, у такому разі фізична особа - резидент виступає податковим агентом 

компанії - нерезидента, на користь якого здійснюється дарування 

корпоративних прав, а проведення такої операції вважається отриманням 
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нерезидентом «іншого доходу» з джерелом походження в Україні відповідно 

до норм п.п. «й» п. 141.4.1 ст. 141 Податкового кодексу України. [342] 

Згідно із положеннями ст. 1 Конвенції між Урядом України і Урядом 

Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання 

податковим ухиленням стосовно податків на доходи, її положення 

застосовуються до осіб, які є резидентами однієї чи обох Договірних Держав. 

При цьому п. 1 ст. 20 «Інші доходи» Конвенції визначено, що «види доходів 

резидента Договірної Держави, незалежно від джерела їхнього виникнення, 

про які не йде мова у попередніх статтях цієї Конвенції, оподатковуються 

тільки в першій згаданій Державі». [363] Також у цій статті вказується, що 

«положення пункту 1 цієї статті не застосовуються до доходів інших, ніж 

доходи від нерухомого майна, визначеного в пункті 2 статті 6 цієї Конвенції, 

якщо одержувач таких доходів є резидентом Договірної Держави, здійснює 

підприємницьку діяльність в іншій Договірній Державі через розташоване в 

ній постійне представництво, і право або майно, у зв'язку з яким одержано 

дохід, справді пов'язані з таким постійним представництвом. У такому 

випадку застосовуються положення статті 7 цієї Конвенції» [363]. 

Специфіка застосування конвенцій про уникнення подвійного 

оподаткування, які було розроблено на базі  Модельної конвенції Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), полягає у можливості 

застосування під час трактування їх положень офіційних Коментарів до 

конвенції. Згідно із коментарями до ст. 21 «Інші доходи», ця стаття 

встановлює загальне правило (виключне право на оподаткування доходу 

державою резиденції його отримувача), яке стосується доходів, що не 

розглядались попередніми статтями Конвенції, а також доходів, отриманих з 

джерел, які прямо не вказані. Сфера застосування цієї статті не обмежується 
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доходом, який виникає в договірній державі; вона також поширюється на 

дохід із третіх держав. [59]  

При цьому потрібно наголосити, що доходи у вигляді подарунку не 

розглядаються відповідними статтями Конвенції. Разом із тим, в офіційних 

роз’ясненнях контролюючих органів робиться наголос на тому, що питання 

про застосування відповідних положень Конвенції слід вирішувати з 

урахуванням положень її ст. 7 «Прибуток від підприємницької діяльності» 

або ст. 20 «Інші доходи» у контексті ст. 9 «Асоційовані підприємства» 

Конвенції. [259] 

Очевидно, що у цьому разі обстоюється позиція із застосування 

передбаченої п.п. 3, 4 ст. 23 Конвенції процедури взаємного узгодження: 

«компетентні органи Договірних Держав намагатимуться вирішити за 

взаємною згодою будь-які суперечки або спірні питання стосовно тлумачення 

або застосування Конвенції. Компетентні органи Договірних Держав можуть 

безпосередньо контактувати один з одним з метою досягнення згоди в 

розумінні попередніх пунктів». [108] Термін «компетентний орган» 

визначено положеннями 3 Конвенції між Урядом України і Урядом 

Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання 

податковим ухиленням стосовно податків на доходи, відповідно до якої ним є 

у випадку України - Міністерство фінансів України або його повноважний 

представник, та у випадку Кіпру - Міністр фінансів або його повноважний 

представник. [363] Отже, варто констатувати відсутність чіткого та прозорого 

регулювання процедури уникнення подвійного оподаткування у випадку 

дарування цінних паперів фізичною особою-резидентом України юридичній 

особі-резиденту Кіпру. 



175 

Режим усунення подвійного оподаткування при оподаткуванні 

дивідендів, що виплачуються резидентом України резиденту Латвійської 

республіки регулюються Конвенцією між Урядом України і Урядом 

Латвійської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та 

попередження податкових ухилень стосовно податків на дохід і на майно. 

Цей документ було ратифіковано 12 липня 1996 року, він є чинним в 

українсько-латвійських відносинах з 21.11.96. [362] У ст. 10 цієї конвенції 

вказано, що «дивіденди, які виникають в одній Договірній Державі та 

виплачуються резиденту другої Договірної Держави, можуть 

оподатковуватися в цій другій Державі. Дивіденди можуть також 

оподатковуватись у Договірній Державі, резидентом якої є компанія, що 

сплачує дивіденди, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо 

одержувач фактично має право на дивіденди, податок, що стягується, не 

повинен перевищувати:  

a) 5 процентів загальної суми дивідендів, якщо право на дивіденди 

фактично має компанія (на відміну від товариства) і ця компанія є власником 

принаймні 25 процентів капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;  

b) 15 процентів загальної суми дивідендів у інших випадках.  

Цей пункт не зачіпає оподаткування компанії, стосовно прибутку якого 

виплачуються дивіденди». [362] 

У даному випадку можна зробити висновок, що обидві договірні 

держави (держава-джерело доходів у вигляді дивідендів та держава, 

резидентом якої є їх отримувач) мають право оподатковувати такі доходи. 

При цьому потрібно наголосити на переважному праві держави-джерела 

оподатковувати такі доходи у випадках, коли це передбачено її внутрішнім 
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законодавством. Разом із тим, граничний розмір ставки обмежується 

положеннями даної Конвенції. 

У роз’ясненнях контролюючих органів зазначається, що при виплаті 

українським підприємством доходів у вигляді дивідендів на користь свого 

єдиного засновника - резидента Латвії, утримується податок за ставкою 5 

відсотків, передбачений п. 2 ст. 10 Конвенції, за умови надання латвійським 

резидентом легалізованої та переведеної у встановленому українським 

законодавством порядку довідки про резиденцію. [257] 

Певною специфікою вирізняється виконання податкового обов’язку при 

оподаткуванні брокерської, комісійної або агентської винагороди у режимі 

усунення подвійного оподаткування. Так, за загальним правилом до 

оподатковуваних доходів нерезидента включаються, зокрема, брокерська, 

комісійна або агентська винагорода, отримана від резидентів або постійних 

представництв інших нерезидентів стосовно брокерських, комісійних або 

агентських послуг, наданих нерезидентом або його постійним 

представництвом на території України на користь резидентів (п.п. «з» п.п. 

141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України). Розглянемо процедуру 

усунення подвійного оподаткування таких доходів на прикладі відносин із 

резидентом Республіки Польща. 

Режим усунення подвійного оподаткування між Україною та 

Республікою Польща регламентовано, зокрема, Конвенцією між Урядом 

України і Урядом Республіки Польща про уникнення подвійного 

оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень, яка 

почала застосовуватися в українсько-польських податкових відносинах з 

11.03.94. [274] 
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За нормами п. 1 ст. 7 вказаної Конвенції «прибуток підприємства 

Договірної Держави оподатковується тільки у цій Державі, якщо тільки 

підприємство не здійснює комерційної діяльності в другій Договірній 

Державі через розташоване в ній постійне представництво. Якщо 

підприємство здійснює комерційну діяльність як вказано вище, прибуток 

підприємства оподатковується в другій Державі, але тільки в тому розмірі, 

який може бути віднесений до цього постійного представництва». [274] 

Термін «постійне представництво» відповідно до норм Конвенції означає 

постійне місце діяльності, через яке повністю або частково здійснюється 

комерційна діяльність підприємства (п. 1 ст. 5 Конвенції) [274]. 

Особливістю механізму усунення подвійного оподаткування між 

Україною та Республікою Польща є деталізація прав та обов’язків учасників 

податкових відносин у тексті самої Конвенції. Так, відповідно до положень п. 

5 ст. 5 Конвенції «якщо, крім агента з незалежним статусом, про якого 

йдеться в 6-му пункті цієї статті, інша особа, незалежно від положень пунктів 

1 і 2 цієї статті, діє від імені підприємства і має, і звичайно використовує в 

Договірний Державі повноваження укладати контракти від імені 

підприємства, то це підприємство розглядається як таке, що має постійне 

представництво в цій Державі стосовно будь-якої діяльності, яку ця особа 

здійснює для підприємства, за винятком, якщо діяльність цієї особи 

обмежується тією, що зазначена в пункті 4, яка якщо і здійснюється через 

постійне місце діяльності, не робить із цього постійного місця діяльності 

постійного представництва». [274] Не розглядається підприємство як таке, що 

має постійне представництво в Договірній Державі, лише якщо воно здійснює 

комерційну діяльність у цій Державі через брокера, комісіонера чи будь-якого 
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іншого агента з незалежним статусом за умови, що ці особи діють у межах 

своєї звичайної діяльності (п. 6 ст. 5 Конвенції). [260] 

Усунення подвійного оподаткування при виплаті резидентом України 

роялті резидентові Румунії відбувається із застосуванням положень Конвенції 

між Урядом України і Урядом Румунії про уникнення подвійного 

оподаткування та попередження ухилень від сплати податків стосовно доходу 

і капіталу. Її було ратифіковано 21 жовтня 1997 року, а  практичне 

застосовування в українсько-румунських податкових відносинах цієї 

Конвенції  почалося з 17 листопада того ж року. [364] Відповідно до 

положень ст. 12 цієї Конвенції роялті включає у себе «платежі будь-якого 

виду, що одержуються як компенсація за використання або за право 

використання будь-яких авторських прав на літературні твори, твори 

мистецтва і науки, включаючи кінофільми або фільми і плівки, які 

використовуються для радіомовлення або телебачення, на будь-який патент, 

торгову марку, винахід або модель, схему, секретну формулу або процес, або 

за використання, або за надання права використання будь-якого 

промислового, комерційного або наукового обладнання, або за інформацію 

стосовно промислового, комерційного або наукового досвіду». [364] 

Режим усунення подвійного оподаткування побудовано у цьому разі 

таким чином, щоб забезпечити можливість оподаткування роялті, які 

виникають в одній Договірній Державі і сплачуються резиденту другої 

Договірної Держави, тільки в цій другій Державі, якщо цей резидент є 

фактичним власником цих роялті. Утім, не виключається можливість 

оподаткування роялті і у Договірній Державі, де вони виникають відповідно її 

законодавства. У цьому разі встановлюються обмеження щодо 

максимального розміру ставок оподаткування залежно від різновиду роялті: 
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а) 10 відсотків загальної суми роялті за використання або право використання 

будь-яких патентів, торгових марок, винаходів або моделей, секретних 

формул або процесів, або за інформацію стосовно промислового, 

комерційного або наукового досвіду; б) 15 відсотків загальної суми роялті у 

всіх інших випадках. [364] 

Варто також наголосити, що відповідно до вимог п. 1 ст. 12 Конвенції 

країна резиденції особи, що одержує роялті (у даному випадку – Румунія), 

також має право на оподаткування таких роялті за ставками свого 

внутрішнього законодавства, але з урахуванням податку, сплаченого в країні, 

що є джерелом доходу (Україна). При цьому використовуються положення 

ст. 24 «Методи усунення подвійного оподаткування» цієї Конвенції, які 

передбачаються вирахування з податку на доход суми, що дорівнює податку, 

який сплачується на Україні, у випадку оподаткування статей доходу, які 

згідно з положеннями статей 10, 11 і 12 можуть оподатковуватись в Україні. 

Тобто після сплати податку в Україні на його розмір зменшується податкове 

зобов’язання, обчислене за нормами Румунського законодавства. 

Обмеження щодо розміру ставок податку передбачено також при 

оподаткувані процентів, виплачених резидентом України резиденту 

Словацької Республіки. Так, у ст. 11 Конвенції між Урядом України і Урядом 

Словацької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та 

попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно 

зазначається: «Проценти, що виникають в одній Договірній Державі і 

сплачуються резиденту другої Договірної Держави, будуть оподатковуватись 

у цій другій Державі. Однак такі проценти можуть також оподатковуватись у 

тій Договірній Державі, в якій вони виникають, і відповідно до законодавства 

цієї Держави, але якщо одержувач фактично має право на проценти, податок, 
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що стягується, не повинен перевищувати 10 процентів від валової суми 

процентів» [365]. 

Можна зробити висновок, що у цьому разі не йде мова про надання 

можливості оподаткування процентів у Словацькій Республіці – вони 

обов’язково будуть оподатковуватися у цій країні. Водночас, текстом 

конвенції передбачається також можливість оподаткування процентів і в 

країні-джерелі (Україні). При цьому для України застосовується обмеження 

щодо ставки оподаткування, яка не має перевищувати 10%.  

Зараз немає однозначно відповіді щодо режиму усунення подвійного 

оподаткування процентів, що виплачуються резидентом України резиденту 

Словацької Республіки. Немає єдності і у практиці содового розгляду 

подібних питань. Так, у постанові Вищого адміністративного суду України 

від 22.05.2014 р № К / 9991/6714/11 у справі № 2-а-75/10/1670 йдеться про 

застосування ставки 10% згідно п. 2 ст. 11 Конвенції між Україною і 

Словацькою Республікою. [347] При цьому в Ухвалі Київського апеляційного 

адміністративного суду від 20.06.2017 у справі № 826/12322/16[415] йдеться 

про те, що не потрібно утримувати податок з відсотків резидента Словацької 

Республіки за умови отримання довідки про статус резидента отримувача 

процентів та її належної легалізації. 

В останньому випадку судом було встановлено, що за даними акту 

перевірки, що підтверджується матеріалами справи, ТОВ "Мінерфін-Транс" у 

період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2015 року здійснювало виплату 

доходу джерелом походження з України у вигляді відсотків за користування 

кредитом у загальній сумі 1759397,25 євро (еквівалент 30058265,52 грн) 

нерезиденту АТ "Мінерфін" (MINERFIN, a.s.) (Словаччина) згідно з 

договором позики від 17 квітня 2013 року № 1/2013. [415] 
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В своїй Ухвалі суд зазначив, що на підтвердження статусу АТ 

"Мінерфін" (MINERFIN, a.s.) як резидента Словацької Республіки було 

надано належним чином легалізовані та перекладені сертифікати. У цих 

сертифікатах, виданих податковою інспекцією, засвідчено резидентський 

статус АТ "Мінерфін" (резидента Словацької Республіки), що було зроблено 

відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Словацької Республіки 

про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових 

ухилень стосовно податків на доход і майно, як набрала чинності 22 

листопада 1996 року. Крім того, факт надання відповідних сертифікатів був 

зафіксований в акті податкової перевірки та не заперечувалась 

представниками контролюючого органу під час розгляду справи судом. 

Спираючись на положення ст. 103 Податкового кодексу України та 

норми чинної Конвенції між Урядом України і Урядом Словацької 

Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження 

податкових ухилень стосовно податків на доход і майно, АТ "Мінерфін" 

сплатило відповідний податок на доходи з процентів по договору позики в 

Словацькій Республіці, що підтверджують відповідні податкові декларації. 

Ураховуючи вказані факти колегія суддів погодилась з висновком суду 

першої інстанції про те, що за таких обставин ТОВ "Мінерфін-Транс" не мало 

обов'язку утримувати податку з доходу нерезидента при виплаті компанії АТ 

"Мінерфін". [415] 

Контролюючий орган також наполягав на необхідності сплати податку 

з доходу нерезидента за ставкою 10 відсотків. Судом вказано, що Податковим 

кодексом України не встановлено такої ставки податку з доходу, виплаченого 

на користь нерезидента з джерелом його походження з України. Було 

зроблено висновок, що висновки акта перевірки про порушення пункту 160.2 
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статті 160 Податкового кодексу України та заниження податку на прибуток 

іноземних юридичних осіб є помилковими, а відповідно податкове 

повідомлення-рішення протиправним. [415] 

При виконанні податкового обов’язку у режимі усунення подвійного 

оподаткування за участі резидента України та резидента США необхідно 

керуватися положеннями Конвенції між Урядом України та Урядом 

Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та 

попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал, 

яку було ратифіковано Україною 26 травня 1995 року (набрала чинності 05 

липня 2000 р.). [370] 

При виплаті дивідендів резидентом однієї держави, якими факточно 

володіє резидент іншої держави (є кінцевим бенефіціаром), вони можуть бути 

оподатковані у цій другій Державі. При цьому, у випадку наявності обов’язку 

сплатити податок з таких дивідендів у першій державі відповідно до її 

внутрішнього податкового законодавства, передбачено диференційоване 

зменшення ставки податку. Зокрема, вона не має перевищувати 5 відсотків 

від загальної суми дивідендів, якщо фактичним власником є компанія, яка 

володіє не менш ніж 10 відсотками акцій, що дають право голосу (або якщо 

компанія не має акцій, що дають право голосу, не менш ніж 10 відсотків 

статутного фонду) та, у випадку України, нерезидент України володіє не 

менше, ніж 20 відсотками акцій, що дають право голосу, або у випадку, якщо 

компанія не має таких акцій, то 20 відсотками статутного фонду. У всіх інших 

випадках застосовується обмеження ставки оподаткування у другій державі 

на рівні 15 відсотків загальної суми дивідендів. [370] Такі обмеження не 

застосовуються при оподаткуванні компаній по відношенню до прибутків, з 

яких сплачуються дивіденди. 
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Регулювання режиму усунення подвійного оподаткування між 

Україною та Сполученими Штатами Америки характеризується деталізацією 

порядку надання документа, яким засвідчується статус резидента іншої 

держави відповідно до норм ст. 103 Податкового кодексу України, та чіткою 

вказівкою на форму документа. Так, право на застосування переваг Конвенції 

мають резиденти Сполучених Штатів Америки за наявності сертифіката 

резиденції за формою 6166. Такий сертифікат видається Філадельфійським 

сервісним центром, що є структурним підрозділом Служби внутрішніх 

доходів Сполучених Штатів Америки. Це є єдина можлива форма 

підтвердження права особи (резидента Сполучених Штатів Америки) на 

пільги, передбачені Конвенцією. [261] 

Принципово інший механізм оподаткування дивідендів застосовується 

при їх виплаті резидентом України іноземній фізичній особі. У цьому разі 

потрібно керуватися, перш за все, положеннями розділу IV Податкового 

кодексу України, яким врегульовано оподаткування доходів фізичних осіб а 

саме – сплату податку на доходи фізичних осіб. До кола платників цього 

податку відповідно до положень п.п. 162.1.2 п. 162.1 ст. 162 Податкового 

кодексу України відносяться, зокрема, фізичні особи-нерезиденти, які 

отримують доходи з джерела їх походження в Україні. При цьому об’єктом 

оподаткування нерезидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний 

дохід з джерела його походження в Україні. [342] 

Для нерезидентів, що отримують доходи з джерелом їх походження в 

Україні, застосовуються правила та ставки, визначені для резидентів, але з 

урахуванням особливостей, передбачених окремими нормами розділу IV 

Податкового кодексу України для нерезидентів (пп. 170.10.1 п. 170.10 ст. 170 

Податкового кодексу України). Отже, при виплаті доходу нерезиденту варто 
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керуватися положеннями п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу України, яким 

встановлено порядок оподаткування дивідендів. При цьому податковим 

агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, є 

емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює 

таке нарахування. Виключення з такого правила становлять випадки, 

передбачені у п.п. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України. 

[342] 

Режим усунення подвійного оподаткування при виплаті дивідендів 

українським резидентом резиденту іншої держави впливає на реалізацію 

внутрішнього спеціального режиму оподаткування, яким передбачено сплату 

єдиного податку. У п.п. 170.5.2 п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу України 

передбачено, що будь-який резидент, що нараховує дивіденди (у тому числі 

платники єдиного податку при сплаті податку на прибуток підприємств або у 

разі звільнення від сплати такого податку з будь-яких підстав) є податковим 

агентом під час нарахування дивідендів. Такі доходи остаточно 

оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику 

податку за ставкою 5 або 18 відсотків. Розмір ставки у даному випадку 

залежить від наявності статусу платника податку на прибуток підприємств та 

використання механізму інституту спільного інвестування.  

Окрім цього, знижена ставка на рівні 9 відсотків застосовується при 

оподаткуванні дивідендів по акціях або інвестиційних сертифікатах, 

корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного 

інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на 

прибуток. Окрім податку на доходи фізичних осіб з цього різновиду доходів 

сплачується й військовий збір, передбачений п.п. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 
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розділу XX Податкового кодексу України, ставка якого складатиме 1,5 

відсотка. 

Зовсім інший режим оподаткування дивідендів, нарахованих 

платникові податку за акціями або іншими корпоративними правами, що 

мають статус привілейованих або інший статус, яким передбачено виплату 

фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, 

розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким 

платником. Відповідно до положень п.п. 153.3.7 п. 153.3 ст. 153 Податкового 

кодексу України такі доходи прирівнюються до виплати заробітної плати, що 

передбачає застосування ставки на рівні 18 відсотків. [342] 

Усунення подвійного оподаткування при виплаті подібних дивідендів 

резидентом України нерезиденту Французької республіки регулюється  

Конвенцією між Урядом України і Урядом Французької Республіки про 

уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень 

стосовно податків на доходи і майно від 30 січня 1997 року. Відповідно до 

положень ст. 10 цієї Конвенції дивіденди, що сплачуються компанією, яка є 

резидентом Договірної Держави, резиденту другої Договірної Держави, 

можуть оподатковуватись у цій другій Державі. [366] У випадку ж 

оподатковування у Договірній Державі, резидентом якої є компанія, що 

сплачує дивіденди, і відповідно до законодавства цієї Держави, 

застосовується низка правил. 

У тому разі, коли фактичний власник дивідендів є резидентом другої 

Договірної Держави, то податок, що стягується таким чином, не повинен 

перевищувати 5 відсотків валової суми дивідендів, якщо право на дивіденди 

фактично має компанія, яка володіє прямо або посередньо принаймні: а) 20 

відсотками капіталу компанії, яка сплачує дивіденди, у випадку, якщо 
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компанія є резидентом України; б) 10 відсотками капіталу компанії, яка 

сплачує дивіденди, у випадку, якщо компанія є резидентом Франції. В інших 

випадках розмір ставки обмежується 15 відсотками валової суми дивідендів. 

[366] 

Цілком очевидно, що при виплаті українською компанією дивідендів 

фізичній особі - резиденту Французької Республіки будуть застосовуватися 

такі дивіденди мають оподатковуватися в Україні відповідно до українського 

законодавства, але якщо одержувач фактично має право на дивіденди, 

податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати 15 відсотків 

валової суми дивідендів. Таким чином, ставка податку, встановлена 

Податковим Кодексом України у цьому разі не перевищує 15 відсотків 

валової суми дивідендів. Тобто  Конвенція не містить положень, які б 

встановлювали інші правила, ніж ті, що передбачені українським податковим 

законодавством, у частині звільнення (зменшення) від оподаткування доходів 

у вигляді дивідендів, що сплачуються українською компанією фізичній особі 

- резиденту Французької Республіки. Отже доходи у вигляді дивідендів, що 

сплачуться українською компанією фізичній особі - резиденту Французької 

Республіки, підлягають оподаткуванню в Україні без застосування механізмів 

усунення подвійного оподаткування, передбачених міжнародним договором. 

У рамках національного режиму оподаткування виплата дивідендів 

оподатковується у порядку, встановленому п. 57.1 1 ст. 57 Податкового 

кодексу України, відповідно до норм якого обов'язок з нарахування та сплати 

авансового внеску з податку на прибуток підприємств за визначеною п. 136.1 

ст. 136 Кодексу ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних 

прав (крім платників єдиного податку), що є резидентом. При цьому не має 

значення, користується такий емітент пільгами зі сплати податку (зокрема, 
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зниженою ставкою) чи ні. Але авансовий внесок, передбачений пп. 57.1 12 п. 

57. 1 1, не підлягає сплаті у разі виплати дивідендів фізичним особам (абз. 4 

п.п. 57.1 1.3 п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України). [342] 

Відповідно до роз’яснень контролюючих органів «виплата дивідендів 

на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або 

корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, 

що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є 

більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне 

право), емітовану таким платником податку, прирівнюється з метою 

оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням. 

При цьому така виплата не підлягає оподаткуванню як дивіденди згідно з 

положеннями розділу IV цього Кодексу. Отже, під час нарахування та 

виплати дивідендів платником єдиного податку на користь фізичної особи 

авансовий внесок з податку на прибуток підприємств не справляється». [251] 

Певними особливостями відрізняється реалізація податкового обов’язку 

при оподаткуванні відсотків, що виплачуються за договором позики з 

юридичною особою-резидентом Чеської Республіки українським 

підприємством. За українським податковим законодавством при виплаті 

доходу у вигляді відсотків нерезиденту-юридичній особі резидент повинен 

утримати податок за ставкою 15%. За окремих умов, які ми розглядали вище, 

можливе застосування  ставки на рівні 5% (141.4.11 Податкового кодексу 

України) або звільнення від сплати податку (п. 47 підрозд. 4 розд. XX 

Податкового кодексу України).  

У випадку реалізації податкового обов’язку у режимі усунення 

подвійного оподаткування із застосуванням норм міжнародних договорів із 

дотриманням вимог ст. 103 Податкового кодексу України застосовується 
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положення Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про 

уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень 

стосовно податків на доходи і майно, ратифікованою 17.03.1999 року. 

Відповідно до норм ст. 11 цієї Конвенції проценти, що виникають в 

Договірній Державі і сплачуються резиденту другої Договірної Держави, 

можуть оподатковуватись у цій другій Державі, але вони також можуть 

оподатковуватись у Договірній Державі, в якій вони виникають відповідно до 

законодавства цієї Держави. В останньому випадку та за додержанням умови, 

що одержувач фактично має право на проценти і є резидентом другої 

Договірної Держави, застосовується обмеження ставки податку на рівні 5 

відсотків від загальної суми процентів. [367] 

Варто звернути особливу увагу на положення ч. 3 ст. 11 цієї Конвенції, 

відповідно до якого проценти, що виникають в Договірній Державі, 

звільняються від оподаткування в такій Договірній Державі, якщо вони 

одержуються, та фактично належать, або одержуються у зв'язку з позиками 

або кредитами, наданими, гарантованими чи застрахованими Урядом, 

територіально-адміністративною одиницею або місцевими органами влади 

іншої Договірної Держави, або Центральним Банком такої іншої Держави або 

будь-яким фінансовим інститутом, який належить або контролюється Урядом 

такої іншої Держави. [367] Положення цієї частини ст. 11 Конвенції має 

пріоритет над положеннями, які були розглянуті вище. 

Значення низки термінів, що обумовлюють застосування цього 

положення, також містяться у тексті Конвенції. Так, під термінами 

«Центральний Банк» та «фінансовий інститут, що належить або 

контролюється Урядом» залежно від країни визнаються: a) в Україні: 

Національний банк України; Державний ощадний банк України (Ощадбанк); 
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Державний експортно-імпортний банк України (Укрексімбанк); будь-який 

фінансовий інститут, що належить або контролюється Україною, який може 

бути узгоджений між компетентними органами Договірних Держав; б) в 

Чеській Республіці: Чеський національний банк; Чеський експортний банк 

(ЧЕБ); Експортна гарантійна та страхова компанія (ЕГСК); будь-який 

фінансовий інститут, що належить або контролюється Чеською Республікою, 

який може бути узгоджений між компетентними органами Договірних 

Держав. [367] 

Посилання у тексті Конвенції на те, що доходи «можуть 

оподатковуватись», не можна трактувати як право вибору платника, в якій 

країні будуть оподатковуватися відсотки. Вказана Конвенція побудована на 

базі Модельної податкової конвенції про доходи та капітал ОЕСР. [108] З 

метою тлумачення положень Конвенцій, побудованих на її основі, 

передбачена можливість застосування розроблених ОЕСР Коментарів[59]. 

Можливість їх використання не залежить від того, є країна, що їх застосовує, 

членом ОЕСР чи ні. Така позиція підтверджується і на рівні українських 

підзаконних нормативних актів, про що відзначено у листі Державної 

податкової адміністрації України від 30.03.2011 р № 3917/5/12-0216. [435] 

Аналогічний висновок міститься в Постанові Київського апеляційного 

адміністративного суду від 18.09.2013 р. по справі № 826/3191/13-а. [348] 

Отже, Коментарі до Модельної конвенції ОЕСР можна використовувати в 

Україні 

Відповідно до п. 3 Коментаря до ст. 11 модельної конвенції ОЕСР дана 

стаття передбачає компромісне рішення держав. Зокрема зазначено, що 

відсотки можуть обкладатися податком в країні-резиденції, а за державою 

джерела доходу залишається право введення податку, якщо його 
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законодавство це передбачає. Таким чином, ураховуючи положення 

Коментаря, формулювання «можуть обкладатися податком» означає 

можливість введення податку внутрішнім законодавством держави. В Україні 

вже передбачено необхідність сплати податку в розмірі 15% (або 5% по пп. 

141.4.11 - при дотриманні умов з нього), тобто наша держава вже ввела 

податок. З цього та положень Конвенції (ст. 11) випливає можливість 

обмеження ставки податку до 5%. Підтвердження цьому висновку можна 

знайти у в листі Державної податкової адміністрації України від 27.12.2012 р 

№ 12744/0/71-12/12-1017. [376] 

Системний аналіз судової практики застосування конвенцій з 

аналогічними за змістом положеннями свідчить про відсутність єдиної 

позиції щодо тлумачення словосполучення «можуть оподатковуватись». Іноді 

суди наполягали на тому, що сторони договору про надання позики можуть 

вибирати країну сплати податку при виплаті процентів (наприклад, постанова 

ВАСУ від 27.04.2010 р № К-9690/08, постанова ВАСУ від 15.10.2012 р по 

справі К-25653/10, постанова Львівського апеляційного адміністративного 

суду від 23.04.2013 у справі № 9104/31373/12). В інших випадках обстоюється 

позиція щодо відсутності права вибору юрисдикції оподаткування 

(наприклад, постанова від 08.02.2014 р К-32 467/10, постанова ВАСУ від 

25.04.2013 р К / 9991/17173/11). 

З наведеного можна зробити висновок, що судова практика у комплексі 

із положеннями коментарів ОЕСР, а також підхід контролюючих органів, 

свідчить про відсутність права вибору країни сплати податків у сторін 

договору. 

Варто також звернути увагу на положення в п. 2 ст. 23 «Усунення 

подвійного оподаткування»  Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської 
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Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження 

податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно, де міститься 

процедура усунення подвійного оподаткування: «відповідно до положень 

законів Чеської Республіки щодо усунення подвійного оподаткування, у 

випадку резидента Чеської Республіки, подвійне оподаткування усувається 

наступним чином. Чеська Республіка при оподаткуванні своїх резидентів 

може включати в податкову базу такі податки, які стягуються з доходу або 

майна, які відповідно до положень цієї Конвенції можуть також 

оподатковуватись в Україні, але дозволить вирахувати з суми податку 

підраховану на таку базу суму, яка рівна податку сплаченому в Україні. Такі 

вирахування не повинні перевищувати ту частину чеського податку, 

підраховану до надання вирахування, яка відповідає доходу або майну, які 

відповідно до положень цієї Конвенції, можуть оподатковуватись в Україні». 

[367] 

Питання виникає і при застосуванні положень п. 2 ст. 11 Конвенції, 

відповідно до якого передбачено можливість сплати податку за ставкою 5%. 

При цьому міститься посилання на те, що спосіб застосування  такого 

обмеження встановлюється компетентними органами Договірних Держав за 

взаємною згодою. Власне, окремого міжнародного документу, який би 

встановлював такий спосіб не існує, але за українським законодавством такий 

порядок передбачено положеннями ст. 103 Податкового кодексу 

України[342]. 

Щодо застосування вказаного положення судова практика також не 

відрізняється одноманітністю. Г. Морозовська, спираючись на постанови 

різних судів вказує, що, наприклад, Київський апеляційний адміністративний 

суд в постанові від 10.04.2012 р № 2а-12688/11/2670 підкреслює, що 
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відсутність "способу застосування" є підставою для несплати податку. В 

іншій справі (№ 2а-79 69/10 / 2270З) Вінницький апеляційний 

адміністративний суд розглядав аналогічне питання, проте він стосувався 

сплати податку з роялті, а не відсотків. Зокрема, суд прийшов до висновку, 

що норма конвенції про зниженою ставкою податку носить диспозитивний 

характер і застосовується "безпосередньо", в разі якщо компетентні державні 

органи за взаємною згоди не встановили будь-якого іншого способу її 

застосування. До такого ж висновку прийшов і Харківський апеляційний 

адміністративний суд в постанові від 01.02.2012 р по справі № 2а-

1670/7052/11, яке вже стосувалося оподаткування відсотків. [314] 

З цього Г. Морозовська робить висновок, що в подібних ситуаціях 

юридичній особі необхідно утримати 5% з відсотків при виплаті відсотків 

нерезиденту (при цьому їх не можна заплатити за свій рахунок, а потрібно 

саме утримати з виплачуваного доходу). Тобто, наголошує Г. Морозовська, в 

даному випадку залишається лише проаналізувати п. 3 ст. 11 Конвенції - 

якщо виконуються його умови, тоді можливо звільнення від оподаткування 

податком відсотків, виплачених нерезиденту. [314] 

Регулювання процедур усунення подвійного оподаткування між 

Україною та Швецією відбувається, зокрема, Конвенцією між Урядом 

України і Урядом Швеції про уникнення подвійного оподаткування та 

попередження податкових ухилень, ратифікованою Україною 23 квітня 

1996 р. яка набрала чинності 04 червня 1996 р. [371] Відповідно до її 

положень дивіденди, що сплачуються компанією, яка є резидентом 

Договірної Держави, резиденту другої Договірної Держави, можуть 

оподатковуватись у цій другій Державі або можуть також оподатковуватись у 

Договірній Державі, резидентом якої є компанія, що сплачує дивіденди, і 
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відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо одержувач фактично має 

право на дивіденди, податок, що стягується, не повинен перевищувати: 5 

процентів загальної суми дивідендів, якщо право на дивіденди фактично має 

компанія (на відміну від товариства) і ця компанія є власником принаймні 20 

процентів капіталу компанії, яка сплачує дивіденди; 10 процентів загальної 

суми дивідендів в інших випадках. [371] 

У п. 3 ст. 10 Конвенції встановлені додаткові обмеження до платників. 

Зокрема, дивіденди будуть оподатковуватися тільки в Договірній Державі, 

якщо фактичний власник дивідендів є резидентом цієї Держави, коли 

фактичним власником є компанія (на відміну від партнерства), яка 

безпосередньо володіє принаймні 25 процентами акцій, що мають право 

голосу компанії, яка сплачує дивіденди, і принаймні 50 процентами акцій, що 

мають право голосу компанії, яка є фактичним власником дивідендів, 

дивіденди одержуються резидентами цієї Договірної Держави. [371] 

У своїх роз’ясненнях контролюючі органи зазначають, що дивіденди, 

які виплачені товариством з обмеженою відповідальністю - резидентом 

України на користь юридичної особи - резидента Швеції, яка є власником 

частки товариства у розмірі 100 відсотків, підлягають оподаткуванню за 

ставкою 5 відсотків, за умови, що резидент Швеції є бенефіціарним 

(фактичним) отримувачем (власником) такого доходу, а статус його 

резидентства підтверджено відповідним документом. [255] 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

Спираючись на поглиблене вивчення проблем, означених для їх 

аналізу, зроблено попередні висновки. 
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1. Податкові надходження до дохідних частин бюджетів є наслідком 

закріплення та подальшої реалізації податкового обов’язку, що має 

імперативний та безумовний характер. Наразі необхідність у закріпленні 

обов’язку сплачувати податки і збори обумовлена потребою реалізації 

публічного інтересу. Регулярна сплата обов’язкових платежів на користь 

владної сторони правовідносин не завжди мала на меті задоволення 

публічного інтересу. Це було зумовлено різним розвитком та орієнтацією 

регулювання суспільних відносин у минулому та території різних країн. 

2. Сплата зобов’язаними особами податків і зборів переслідує 

одночасно декілька цілей. По-перше, це наповнення публічних фондів 

держави і відповідних територіальних утворень. Саме це є основною метою 

оподаткування – створення економічного підґрунтя діяльності держави. По-

друге, об’єктивна необхідність у формуванні публічних фондів є підставою 

для досягнення іншої мети – забезпечення платоспроможності відповідних 

державних та місцевих інституцій. 

3. Встановлення податків і забезпечення їх вчасної сплати є одним із 

основних орієнтирів для реалізації мети публічного інтересу. Реалізація 

принципу публічної мети у відносинах оподаткування неодмінно має 

враховувати невідповідність інтересів платника, якому доводиться віддавати 

частину належних йому коштів, та держави, що їх акумулює. У цьому 

випадку дуже важливим є досягнення балансу інтересів цих суб’єктів, пошук 

оптимального компромісу. 

4. Потрібно зробити такі висновки щодо обов’язку сплачувати 

податки: а) встановлення державою обов’язку сплачувати податки є її 

неодмінним правом; б) встановлення податків і забезпечення їх вчасної 

сплати є одним із основних орієнтирів для реалізації мети публічного 
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інтересу; в) сплатою податків частково забезпечується покриття щорічних 

видатків держави; г) публічність інтересу при сплаті податків полягає 

в забезпеченні в такий спосіб інших суспільних інтересів оборонного, 

освітнього, соціального та іншого характеру. 

5. Одними з принципових ознак податку є його безумовність та 

відсутність цільового спрямування. Податок сплачується при формалізації 

(появі) у платника об’єкта оподаткування – жодних спеціальних умов на 

кшталт перетинання митного кордону для виникнення податкового обов’язку 

при цьому не потрібно. Крім того, після сплати податок або надходить до 

одного публічного фонду, або розподіляється між фондами кількох рівнів, 

мов би розчиняючись у них. Надходження від конкретного податку не 

використовуються на заздалегідь визначені цілі. 

6. Мито має самостійну природу та не належить ані до категорії 

податків, ані до категорії зборів. Мито відрізняється від податку за умовною 

ознакою. Обов’язок з його сплати виникає лише в одному випадку – при 

перетинанні товарами митного кордону. Про відокремленість мита свідчить 

й особливий порядок його нормативного закріплення – це єдиний 

загальнообов’язковий платіж, що формально входить до складу системи 

оподаткування за нормами ст. 9 Податкового кодексу України, але механізм 

його цим Кодексом не регулюється. Деталізація процедур обрахування та 

сплати мита міститься зовсім в іншому нормативному акті – у Митному 

кодексі України. 

7. На самостійну природу мита й обов’язку з його сплати вказує 

специфічний суб’єктний склад. Адмініструванням усіх податків займається 

Державна податкова служба України, тоді як для адміністрування мита було 

створено спеціальний орган – Державну митну службу України. Навіть 
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адмініструванням єдиного соціального внеску, який не є елементом 

податкової системи, займається Державна податкова служба України, у той 

час як сплату мита контролює окремий орган. Адміністративна реформа 

останніх років, виокремлення Державної митної служби України із кола 

контролюючих органів також свідчать про особливу природу цього платежу 

та про наявність специфічних ознак обов’язку з його сплати. 

8. До прийняття Податкового кодексу України існували платежі, що 

формували дохідні частини позабюджетних фондів (Пенсійного фонду 

України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України тощо). При 

цьому деякі з них включалися до складу податкової системи (збір на 

обов’язкове державне пенсійне страхування), тобто формально реалізація 

обов’язку з їх сплати не призводила до наповнення бюджетної системи. 

9. В Україні питома вага загальнодержавних податків при їх 

зарахуванні розподіляється між бюджетами різних рівнів у встановлених 

бюджетним законодавством пропорціях. Завдання розподілу отриманих від 

платників податків надходжень покладається на Державне казначейство 

України. Самі платники не турбуються про те, до якого саме бюджету буде 

зараховано обчислений ними платіж. 

10. Платники податків мають обчислити базу оподаткування, але 

формувати її чи ні – це не їхній обов’язок. Йдеться про те, що за загальним 

правилом податковий обов’язок виникає внаслідок виникнення об’єкта 

оподаткування, з якого вже обраховується база оподаткування, до якої 

застосовується відповідна податкова ставка. Сама поява об’єкта 

оподаткування є підставою виникнення податкового обов’язку. Не можна 
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стверджувати, що на платника в межах податкового регулювання 

покладається обов’язок, наприклад, отримувати дохід (формування бази 

оподаткування) – це його право. 

11. Застосування конструкції «податкове зобов’язання» в податковому 

законодавстві країн обумовлено скоріше історичними причинами розвитку 

правового регулювання оподаткування та практикою його застосування. 

В окремих країнах колишнього СРСР конструкція «податкове зобов’язання» 

застосовувалась як у дореволюційному періоді, так і після формалізації СРСР. 

Також конструкцію «податкове зобов’язання» широко використовують 

у законодавствах європейських країн, але при цьому в його зміст вкладається 

не тільки односторонній обов’язок платника виконувати низку дій, зокрема, 

сплачувати податок, а й зустрічні обов’язки владної сторони перед 

платником. 

12. При пропущенні строку сплати податку на його суму починає 

нараховуватися пеня, яка має майнову природу, але обов’язок з її сплати не 

виникає на договірних засадах, не залежить від волі жодної зі сторін. Для 

платника обов’язок сплати пені при простроченні граничного строку сплати 

суми податку є обов’язком, а для контролюючого органу обов’язковим є її 

нарахування – він не може діяти в інший спосіб, бо за ненарахування пені 

посадова особа контролюючого органу понесе відповідальність.  

13. У податковому правовідношенні щодо сплати податку 

уповноважена особа не може (у неї немає такого права) відмовитися від права 

вимоги виконання податкового обов’язку платником вчасно та у повному 

обсязі. 

14. Органи, уповноважені на здійснення контролю за сплатою податків і 

зборів, не зобов’язані контролювати ані цільове, ані ефективне використання 
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коштів, акумульованих у бюджетній системі від сплати податків і зборів. 

Вони задіяні лише на стадії мобілізації коштів, а розподіл останніх та 

подальше використання відбувається в межах зовсім іншої стадії публічної 

фінансової діяльності. 

15. Національні законодавства при визначенні обов’язку сплачувати 

податки і збори по-різному підходять до категоріального апарату. В одних 

країнах законодавцем закріплена категорія «податковий обов’язок», в інших – 

«податкове зобов’язання», а в деяких взагалі бракує чіткості 

в термінологічному апараті. 

16. Принциповою ознакою податкового обов’язку є його активний 

характер. За цією ознакою можна диференціювати цивільне зобов’язання та 

податковий обов’язок. Українське цивільне законодавство визначає 

зобов’язання як правовідношення, у якому зобов’язана сторона має або 

вчинити певну дію чи дії на користь іншої (активне зобов’язання), або 

навпаки утриматися від вчинення визначеного кола дій (пасивне 

зобов’язання). У податковому регулюванні зобов’язаною особою виступає 

платник, який має виконувати комплекс дій, що становлять зміст податкового 

обов’язку в його широкому розумінні (обчислення, сплата податку, 

формування та подання звітності тощо). 

17. Податковий обов’язок має реалізовуватися усіма платниками 

податків на території держави. Ознака «універсальності» податкового 

обов’язку стосується лише суб’єктного складу податкового правовідношення. 

Вона характеризує коло суб’єктів, на яких податковий обов’язок 

покладається, але у наведеному вище розумінні не стосується кола об’єктів, 

поява яких у платника обумовлює його виникнення. Ознака універсальності 

податкового обов’язку має «суб’єктний» характер. 
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18. Податковий обов’язок за своєю правовою природою є імперативним 

публічним обов’язком, який встановлюється державою з метою забезпечення 

її фінансової спроможності. Його встановлення – виключна монополія 

держави. При цьому ситуацію, коли платник витратив кошти, які мав 

сплатити у формі податків на користь держави або територіальної громади, не 

можна вважати поважною причиною для його несплати. 

19. Підставою виникнення податкового обов’язку щодо переважної 

більшості податків є поява в платника об’єкта оподаткування. Об’єкт 

оподаткування сам по собі є активом, незалежно від того, виражений він 

у грошовій або майновій формі. При отриманні, наприклад, коштів від 

реалізації товарів об’єкт у платника формується, і він отримує змогу сплатити 

податок. Можливі винятки: при застосуванні методу першої події на момент 

виникнення податкового обов’язку платник ще не отримав гроші від 

контрагента по конкретній операції, але при цьому він може реалізувати 

податковий обов’язок з інших наявних коштів, а у разі їх відсутності 

застосувати механізми відстрочення або розстрочення обов’язку зі сплати 

податку. 

20. Податковому обов’язку не притаманне встановлення законодавцем 

ознаки «можливості» його реалізації. Держава при встановленні податку 

переслідує мету забезпечення її та територіальних громад фінансовими 

ресурсами. Податковий обов’язок є імперативним, а завдання з його реалізації 

покладається не на державу, а на платника. 

21. Ознака належності поведінки платника зводиться до встановлення 

усіх необхідних ознак та структурних елементів податку або збору. До них 

належать такі елементи, як об’єкт оподаткування, платник податку, ставка 

оподаткування, оподатковувана база, строки сплати податку, порядок його 
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сплати, строки подання податкової звітності тощо. Усі ці елементи перелічені 

у ст. 7 Податкового кодексу України. 

22. Ознака належності податкового обов’язку передбачає можливість 

фізичною або юридичною особою не сплачувати податок, збір чи інший 

платіж, який встановлено в неналежний спосіб. Неналежність виявляється 

саме в порушені встановлення усіх необхідних елементів податку. Ознака 

належності фактично відображає дію принципу єдиного підходу до 

встановлення податків і зборів, який передбачає визначення усіх 

обов’язкових елементів податку на законодавчому рівні. 

23. При реалізації податкових відносин на платника покладається 

комплекс обов’язків з обліку об’єктів оподаткування, сплати суми податку, 

формування та подання податкової звітності. Порядок виконання цих 

обов’язків чітко регламентовано податковим законодавством. При цьому 

з метою забезпечення їх реалізації законодавець запроваджує низку 

допоміжних конструкцій, якими користуються як платник, так 

і контролюючий орган в реалізації податкових відносин. До їх кола належить 

нормативно врегульований порядок обміну документами між платником та 

контролюючим органом, можливість застосування різних форм податкової 

звітності, використання сторонніх організацій або фізичних осіб при 

визначенні суми податку, формуванні та поданні податкової звітності тощо. 

Водночас для ефективної реалізації покладених на платника податків 

обов’язків він може звертатись до контролюючого органу для забезпечення 

найбільш ефективної їх реалізації. 

24. У податкових відносинах доречніше використовувати конструкцію 

«податковий обов’язок», а не «податкове зобов’язання». Гроші від сплати 

податків мають спрямовуватися на задоволення публічного інтересу, тобто 
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витрачатися в інтересах кожного члена суспільства, проте в межах 

податкового регулювання йдеться лише про акумуляцію коштів у публічних 

грошових фондах. Питання щодо їх розподілу та подальшого витрачання 

лежать поза межами податкового регулювання, тому про зобов’язання можна 

говорити в рамках відносин фінансових, які є ширшими за податкові. 

25. Держава має забезпечувати гідне існування населення, виконувати 

функції охоронного, соціального, освітнього та іншого характеру, захищати 

права та свободи людини і громадянина. У межах податкових відносин лише 

формується економічне підґрунтя для діяльності держави. Механізму, який 

дозволив би платникам податків контролювати, на які цілі витрачаються 

кошти від сплати податків, в Україні зараз немає. Саме тому, на наше 

переконання, двосторонній характер може бути в зобов’язаннях фінансових, 

а не податкових. 

26. При регулюванні податкових відносин може виникати ситуація, 

коли праву контролюючого органу кореспондує обов’язок платника податку 

і навпаки, коли праву платника відповідає обов’язок контролюючого органу. 

Прикладом останнього є інститут податкових консультацій. Платник податків 

може вимагати надання йому письмової індивідуальної консультації, 

а контролюючий орган має її надати. Водночас у разі порушення приписів 

податкового законодавства платником на підставі наданої йому консультації 

він не буде нести за це відповідальності. Тобто виникає конструкція право-

обов’язку із чітко зрозумілими практичними наслідками її застосування. 

27. Рух публічних грошових коштів відбувається і межах податкових 

відносин, і в межах відносин фінансових. Правовідносини з приводу руху 

таких коштів та пов’язані з ними правовідносини (спрямовані на 

забезпечення такого руху) є складовою частиною предмета галузі 
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фінансового права та права податкового. Але предмет податкового 

регулювання вужчий – до нього належать відносини, пов’язані переважно 

з одностороннім рухом публічних коштів (від платника до держави або 

територіальної громади). Ані питання щодо витрачання, ані питання щодо 

розподілу публічних грошових ресурсів податковим правом не регулюються. 

Конструкція «зобов’язання» дійсно застосовується в публічних галузях права 

в окремих випадках, але в податкових відносинах більш доречно говорити 

про «податковий обов’язок», який характеризується односторонністю вимог 

держави до платника. Зустрічних вимог майнового характеру платника до 

держави в межах податкового регулювання немає. 

28. Формування та подання платником податків документів податкової 

звітності створює підґрунтя для подальшого здійснення податкового 

контролю. Розбіжності у звітних документах контрагентів можуть стати 

підставою для проведення податкових перевірок або направлення 

контролюючими органами запитів у рамках здійснення зустрічних звірок. 

Також однією з підстав проведення в платника позапланової документальної 

перевірки є неподання ним документів податкової звітності. 

29. Податковий обов’язок може розглядатися у вузькому (обов’язок зі 

сплати податку) та широкому (комплекс видових обов’язків з податкового 

обліку, сплати податку та податкової звітності) аспектах. При цьому видові 

обов’язки зазвичай деталізуються в окремих статтях податкових кодексів 

країн. 

30. При виконанні податкового обов’язку стадії податкового обліку не 

можуть передувати інші стадії, – вона завжди буде першою, тому що саме 

з даними обліку формується уявлення про розмір податку, який має сплатити 

платник. Проте стадії сплати податку та подання податкової звітності не 
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завжди слідують одна за одною і можуть змінюватися в часі залежно від 

правового механізму конкретного податку. 

31. Доцільно з теоретичної та практичної точки зору в складі 

податкового обов’язку виокремлювати низку видових обов’язків, до яких 

належать: а) обов’язок з податкового обліку об’єктів оподаткування; 

б) обов’язок зі сплати обрахованої платником або контролюючим органом 

суми податку; в) обов’язок з формування та подання документів податкової 

звітності.  

32. Деталізація окремих обов’язків платника податків має відбуватися 

в окремій статті податкового кодексу, а не в статті, у якій дається поняття 

податкового обов’язку та визначаються його характерні риси. Нехтування 

таким підходом у податковому законодавстві деяких країн створює 

передумови для ускладнення реалізації процедур уникнення подвійного 

оподаткування через брак термінологічної визначеності.  

33. Обов’язок платника стати на податковий облік у контролюючих 

органах не можна вважати складовою частиною обов’язку з податкового 

обліку, що обумовлено покладанням обов’язку ведення реєстрів, у яких 

акумулюються відомості щодо характерних рис платників та видів їх 

діяльності, на контролюючі органи, а не на самих платників податків. 

34. На контролюючі органи покладаються обов’язки із забезпечення 

ефективної роботи та виконання завдань контролюючих органів відповідно 

до їхніх повноважень. Окрім здійснення податкового контролю вони мають 

виконувати цілий комплекс обов’язків, спрямованих на створення умов для 

виконання платниками податкового обов’язку. Зокрема, вони мають коректно 

та уважно ставитися до платників податків, не допускати розголошення 

інформації з обмеженим доступом, вносити до інформаційних баз даних 
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інформацію з документів, отриманих від платників податків, надавати 

індивідуальні податкові консультації тощо. Тобто контролюючі органи 

задіяні у процесі виконання платниками податку податкового обов’язку, але 

виконують при цьому інші обов’язки, що не є складовими податкового 

обов’язку. 

35. Сама по собі реєстрація особи платником податків не завжди 

призводить до виникнення усіх складових податкового обов’язку в його 

широкому розумінні. Після реєстрації юридичної особи на неї покладається 

комплекс обов’язків, серед яких є обов’язок з ведення податкового обліку та 

подання податкової звітності. Причому ці обов’язки не залежать від факту 

отримання об’єкта оподаткування: платник може не сплачувати податок за 

відсутності об’єкта, але подавати звітність він зобов’язаний у будь-якому разі 

36. Постановка на податковий облік платника податків є юридичним 

фактом, що обумовлює виникнення податкового обов’язку в його широкому 

розумінні одночасно щодо низки податків. При цьому податкове 

законодавство закріплює окремі податки, для виникнення податкового 

обов’язку за якими потрібна додаткова формалізація податково-правового 

статусу суб’єкта шляхом реєстрації його як платника цих податків 

в окремому реєстрі. До їх числа належать податок на додану вартість та 

акцизний податок. Тільки після набуття особою податково-правового статусу 

платника цих податків вона отримує можливість використання усіх 

передбачених податковим законодавством інструментів, елементів правового 

механізму податку (наприклад, платники податку на додану вартість 

отримують можливість виписувати податкові накладні та користуватися 

механізмом податкового кредиту). 
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37. Конституції країн Східної Європи в основному прямо не 

закріплюють обов’язок сплачувати податки, як це зроблено в Конституції 

України. На необхідність встановлення податкової системи на законодавчому 

рівні вказується в конституціях Литви, Словакії, Словенії, Чеської 

Республіки, Естонії тощо. Лише кілька країн Східної Європи закріплюють 

норму про обов’язковість сплати податків. 

38. Конституції країн Західної Європи обов’язково мають посилання на 

необхідність встановлення податкової системи на законодавчому рівні. До 

кола таких країн належать Австрія, Бельгія, Німеччина, Греція, Данія, 

Ірландія, Ісландія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Фінляндія, 

Франція, Швеція. При цьому жодна з конституцій цих країн, окрім 

Конституції Іспанії, не містить обов’язку громадян сплачувати податки. У 

конституціях країн американського континенту схожа ситуація: в Аргентині, 

Бразилії, Болівії, Колумбії, Канаді, Мексиці, Нікарагуа, Перу, США на 

конституційному рівні затверджено необхідність законодавчого закріплення 

складників їхніх податкових систем. При цьому конституційних норм про 

встановлення загального податкового обов’язку немає. 

39. Закріплення податкового обов’язку на конституційному рівні 

притаманне країнам Африки та Азії. Нормативне закріплення цього обов’язку 

можна знайти приблизно в половині конституцій країн, розташованих на 

території цих континентів, особливо у великих розвинутих країнах. До їх 

числа можна віднести Алжир, В’єтнам, Єгипет, Китай, Конго, Нігер, Таїланд, 

Туніс, Туреччину, Південну Корею, Японію 

40. У разі необхідності ініціювання процедур урегулювання певних 

питань шляхом укладення міжнародного договору основним суб’єктом 

ініціативи виступає Міністерством закордонних справ України. При цьому 
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інші центральні органи виконавчої влади та державні колегіальні органи 

подають пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України разом з 

Міністерством закордонних справ України. Такі пропозиції подаються після 

їх експертизи, яка проводиться Міністерством юстиції України. 

41. Набуття юридичної сили міжнародними договорами відбувається 

після проходження процедури надання згоди України на обов'язковість для 

неї міжнародного договору. Така згода може надаватися у різних формах: 

а) підписання; б) ратифікації; в) затвердження; г) прийняття договору; 

д) приєднання до існуючого міжнародного договору. Факт проходження 

ратифікації посвідчується ратифікаційною грамотою, яка засвідчується 

підписом Міністра закордонних справ України. 

42. При реалізації механізму уникнення оподаткування із 

застосуванням міжнародних договорів для фізичних осіб-нерезидентів може 

бути передбачено одну із преференцій: а) зменшення ставки податку; 

б) звільнення від оподаткування доходів із джерелом походження з України; 

в) повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку 

нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору 

України. У переважній більшості випадків застосовується перший варіант. 

43. Документом для визнання особи фактичним власником доходу 

може бути документ, який підтверджує право особи на такий дохід, зокрема, 

але не виключно документ, виданий компетентним органом країни, з якою 

укладено міжнародний договір України, ліцензія, патент, офіційно 

оформлений торговий знак тощо. 

44. Термін «фактичний отримувач доходу» не має тлумачитися у 

вузькому, технічному сенсі, його значення слід визначати, виходячи з мети, 

завдань міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, 
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таких як «уникнення від сплати податків», і з урахуванням таких основних 

принципів, як «запобігання зловживання положеннями договору». Для 

визначення особи як фактичного отримувача доходу така особа повинна 

володіти не тільки правом на отримання доходу, але і згідно з міжнародною 

практикою застосування угод про уникнення подвійного оподаткування 

повинна бути особою, яка визначає подальшу економічну долю доходу. 
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РОЗДІЛ 2. 

ПРАВОВА ПРИРОДА ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ, ЙОГО 

ВИДИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

 

2.1. Виникнення подвійного оподаткування. 

2.1.1. Генеза відносин щодо виникнення подвійного оподаткування. 

Про виникнення режиму подвійного оподаткування почали говорити на 

початку минулого століття. У той час кілька континентально-європейських 

держав підписали двосторонні договори про уникнення подвійного 

оподаткування, переважно зі своїми сусідами. Із розвитком економічної 

співпраці у 1920-х роках проблема подвійного оподаткування стає більш 

помітною. У зв’язку із цим Ліга Націй призначила економістів для вирішення 

проблеми подвійного оподаткування. Наслідком було проведення кількох 

конференцій технічних експертів та урядовців[92; 93]. 

За часів існування Ліги Націй основним завданням у сфері усунення 

подвійного оподаткування було складання багатостороннього договору. 

Ускладнювалась його реалізація тим, що уряди противились цій ідеї. Проте 

вони підтримували розробку шаблонного документа – типової конвенції. 

Такий документ міг бути використаний як орієнтир для проведення 

двосторонніх переговорів з подальшим укладанням угоди між сторонами. 

Принциповим було те, що подібна конвенція не може мати обов’язкової сили, 

адже це дозволило б забезпечити необхідну гнучкість для пошуку шляхів 

безболісного поєднання різних національних податкових систем між 

собою[132, с. 38]. Наслідком роботи Ліги Націй стали зразки конвенцій 1928, 

1935, 1943 та 1946 років. 

Значні зміни в Європі відбулися у 1950–1960-х роках, коли переважного 
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значення в обговоренні міжнародних податкових питань замість Ліги Націй 

набуває Організація економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР). 

Варто наголосити, що ООН на відміну від ОЕСР не виділила багато ресурсів 

для міжнародного оподаткування, тому не стала потужним конкурентом 

ОЕСР як головного політичного форуму в галузі міжнародного 

оподаткування[26, с. 318]. При цьому позиції країн щодо недопустимості 

єдиного багатостороннього договору залишались незмінними. Проте на новій 

платформі активізувались процеси з подальшого розвитку та адаптації 

Модельної конвенції ОЕСР[108]. Текст своєї першої Модельної конвенції та 

коментарі до неї ОЕСР опублікувала у 1963 році, а удосконалену 

й переглянуту версію – у 1977 році. У 1991 р. ОЕСР вирішила опублікувати 

Модельну конвенцію у вільному форматі. Метою такого кроку, судячи 

з усього, було створення стимулів для спрощення її адаптації й внесення змін 

у економічних умовах, що постійно змінювались. З того часу Модельна 

конвенція ОЕСР регулярно оновлюється, а її зведені версії було опубліковано 

у 1992, 1994, 1995, 1997, 2000 та 2003 роках. 

Результатом створення ОЕСР Модельної конвенції стало значне 

зростання кількості двосторонніх договорів про усунення подвійного 

оподаткування, що укладалися між державами. Динаміка до появи Модельної 

конвенції ОЕСР була такою: у 1958 році діяли 263 договори, у 1963 році – 

333, а у 1978 році – понад 600. Після укладення Модельної конвенції 1977 

року відбувались лібералізація ринків капіталу й збільшення податкових 

коефіцієнтів у промислово розвинутих країнах. Це сприяло підвищенню 

актуальності проблеми подвійного оподаткування. Внаслідок цього кількість 

договорів доволі швидко зросла до 1 582 у 1998 році[139, с. 389-414]. 

За загальним правилом країни не зобов’язані використовувати 
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положення Модельної конвенції ОЕСР у своїх двосторонніх переговорах. 

Водночас майже всі податкові угоди, що діють сьогодні, дотримуються її, 

а це більше 2 000 угод. Процедура укладання двосторонніх угод щодо 

усунення подвійного оподаткування частіше за все зводиться до того, що 

партнери за договором домовляються про укладення Модельної конвенції 

ОЕСР та пристосовують лише деякі її положення до своїх потреб. 

Безумовно, робота над розробкою та впровадженням механізмів 

усунення подвійного оподаткування була активізована, але це не означає 

відсутність конфліктів з цього приводу. Найважливішим конфліктом 

міжурядового характеру постає проблема визначення факторів місця 

проживання та джерела оподаткування. Проблема виявляється 

в неоднаковому підході для обрання критерію, який буде покладено в основу 

застосування механізмів усунення подвійного оподаткування. Частіше за все 

принцип проживання використовують для усунення подвійного 

оподаткування в розвинених країнах, тоді як країни, що розвиваються, 

віддають перевагу принципу джерела. Така ситуація обумовлена тим, що 

останній принцип передбачає більшу частку транснаціональної податкової 

бази. 

Незбіг інтересів щодо обрання принципу проживання або принципу 

джерела спостерігається протягом усієї історії міжнародного податкового 

співробітництва. Як варіант подолання цього конфлікту виступає можливість 

застосування різних типових конвенцій, які надають різну вагу цим 

принципам. Так, Модельна конвенція ОЕСР надає більшої ваги 

оподаткуванню резидентів, тоді як модель, розроблена в ООН, переважно 

передбачає оподаткування джерел. Проте окрім розбіжностей, пов’язаних із 

принципами, та наявний у цих двох конвенціях розподіл податкових прав 
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навряд чи можна стверджувати про альтернативність Модельної конвенції 

ООН 1980 року Модельній конвенції ОЕСР, яку було суттєво модернізовано 

у 2000 році. Скоріше можна сказати, що перша є не альтернативою, а лише 

незначною модифікацією останньої[13, с. 95]. Барт Костнер з цього приводу 

наголошує, що Модельна конвенція ООН спирається на ту саму механіку та 

принципи, що і Модельна конвенція ОЕСР. Він зазначає, що в ній визначено 

ті положення Модельної конвенції ОЕСР, які країни, що розвиваються, 

повинні прагнути модифікувати на двосторонніх переговорах з розвиненими 

країнами. Вчений вказує також на обмежений, але помітний вплив Модельної 

конвенції ООН та зазначає, що багато розвинених країни згодом надали 

перевагу оподаткуванню з джерела у своїх двосторонніх договорах 

з країнами, що розвиваються[90, с. 4]. 

Ріксен Томас звертає увагу на інституціаналізацію використання 

необов’язкової багатосторонньої типової конвенції як шаблону для 

двосторонніх переговорів. Наприклад, Комісія з фіскальних питань ОЕСР 

(далі – CFA), який є органом державних службовців та податкових експертів, 

що ведуть переговори про двосторонні договори для своїх країн, регулярно 

проводить засідання[105, с. 246-251]. У CFA, що є глобальним форумом для 

співпраці країн у питаннях оподаткування[135, с. 603-619], беруть участь як 

країни – члени ОЕСР, так і країни, що не є членами цієї організації. При 

цьому CFA постійно прагне модернізувати та адаптувати Модельну 

конвенцію ОЕСР під нагальні потреби. Ріксен Томас наголошує, що в модель 

часто вбудовують технічні нововведення, які з’являються у двосторонніх 

договорах; інші інновації розробляються в рамках CFA. У процесі 

виробляється єдине розуміння двостороннього укладання та тлумачення 

податкових договорів[139, с. 4-6]. Арнольд Брайан та Майкл Макінтайр 
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влучно зазначають, що загальноприйняті порозуміння та незгоди 

залишаються опублікованими в коментарі, що супроводжує Модельну 

конвенцію ОЕСР. При цьому коментар часто використовують у своїй 

діяльності судді, адвокати та інші податкові працівники[13, с. 98-100]. 

У сучасних умовах економічна діяльність суб’єктів господарювання не 

обмежується кордонами однієї держави, у той час як питання оподаткування 

регулюються передусім законодавством окремої країни. При цьому подвійне 

оподаткування, що може виникати внаслідок невідповідності нормативного 

регулювання оподаткування в різних країнах, часто є вагомою проблемою 

і для розширення економічної діяльності, і для нормального функціонування 

вже існуючого бізнесу. Особливо важливим є належне врегулювання питань, 

пов’язаних із подвійним оподаткуванням, що виникає через накладання 

юрисдикцій між державою проживання (країною, де проживає платник 

податків) і державою-джерелом (країною отримання платником податків 

доходу). У разі застосування обома країнами усіх своїх механізмів 

оподаткування спостерігається підвищення податкового тягаря для 

міжнародних інвестицій порівняно з інвестиціями національними. Для 

подолання цього уряди докладають певних зусиль задля уникнення 

подвійного оподаткування[139, с. 1-2]. 

Розвиток економічних моделей ведення бізнесу привів до зростання 

транснаціональних підприємств. Це, відповідно, викликало потребу в зміні 

правових та економічних відносин між державами. Пеггі Б. Мусгрейв 

зазначає, що «збільшення прямих іноземних інвестицій та паралельне 

відкриття нових економік для іноземних інвесторів ускладнили міжнародні 

правові та фіскальні угоди між країнами. Одним із найближчих результатів 
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стало посилення турботи про координацію у сфері оподаткування між 

країнами» [128, с. 29]. 

Така координація може здійснюватися в різних формах за участю 

різних суб’єктів. Р. Рохаджі виокремлює виняткову важливість такого 

інструменту, як двосторонні угоди про уникнення подвійного оподаткування, 

які країни використовували для протидії цій проблемі разом із заходами 

одностороннього характеру. На переконання вченого, основним 

призначенням двосторонніх угод є зменшення тягаря юридичного подвійного 

оподаткування[141, с. 3]. Такі договори укладаються як між розвиненими 

країнами, так і країнами, що розвиваються, а їх положення використовують 

для задоволення потреб цих країн, що часом породжує конфлікт інтересів[19]. 

Угоди про уникнення подвійного оподаткування в сучасних економіко-

правових умовах стали невід’ємною частиною міжнародних економічних 

відносин та зовнішньої політики. Завдяки нормам міжнародних податкових 

угод вдається досягти більшої визначеності у фіскальних режимах різних 

країн та встановити дієві механізми взаємодопомоги та обміну інформацією 

про діяльність платників податків. Усе це сприяє стриманню діяльності, 

спрямованої на ухилення від сплати податків, надає нових можливостей для 

розвитку міжнародної торгівлі та здійснення прямих іноземних інвестицій. 

Особливу ефективність міжнародні податкові договори мають при їх 

укладанні між державами зі схожим рівнем розвитку. 

На проблемах урегулювання питань, пов’язаних із подвійним 

оподаткуванням між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються, 

загострює увагу Саураб Багарія. Він наголошує, що податкові угоди не 

є винятковим засобом подолання негативних проявів подвійного 

оподаткування й існує можливість досягнення цієї мети із застосуванням 
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односторонніх актів однієї з держав. Вчений пише: «З точки зору країн, що 

розвиваються, податкові договори – це ціна, узгоджена у формі суми 

податкових надходжень, для досягнення бажаного рівня іноземних 

інвестицій. Надмірні правила щодо ухилення від сплати податків можуть 

знеохотити іноземних інвесторів, а отже, країни, що розвиваються, можуть 

бути не надто готовими до співпраці та обміну інформацією. Що стосується 

більш яскравої сторони, збалансований та добре обговорений податковий 

договір може сприяти прямим іноземним інвестиціям в країнах, що 

розвиваються, і це може знадобитися для збільшення зайнятості та 

виправлення інших економічних порушень» [19]. 

Саураб Багарія пропонує вирішувати питання тлумачення, вдаючись до 

Віденської конвенції про право міжнародних договорів. На думку вченого, це 

сприяє загальному застосуванню норм та сприяє побудові всеосяжної 

«міжнародної податкової мови». При цьому наводяться аргументи щодо 

залежності обов’язковості дії коментарів до Модельної конвенції ОЕСР від 

того, як держави приймають їх. Для країн, що не є членами ОЕСР, Модельна 

конвенція та коментарі до неї мають і надалі залишатися переконливим 

фактором. При тлумаченні терміна «контекст» із урахуванням положень ст. 3 

(2) Модельної конвенції ОЕСР та Рекомендацій пропонується надавати йому 

більш широке значення, що аргументується можливістю в такому разі 

прийняти більш поінформоване та чітке рішення. За посиланням u / A. 3 (2) 

Модельної конвенції ОЕСР, потрібно застосовувати законодавство держави, 

що приймає. Така позиція обумовлена тим, що держава, яка приймає, 

застосовує договір першою. У свою чергу, договір має містити положення, 

що стосуються певного питання в разі незгоди держави проживання із таким 

регулюванням[19]. 
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Характеризуючи міжнародне публічне право, деякі вчені наголошують, 

що воно не накладає багато обмежень на податкові повноваження країн, крім 

вимоги юрисдикційного зв’язку[148]. Моріс Ленер з цього приводу робить 

наголос на тому, що економічна діяльність транскордонного характеру може 

зазнати подвійного або навіть багаторазового юридичного оподаткування 

доходів за відсутності загальної міжнародно-правової заборони подвійного 

оподаткування[115]. Виникає подвійне оподаткування транскордонної 

економічної діяльності та інвестицій у разі, коли як держава інвестора (яку 

зазвичай іменують державою проживання), так і держава, у яку здійснюється 

інвестиція (зазвичай називається держава-джерело), заявляють право 

оподатковувати одну і ту ж статтю доходу. Розглянемо це на прикладі. 

Змоделюємо ситуацію, у якій компанія – резидент Великобританії 

з метою оподаткування відкрила філію у Франції. Франція фактично є в 

такому разі державою-джерелом і, відповідно, відстоює право 

оподатковувати прибуток. Це обґрунтовується, зокрема, тим, що Франція 

забезпечує необхідні для отримання доходу умови, до кола яких належать 

державні послуги, інфраструктура, судовий захист суб’єктів діяльності тощо. 

Проте Великобританія теж може заявляти про право оподаткування прибутку 

філії, адже остання є частиною юридичної особи, що є резидентом з метою 

оподаткування у Великобританії. 

Зважаючи на міжнародну практику, держава може оподатковувати 

своїх резидентів з усіх їх доходів (з джерелом походження, зокрема і за 

кордоном). Окрім оподаткування іноземних доходів своїх податкових 

резидентів, переслідуючи мету отримання доходів для досягнення 

ефективності та горизонтальної справедливості у своєму внутрішньому 

податковому режимі, Великобританія може поставити питання про 
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необхідність оподаткування іноземного прибутку своїх резидентів. При 

цьому в разі оподаткування Великобританією прибутку британських, але не 

іноземних філій, у британських компаній формуватиметься стимул 

створювати філії в іноземних країнах із нижчими ставками оподаткування, 

ніж у Великобританії. 

Крім того, більш низькі ставки податків для іноземних операцій теж 

можуть сприйматися як несправедливі щодо британських платників податків, 

які здійснюють лише внутрішні операції. Якщо Великобританія оподатковує 

прибуток британських, але не іноземних філій, то британські компанії 

матимуть стимул створювати філії в іноземних країнах із нижчими ставками 

оподаткування, ніж у Великобританії. Більш низький податок для іноземних 

операцій також може сприйматися як несправедливий щодо британських 

платників податків, які здійснюють лише внутрішні операції[71]. 

Приклад уникнення змодельованої вище ситуації можна побачити 

в США. Ця країна вводить у всьому світі оподаткування доходів, отриманих 

їх резидентами за кордоном, але при цьому надає кредит за суму сплачених 

іноземних податків. Метою такого підходу є створення умов, за яких рішення 

інвестувати всередині країни чи за кордон не обумовлено наявністю нижчих 

ставок оподаткування в іноземних країнах. Точніше, ця обставина не буде 

ключовою для платників – резидентів США. У літературі таку політику 

називають «політикою нейтральності експорту капіталу» [129]. 

У країнах Європи недосконалість нормативного регулювання 

транскордонної діяльності, що призводить до подвійного оподаткування, 

характеризують як загрозу існуванню широкого кола основних свобод. 

Звернімося до законодавства Європейського Союзу для висвітлення цього 

питання, адже зазначений висновок випливає із трактування норм ст. 14 
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Договору про заснування Європейської Спільноти (далі – Договір ЄС), у якій 

зазначено, що «внутрішній ринок охоплює територію без внутрішніх 

кордонів, в якій забезпечується вільне переміщення товарів, людей, послуг та 

капіталу» [152]. Ураховуючи норми цієї статті та судової практики щодо 

недискримінаційних обмежень, породжених подвійним тягарем, відбулася 

зміна переважаючих правових думок. Ще декілька років тому вчені займали 

позицію, відповідно до якої основні свободи забороняють подвійне 

навантаження на прямі податки[71]. 

Зараз ситуація змінилась. З цього приводу Георг Кофлер та Рут Менсон 

вказують, що Європейська комісія зайняла цю позицію, аргументуючи це 

тим, що «держави-члени зобов’язані принципом Договору про ЄС про вільне 

пересування всередині Співтовариства уникати подвійного оподаткування та 

усувати його, принаймні шляхом сплаченого податку в іншій державі-члені» 

[71; 206]. На їхнє переконання, у зв’язку з консенсусом щодо того, що 

юридичний подвійний податок суперечить основним свободам, академічна 

дискусія порушила питання, чи має держава-джерело чи держава проживання 

мати головне зобов’язання звільнити від подвійного оподаткування та чи 

передбачений також конкретний метод пільги щодо подвійного 

оподаткування законодавством Співтовариства? [71] 

Йенс Шонфельд, характеризуючи різноманітність проявів подвійного 

оподаткування, звертає увагу на складність аналізу подвійного оподаткування 

за основними свободами, як порівняти із традиційними судовими справами. 

Таку думку він обґрунтовує тим, що недолік подвійного оподаткування 

створюється внаслідок одночасного застосування законів більш ніж одної 

податкової юрисдикції[229]. Вчений припускає, що в разі визнання 

Європейським Судом факту порушення проявами подвійного оподаткування 
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Договору ЄС він також мав би вирішити, який з факторів (держава, джерело 

чи місце проживання) є вирішальним щодо прийняття рішення про 

звільнення від подвійного оподаткування. 

Подвійне оподаткування має трансграничний та транснаціональний 

характер, тому вирішити питання щодо нього шляхом гармонізації 

національного податкового законодавства неможливо. На прикладі 

законодавства країн Європи, нормативне регулювання у яких 

є гармонізованим, стає зрозумілим, що подвійне оподаткування виникає не 

тільки через відмінність податкових систем держав-членів[400]. Це негативне 

явище може виникати навіть у разі однакового податкового законодавства 

всіх держав-членів[71]. Причиною цього є те, що подвійне оподаткування 

з’являється через одночасне виникнення права оподаткування джерела 

доходу країною-джерелом та права оподаткування резидентів країною 

проживання. У світлі цього маємо погодитися із думкою Генерального 

адвоката Гелхоеда, що «якби в кожній країні існували однакові правила 

проживання, вони все одно збігалися б, що призвело б до подвійного 

оподаткування» [229]. 

Аналізуючи ґенезу вирішення проблеми подвійного оподаткування 

у Європі, слід погодитись із тим, що воно на міжнародному рівні 

є перешкодою для розміщення інвестицій за кордоном. Це переконання 

з’являється ще з епохи Ліги Націй і досі поширене в рамках ОЕСР. Так, 

у Типовій податковій конвенції про доходи та капітал (скорочена версія, 

липень 2010 року) щодо подвійного оподаткування зазначається: «Його 

шкідливий вплив на обмін товарами й послугами та рух капіталів, технологій 

і людей настільки добре відомий, що навряд чи потрібно наголошувати на 

важливості усунення перешкод, які подвійне оподаткування створює для 
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розвитку економічних відносин між країнами» [112]. 

При цьому член Фінансовий комітету Персі Томпсон у 1930 р. 

запропонував таку резолюцію: «Поширеною думкою про те, що небажаний 

економічний результат, а саме створення штучного бар’єру, котрий 

перешкоджає вільному потоку капіталу в канали, в яких його можна 

найбільш корисно та вигідно використовувати та подвійне оподаткування, 

є помилковою: це походження оподаткування – єдина відповідальність за цей 

небажаний економічний результат, що залишився б незмінним, якби всі 

податки, котрі базуються на проживанні, були скасовані скрізь і, як наслідок, 

подвійне оподаткування припинило існувати» [6]. Повторне обговорення цієї 

пропозиції відбулося через рік після її висунення, проте Фінансовий комітет 

дійшов висновку про недостатню аргументацію позиції Персі Томпсона[6], 

який незабаром вийшов з Комітету, внаслідок чого Ліга Націй більше не 

обговорювала це питання. 

Характеризуючи цю ситуацію та підтримуючи твердження Персі 

Томпсона, Хуан Анхель Бесерра доходить висновку, що оподаткування 

джерела оподаткування або джерела походження також може не 

припинятися, оскільки це створило би дисбаланс в економіці більшості країн, 

що розвиваються. Він пише: «Навіть Сполучені Штати впливали на 

Фінансовий комітет Ліги Націй, щоб зберегти оподаткування походження 

в Типових конвенціях та надати своїм суб’єктам оподаткування систему 

відрахувань (еквівалентну сучасній кредитній системі). Оподаткування 

походження або джерела є необхідним злом. Це також зароджується в самому 

центрі урядів, де домінує бажання оподатковувати іноземця» [86]. Виходячи 

з усього, його позиція базується на щорічному рапорті Федеральної 

торгівельної комісії США 1925 року[5]. 
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Отже, на переконання Хуана Анхеля Бесерри, податкові договори 

стосуються розподілу повноважень податкового органу щодо статей доходу, 

що формуються сторонами, які є резидентами однієї договірної держави та 

отримуються з джерел, розташованих в іншій договірній державі. Він пише: 

«питання подвійного оподаткування завжди існувало у свідомості людей, які 

вивчали проблему ще з часів Ліги Націй і до сьогодні» [86]. 

За часів існування Ліги Націй Міжнародна торгова палата (орган 

Сполучених Штатів Америки, який мав значний вплив на роботу Ліги Націй) 

не виказувала хвилювання щодо оподаткування внутрішніх підприємств-

резидентів. Вектор її уваги був направлений на вади регулювання 

«іноземного оподаткування» транснаціональних компаній. У одному з її 

звітів зазначалось: «Найкращим засобом, щоб уникнути подвійного 

оподаткування буде прийняття місця проживання як основи податку на 

прибуток» [5]. На той час (початок 1920-х років) нагальною проблемою, 

пов’язаною із вирішенням питання щодо усунення подвійного 

оподаткування, стало розширення торгівлі (переважно американських та 

британських) транснаціональних підприємств. 

Характеризуючи подвійне оподаткування, причини його виникнення та 

наслідки, потрібно торкнутися і питання ухилення від сплати податків, яке 

неодмінно постає в разі спроб суб’єктів господарювання зменшити своє 

податкове навантаження. У літературі воно по-різному описується, але часто 

висловлюється думка, що основною причиною ухилення від сплати податків 

(у тому числі і при неналежному врегулюванні механізмів усунення 

подвійного оподаткування) є саме перевищення рівня оподаткування[]. 

 

2.1.2. Умови виникнення подвійного оподаткування. 
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Подвійне оподаткування може виникати як усередині однієї країни, так 

і при оподаткуванні доходів на межі національного та міжнародного 

регулювання. Характеризуючи умови, за яких виникає подвійне 

оподаткування, потрібно звернути увагу на низку економіко-правових 

тенденцій, що спостерігаються останніми десятиліттями. Розвиток світової 

економіки, поява та надзвичайний розвиток транснаціональних компаній, 

розширення економічної та політичної взаємозалежності між різними 

регіонами світу обумовлюють  занепокоєння урядів країн та спонукають до 

впровадження різноманітних правових заходів щодо стимулювання розвитку 

міжнародних економічних відносин. Не є виключенням при цьому і сфера 

оподаткування, адже належне урегулювання цього аспекти сприяє 

економічному розвитку.   

Особливий акцент варто зробити на процесах глобалізації економіки, 

які призводять до появи транснаціональних доходів у фізичних та юридичних 

осіб. При цьому національні уряди прагнуть оподатковувати усі доходи своїх 

резидентів. Відбувається це одночасно, тому одна і та сама особа може 

піддаватися надмірному податковому навантаженню під час виплати доходу 

та у подальшому при його отриманні й використанні. Проблеми подвійного 

оподаткування виникають через те, що більшість країн справляють податок 

на світовий дохід своїх податкових резидентів та доходи, створені діяльністю, 

що знаходиться на їх території. Ось чому компанії та приватні особи, які 

здійснюють транскордонну діяльність, у багатьох країнах обкладаються 

різними податками. Внаслідок цього один і той самий дохід оподатковується 

як у державі походження доходів, так і в країні призначення. 

Ураховуючи ці обставини, оподаткування без впровадження механізмів, 

спрямованих на полегшення податкового навантаження платників, може 
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стати реальним бар'єром для економічного та технічно-наукового 

співробітництва, створення філій та дочірніх підприємств за кордоном, 

іноземного інвестиційного капіталу та іноземного кредитування, тому 

розвиток економічних та фінансових справ не лише для високого рівня 

оподаткування, але особливо через неодноразове встановлення доходів або 

багатства платників податків. [118] 

При оподаткуванні своїх резидентів держави керуються принципом 

власного суверенітету. У цьому полягає юридичне виправдання щодо 

оподаткування фізичних та юридичних осіб. Можна при цьому окремо 

вирізняти  національний суверенітет, який застосовується до громадян та 

жителів держави (дозволяє державам оподатковувати своїх громадян та 

резидентів, де б вони не знаходились) та територіальний суверенітет щодо 

географічних кордонів держави (дозволяє державам оподатковувати 

нерезидентів-фізичних або юридичних осіб з їх доходів, отриманих на їх 

територіях). 

Розподіл податкової юрисдикції при оподаткуванні зазвичай 

визначається за двома принципами: місце джерела доходу та місце 

проживання платника податків. Застосування переважною кількістю держав 

обох цих принципів передбачає, що держава-джерело доходу має основне 

право оподаткування, а держава проживання отримувача (платника) має 

залишкове право оподаткування. Виходячи з цього правила держава 

проживання може справляти податок із світового доходу фізичної особи на 

основі її місця проживання (принцип проживання), тоді як держава-джерело 

не має виключного податкового права. При цьому держава-джерело може 

оподатковувати будь-який дохід, отриманий на її території (принцип 

джерела), проте деякі держави можуть вирішити, що вони не будуть 
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обкладати податком доходи, отримані на їх територіях. Потім ці доходи 

будуть передані державі проживання без сплати податків на утримання. [10] 

Подвійне міжнародне оподаткування обумовлюється відмінностями у 

національних податкових системах, особливостями податкової політики та 

тим, яким чином планується використовувати певний податок – як важіль 

стимулювання або обмеження економічної діяльності.  

Прояви подвійного оподаткування характерні лише для прямих 

податків. У випадку реалізації податкового обов’язку платниками непрямих 

податків подвійне оподаткування не може виникати, тому що це платежі на 

споживання, тому вони завжди сплачуються в країні споживання. При 

придбанні товарів в іноземній країні не сплачується (у їхній країні) непрямий 

податок, подібний до тих, що включені до ціни придбання відповідних 

товарів або послуг. 

Отже, прояви подвійного оподаткування можуть бути спричинені 

низкою причин. По-перше, уряди деяких держав застосовують податки на 

доходи, отримані на відповідній території місцевими та іноземними 

суб'єктами оподаткування, а з іншого боку піддають оподаткуванню доходи, 

які отримують його громадяни за кордоном. [94] По-друге, на виникнення 

подвійного оподаткування можуть впливати особливості фіскальної політики 

та податкових систем, що зустрічаються в тій чи іншій країні. Вони можуть 

призвести до подвійного оподаткування та припинення діяльності, що 

приносить дохід. [117] По-третє, подівйне оподаткування виникає через різне 

тлумачення термінів «резидент», «джерело доходу», «місце проживання», 

«місце реєстрації», «місце здійснення діяльності» тощо. Через різний зміст 

цих понять у різних країнах виникає потенційна можливість того, що 

оподатукванню підлягатиме двічі один і той самий суб'єкт оподаткування, 
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який вважається резидентом у двох або більше країнах, або один і той самий 

об’єкт оподаткування, який буде розглядатися як джерело у двох або більше 

країнах. [118] 

На переконання експертів ОЕСР (організації, яка займалася розробкою 

Модельної податкової конвенції про доходи та капітал та Коментарів до неї) 

[108] міжнародно-правове подвійне оподаткування виникає в таких 

ситуаціях: 

 кожна держава-підрядник вимагає оподаткування загального доходу 

однієї і тієї ж особи, а це означає, що існує повна конкуренція; 

 особа-резидент в державі-джерелі отримує дохід або володіє 

капіталом в іншій договірній державі, коли обидві договірні держави 

оподатковують дохід або капітал; 

 кожна держава оподатковувала одну й ту саму особу, яка не є 

резидентом договірних держав (наприклад, коли нерезидент має постійний 

офіс або постійне представництво, через які отримує об’єкт оподаткування в 

іншій договірній державі). 

Виникнення міжнародного юридичного подвійного оподаткування 

обумовлено не різною структурною побудовою національних податкових 

систем, а різними концепціями (критеріями), що лежать в основі 

оподаткування. 

 

2.2. Види подвійного оподаткування. 

2.2.1. Внутрішнє подвійне оподаткування. 

Одним із проявів внутрішнього подвійного оподаткування є 

оподаткування податком на доходи фізичних осіб такої категорії платників, 

як фізичні особи-підприємці. Механізм цього податку передбачає 
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застосування інституту податкового агентства. Окрім безпосередньо фізичних 

осіб-резидентів та нерезидентів обов’язок з його сплати покладається на 

податкових агентів, які можуть бути як фізичними особами, так і особами 

юридичними. При цьому подвійність оподаткування полягає в утриманні 

податку податковим агентом при здійсненні виплати доходу фізичній особі у 

випадку, коли податковому агенту невідомо про її статус фізичної особи-

підприємця, із подальшою необхідністю оподаткування отриманого доходу 

фізичною-особою підприємцем на загальній системі оподаткування. 

Відповідно до норм п. 177.8 ст. 177 Податкового кодексу України 

суб'єкт господарювання або самозайнята особа під час нарахування або 

виплати фізичній особі - підприємцю доходу від здійснення нею 

підприємницької діяльності не утримують цей податок у джерела виплати, 

якщо такою фізичною особою – підприємцем надано документи, що 

підтверджують такий статус. Отримання та зберігання цих документів у 

джерела виплати фактично звільняє його від виконання агентських функцій у 

таких випадках.  

Документом, що підтверджує статус фізичної особи-підприємця, може 

бути копія свідоцтва про її державну реєстрацію відповідно до закону як 

суб'єкта підприємницької діяльності. Ця інформація міститься у Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань. Відомості, що містяться в реєстрі, є відкритими і 

загальнодоступними. Виключення становлять реєстраційні номери облікових 

карток платників податків та паспортні данні платників, які відмовились від 

використання індивідуального податкового номеру платника податків. 

Порядок надання відомостей з цього реєстру регулюється ст. 11 Закону 

України від 15 травня 2003 року N 755-IV «Про державну реєстрацію 
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юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». 

[351] За їх надання стягується плата.  

Виходячи з цього, для запобігання виникненню подвійного 

оподаткування при виплаті доходу фізичній особі-підприємцю на загальній 

системі оподаткування вона має надати юридичним особам та фізичним 

особам - підприємцям, з якими має господарські відносини (фактичному 

джерелу доходу), копію документа про державну реєстрацію фізичної особи – 

підприємця. При цьому обов’язково потрібно зазначити у цьому документі 

види діяльності відповідно до КВЕД. [309] 

Аналогічна конструкція застосовується до осіб, що займаються 

незалежною професійною діяльністю. У випадку неотримання довідки про 

взяття на облік особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, 

об'єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без 

урахування витрат. Згідно із вимогами п. 3.10 розд. III Порядку обліку 

платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 09.12.2011 N 1588[353] при взятті на облік платників податків і 

зборів осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, контролюючий 

орган за основним місцем обліку формує та видає довідку про взяття на облік 

платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, за формою № 34-ОПП. 

Відповідно до норм п. 178.5 ст. 178.5 Податкового кодексу України під 

час виплати податковими агентами, які є суб'єктами господарювання, доходів 

фізичним особам, що здійснюють незалежну професійну діяльність, які 

безпосередньо пов'язані з такою діяльністю, податок на доходи фізичних осіб 

у джерела виплати не утримується. [342] При цьому має бути дотримана 



227 

обов’язкова умова – надання такою фізичною особою копії довідки про 

взяття її на податковий облік як фізичної особи, що здійснює незалежну 

професійну діяльність.  

Варто наголосити, що наведене правило не застосовується при 

нарахуванні або виплаті доходу за виконання роботи або надання послуги 

згідно з цивільно-правовим договором, відносини за яким встановлено 

трудовими відносинами, а сторони договору можуть бути прирівняні до 

працівника чи роботодавця відповідно до підпунктів 14.1.195, 14.1.222 п. 14.1 

ст. 14 ПКУ. [309] Подібна практика визнання цивільно-правових відносин 

трудовими широко розповсюджена при проведенні контрольних заходів 

посадовими особами Державної податкової служби України, які з фіскальною 

метою не враховують принципову відмінність виконання робіт або надання 

послуг в рамках цивільних відносин – орієнтацію на кінцевий результат, а не 

на виконання трудових функцій. Отже, фізичній особі, яка провадить 

незалежну професійну діяльність, для уникнення подвійного оподаткування 

потрібно надати юридичним або самозайнятим особам, які виплачують їх 

дохід (своїм контрагентам), копію Довідки про взяття на облік за формою 

№ 34-ОПП. 

Внутрішнє подвійне оподаткування може виникнути за аналогічних 

наведеним вище обставинам при реалізації обов’язку зі сплати військового 

збору. Варто наголосити, що цей платіж характеризується суперечливою 

природою через низку факторів. По-перше, він має безумовний характер. За 

нормами п. 6.2 ст. 6 Податкового кодексу України збором визнається 

обов'язковий платіж, при сплаті якого передбачається отримання його 

платниками спеціальної вигоди або вчинення на користь таких осіб юридично 

значимих дій суб’єктами (органами місцевого самоврядування або 
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державними органами). Військовий збір умовності не має, тому що єдиною 

підставою його сплати є поява об’єкта оподаткування. Такий порядок 

виникнення податкового обов’язку є характерним для податків, а не для 

зборів.  

По-друге, вказане у ст. 6 Податкового кодексу України визначення 

збору окрім ознаки умовності містить ознаку індивідуальної відплатності 

зборів (отримання його платниками спеціальної вигоди або вчинення на 

користь таких осіб юридично значимих дій суб’єктами). Натомість механізм 

судового збору не має і такої ознаки, адже згідно із положеннями ст. 29 

Бюджетного кодексу України він повністю поступає до державного бюджету 

України. [198] 

По-третє, цей платіж має тимчасовий характер, що перебачено п. 16.1 

Перехідних положень Податкового кодексу України. Закріплено, що цей 

платіж сплачується до набрання чинності рішенням Верховної Ради України 

про завершення реформи Збройних Сил України. [342] Такий нормативний 

припис свідчить не тільки про тимчасовий характер, а й про умовність 

відміни такого платежу. 

Нарешті, по-четверте, викликає непорозуміння закріплення військового 

збору у Перехідних положеннях Податкового кодексу України. Складові 

системи оподаткування закріплюються у статтях 9-10 Податкового кодексу 

України (загальнодержавні та місцеві податки і збори відповідно), але 

законодавець у них не вказав про існування військового збору. Подібний 

підхід законодавця до регулювання військового збору порушує також один із 

принципів податкового законодавства, закріплений у ст. 4 Податкового 

кодексу України – принцип єдиного підходу до встановлення податків і 

зборів. Він передбачає визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових 
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елементів податку, чого не зроблено у випадку закріплення військового 

збору. Очевидно, це може поставити під сумнів законність цього платежу.  

Підсилює аргументацію такої позиції і неналежне закріплення 

елементів правового механізму військового збору, адже відповідно до 

положень ст. 7 Податкового кодексу України під час встановлення податку 

обов'язково визначається низка його елементів, перелік яких надано у цій 

статті. У перехідних же положеннях закріплено бланкетні норми, відповідно 

до яких платники, об’єкт та порядок нарахування, утримання та сплати цього 

збору визначаються аналогічно елементам податку на доходи фізичних осіб. 

Окремо встановлено ставку збору на рівні 1,5 відсотка, але ставка не 

застосовується до об’єкта оподаткування – вона застосовується до бази 

оподаткування, що передбачено ст. 25 Податкового кодексу України. 

У свою чергу, відповідно до п. 23.3 ст. 23 Податкового кодексу України 

один об'єкт оподаткування може утворювати кілька баз оподаткування для 

різних податків у передбачених цим Кодексом випадках. Якщо б база 

військового збору була окремо визначена, питань щодо подвійного 

оподаткування б не виникало і можна було б спиратися на норми цієї статті. 

Але законодавець не визначає базу цього платежу. 

Разом із тим, ураховуючи вади нормативного закріплення військового 

збору, відсутність окремо визначеної бази цього платежу, застосування при 

його обрахуванні спільного із податком на доходи фізичних осіб об’єкта 

оподаткування, можна ставити питання про нормативне закріплення 

законодавцем внутрішнього подвійного оподаткування. Цілком очевидно, що 

платіж під назвою «військовий збір» за своєю суттю є не до кінця 

закріпленим податком, а не збором, який за своїми елементами (окрім ставки) 

повністю тотожній податку на доходи фізичних осіб. 
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З цього можна також зробити висновок, що військовий збір в України 

носить характер «тимчасової надбавки» до податку на доходи фізичних осіб, 

адже усі його елементи окрім ставки та окремих виключень із кола платників 

збігаються з цим податком. Отже, з метою усунення подвійного 

оподаткування при виплаті доходу фізичній особі-підприємцю на загальній 

системі оподаткування така особа має надати джерелу доходу (податковому 

агенту), копію документа про державну реєстрацію фізичної особи – 

підприємця із зазначенням у цьому документі видів діяльності відповідно до 

КВЕД. [309]  

Дещо інша ситуація із подвійним оподаткуванням виникає у випадку, 

коли дохід виплачується податковим агентом фізичній особі-підприємцю, яка 

скористалась спеціальним режимом оподаткування і є платником єдиного 

податку. Подвійне оподаткування може виникнути через неналежну 

реалізацію порядку підтвердження такого статусу.  

Відповідно до положень Відповідно до п.п. 165.1.36 ст. 165 

Податкового кодексу України до складу загального місячного або річного 

оподатковуваного доходу платника податку не включається дохід фізичної 

особи - підприємця, з якого сплачується єдиний податок згідно із спрощеною 

системою оподаткування. Схожий припис міститься у ст. 297 Податкового 

кодексу України, яка встановлює особливості нарахування, сплати та подання 

звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку. Відповідно 

до норм цієї статті Платники єдиного податку звільняються від обов'язку 

нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи 

фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в 

результаті господарської діяльності платника єдиного податку. [342] Факт 

отримання доходу у результаті господарської діяльності платника 
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підтверджується відповідним кодом економічної діяльності, що міститься у 

реєстрі платників єдиного податку. 

Принципова відмінність механізму уникнення подвійного 

оподаткування у цій ситуації полягає у процедурі підтвердження відомостей 

про платника єдиного податку, адже їх реєстрація згідно із положеннями 

ст. 299 Податкового кодексу України здійснюється шляхом внесення 

відповідних записів до окремого реєстру – реєстру платників єдиного 

податку. Обов’язок із ведення цього реєстру, підтримання актуальності 

інформації, що у ньому міститься, покладено на центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. До нього 

вносяться відомості про фізичну особу - підприємця - платника єдиного 

податку, зокрема прізвище, ім'я, по батькові; реєстраційний номер облікової 

картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають 

відповідну відмітку у паспорті); податкова адреса суб'єкта господарювання; 

місце провадження господарської діяльності; ставка єдиного податку та група 

платника податку; дата (період) обрання або переходу на спрощену систему 

оподаткування; дата реєстрації; види господарської діяльності (п. 299.7 ст. 

299 Податкового кодексу України) [342]. 

 Отже, для уникнення подвійного оподаткування платник має отримати 

документ, що підтверджує його правовий статус єдиного податку із 

зазначенням низки відомостей з цього реєстру. Чинне українське 

законодавство встановлює право платника безоплатно та безумовно отримати 

у контролюючому органі за місцем податкової адреси витяг з реєстру 

платників єдиного податку. За закріпленою п. 299.9 ст. 299 Податкового 
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кодексу України процедурою отримання витягу з реєстру платників єдиного 

податку строк його надання для зареєстрованих платників не перевищує 

одного робочого дня з моменту надходження запиту. Форму запиту, з якою 

платнику єдиного податку необхідно звернутися для отримання витягу, 

встановлено Наказом Міністерства фінансів України Про затвердження форм 

заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, розрахунку 

доходу за попередній календарний рік, запиту про отримання витягу з реєстру 

платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку від 

16.07.2019 р. № 308[354]. Нажаль, на даний момент передбачена можливість 

отримати витяг з реєстру платників єдиного податку лише у приміщенні 

контролюючого органу, адже він особисто вручається платнику податків в 

контролюючому органі за його податковою адресою. Можливість отримання 

його в електронному кабінеті платника податків ще не реалізована. 

Характеризуючи оподаткування із застосуванням спеціальних 

податкових режимів потрібно звернути увагу на випадки застосування 

подвійної ставки податку, що не є проявами подвійного оподаткування. 

Йдеться про особливості правового механізму єдиного податку, яким 

передбачено низку випадків оподаткування за подвійними ставками (п. 293.5 

ст. 293 Податкового кодексу України). Такі розміри ставок застосовуються у 

трьох випадках: 1) до суми перевищення граничного обсягу доходу для 

поточної групи платника; 2) у разі застосування платником єдиного податку 

іншого способу розрахунків, ніж встановлений у Главі 1 Розділу ХІІІ 

Податкового кодексу України; 3) до доходу, отриманого від здійснення видів 

діяльності, що не дають права застосовувати спрощену систему 

оподаткування. [342] 
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Відносини на межі режиму усунення внутрішнього подвійного 

оподаткування можуть виникати при зміні загального режиму оподаткування 

на спрощений режим із застосуванням єдиного податку. Із підвищенням 

граничного обсягу доходів платників єдиного податку третьої групи до 7 млн. 

грн. цей режим оподаткування став більш привабливий для осіб, що раніше 

не могли ним скористатися. При цьому потрібно звернути увагу на декілька 

принципових моментів, які можуть у разі зміни режиму оподаткування 

призводити до виникнення подвійного оподаткування. 

Варто наголосити на необхідності правильного урахування та 

відображення «перехідних» операцій платників при зміні режиму 

оподаткування й застосуванні права скористатися спрощеною системою 

оподаткування, обліку та звітності. Йдеться про часовий розрив між фактами 

оплати та поставки товару, що обумовлює необхідність диференціації двох 

ситуацій: а) відвантаження товару – перехід на єдиний податок – оплата; 

б) оплата – перехід на єдиний податок – відвантаження товару. Розглянемо їх 

більш детально через призму можливості виникнення подвійного 

оподаткування. 

У першому випадку відвантаження товару передує реалізації процедури 

зміни режиму оподаткування та переходу на сплату єдиного податку. За цих 

умов застосуванню підлягають положення п. 292.11 ст. 297 Податкового 

кодексу України, якими визначено різновиди доходу, що не включаються до 

оподатковуваного єдиним податком. Відповідно до п.п. 292.11.6 та 292.11.7 

ст. 297 не включаються до доходу, що оподатковується єдиним податком 

суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних 

робіт, наданих послуг), відвантажених або поставлених у період сплати інших 

податків і зборів, а також суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, 
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послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, вартість яких 

була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на 

прибуток підприємств. [342] 

При характеристиці доходу у даному разі необхідно звернутися до 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», п. 8 якого 

встановлено, що дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) 

визнається в разі обов’язкової наявності чотирьох умов: а)  можливість 

достовірного визначення суми доходу; б) передача покупцеві ризиків і вигод, 

пов'язаних із правом власності на продукцію (товар, інший актив); 

в) відсутність подальшого управління та контролю за реалізованою 

продукцією (товарами, іншими активами) підприємством; г) впевненість у 

тому, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод 

підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно 

визначені. [352] 

Виходячи з наведеного аналізу потрібно констатувати визнання 

підприємствами під час відвантаження товарів покупцям доходу від 

реалізації. При цьому вони впливають на визначення об'єкта оподаткування 

податком на прибуток підприємств. За цих обставин повторно не буде 

оподатковуватися після переходу на сплату єдиного податку отримання 

коштів в оплату за такі товари. Додаткових дій, спрямованих на усунення 

подвійного оподаткування, робити у такому випадку не потрібно. 

Інші правові наслідки матиме зворотня ситуація, коли передоплату 

платник отримує під час знаходження в рамках загального режиму 

оподаткування, а відвантаження товару відбувається після його зміни на 

спрощений режим із сплатою єдиного податку. Спираючись на положення 

(стандартів) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» потрібно констатувати, що 
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сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг) не визнається 

доходами (п. 6.3 П(С)БО 15 "Дохід").[352] Таким чином отримання навіть 

стовідсоткової передоплати не впливає не впливає на об'єкт оподаткування 

податком на прибуток підприємств, тому що вона не впливає на фінансовий 

результат за результатами бухгалтерського обліку. 

За таких умов застосуванню підлягають положення абз. 4 п. 292.3 

ст. 292 Податкового кодексу України. Вони передбачають включення до суми 

доходу платника єдиного податку третьої групи за звітний період вартості 

реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які 

отримана попередня оплата у період сплати інших податків і зборів. [342] У 

цьому разі операція не буде оподатковуватися єдиним податком.  

Недосконалості правового регулювання в Україні податку на додану 

вартість можуть призводити до спірних ситуацій, пов’язаних із подвійним 

оподаткуванням. Одна з них обумовлена особливостями пропорційного 

віднесення сум податку до складу податкового кредиту. Посадові особи 

контролюючих органів можуть наполягати на одночасному застосуванні норм 

п. 198.5 та 199.1 Податкового кодексу України і подвійного нарахування 

податкових зобов’язань з податку на додану вартість за цими нормами при 

експорті окремих груп товарів. 

За нормами п. 198.5 Податкового кодексу України ПКУ платник 

податку має нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази 

оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 цього Кодексу. При цьому 

на нього покладається обов’язок зі складання не пізніше останнього дня 

звітного (податкового) періоду і реєстрації в Єдиному реєстрі податкових 

накладних зведеної податкової накладної за товарами або послугами, 

необоротними активами. Цей обов’язок покладається я на платника у випадку 
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призначення товарів (послуги, необоротних активів) для їх використання в 

операціях, звільнених від оподаткування відповідно до положень ст. 197 та  

підрозд. 2 Перехідних положень Податкового кодексу України, міжнародних 

договорів тощо. [342] 

Водночас за нормами п. 199.1 Податкового кодексу України у випадках, 

коли придбані або виготовлені товари (послуги, необоротні активи) 

використовуються в оподатковуваних операціях частково, платник податку 

має нарахувати податкові зобов'язання виходячи з визначеної відповідно до п. 

189.1 цього Кодексу бази оподаткування й скласти не пізніше останнього дня 

звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в 

ЄРПН на загальну суму частки сплаченого або нарахованого податку під час 

їх придбання або виготовлення. [342] Така частка має відповідати частці 

використання таких товарів (послуг, необоротних активів) в 

неоподатковуваних операціях.  

Відповідно до думки фахівців ДФС при придбанні товарів (послуг, 

необоротних активів) з метою повного або часткового використання в 

визначених п.п. «а»-«г» п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України 

операціях платник на дату їх придбання має включити сплачену або 

нараховану суму податку на додану вартість до складу податкового кредиту. 

Відбувається це за умови своєчасної реєстрації податкової накладної 

постачальником в єдиному реєстрі податкових накладних. Платник податку у 

такому разі має нарахувати податкові зобов'язання з податку на додану 

вартість на відповідний обсяг придбаних товарів (послуг, необоротних 

активів), що призначені для використання у визначених у п.п. «а»-«г» п. 198.5 

Податкового кодексу України операціях. Скласти і зареєструвати податкову 

накладну він має не пізніше останнього дня звітного періоду. [358] 
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Фахівці у сферу аудиту зауважують, що у ст. 198 Податкового кодексу 

України містяться загальні правила щодо формування податкового кредиту. 

Ольга Бакун з цього приводу вказує, що у разі придбання товарів або послуг 

платник податку скористався правом на податковий кредит, а в подальшому 

використовує їх у визначених у п. 198.5 Податкового кодексу України 

операціях, він має нарахувати податкові зобов'язання в такому періоді. [180] 

Обумовлено це тим, що платник податку може не знати в періоді придбання 

чи виготовлення, в яких операціях будуть використовуватися відповідні 

товари або послуги. На переконання фахівців ст. 199 Податкового кодексу 

України призначена для визначення правил у випадках придбання або 

виготовлення платником податку в конкретному звітному періоді товарів 

(послуг) та використання таких товарів (послуг) одночасно в оподаткованих 

операціях, операціях, що не є об'єктом оподаткування або звільнених від 

оподаткування. Платник у цьому разі включає суми податку до податкового 

кредиту, але у таких випадках здійснюється пропорційне віднесення сум 

податку до податкового кредиту (саме таку назву має ст. 199 ПКУ) шляхом 

нарахування податкових зобов'язань. [180]  

О. Бакун переконливо доводить, що обидві статті повторюються 

стосовно вимог про нарахування податкових зобов'язань виходячи з 

визначеної відповідно до п. 189.1ст. 189  Податкового кодексу України бази 

оподаткування, а також складання не пізніше останнього дня звітного 

(податкового) періоду та реєстрації зведеної податкової накладної в Єдиному 

реєстрі податкових накладних. Варто погодитись, що це не свідчить про 

необхідність подвійного оподаткування одних і тих самих операцій. Якщо 

застосовуються норми п. 198.5 Податкового кодексу України, то не 

застосовуються норми ст. 199 Податкового кодексу України, і навпаки. [180] 
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2.2.2. Зовнішнє подвійне оподаткування. 

Характеризувати види подвійного оподаткування можна по-різному. 

Одним з підходів є диференціація міжнародного подвійного оподаткування 

на економічне та юридичне. 

Економічне подвійне оподаткування можна визначити як «оподаткування 

двох різних осіб щодо одного доходу або капіталу» [112]. Найбільш 

типовими причинами економічного подвійного оподаткування 

є переписування прибутку від операцій між асоційованими підприємствами 

та одночасне оподаткування прибутку компанії на рівні компанії та 

дивідендів на рівні акціонера[271]. У Коментарях до Типової податкової 

конвенції про доходи та капітал (абз. 40) наголошується, що економічні 

питання подвійного оподаткування, які виникають внаслідок коригування 

трансфертного ціноутворення в операціях із пов’язаними сторонами, як 

правило, вирішуються шляхом процедури взаємної угоди[271]. При цьому 

окремі фахівці вказують на ситуації, які виникають через оподаткування 

прибутку як на рівні компанії, так і на рівні акціонерів. Такі ситуації можуть 

бути вирішені лише належним поєднанням як внутрішнього законодавства, 

так і податкових договорів[86]. 

Юридичне подвійне оподаткування в Типовій податковій конвенції про 

доходи та капітал визначається як «встановлення порівнянних податків 

у двох (або більше) державах на одного платника податків щодо одного і того 

ж предмета протягом однакових періодів» [112]. Найчастіше юридичне 

подвійне оподаткування в контексті цієї Конвенції зводиться до випадків, 

коли резидент однієї договірної держави оподатковується за статтями доходу 

в країні-джерелі, а ці доходи оподатковуються в державі проживання 
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(наприклад, відсотки; роялті; дивіденди; дохід від постійного представництва 

у країні-джерелі; або коригування трансфертного ціноутворення, здійснене 

в країні проживання щодо транзакцій, що проводяться з постійним 

представництвом у країні-джерелі) [86]. К. ван Раад з цього приводу 

зауважує, що юридичні питання можуть включати не лише подвійне 

оподаткування, а й навіть потрійне оподаткування. Він наводить такий 

приклад: резидент країни A здійснює бізнес у країні Б через постійне 

представництво, розташоване в ній, яке, у свою чергу, надає позику резиденту 

країни В. Вчений зазначає, що резидент країни A буде обкладатися податком 

з тих же доходів у трьох країнах: «У країні В на основі правил про джерела, 

у країні Б на основі правил щодо джерел для постійних представництв, а в 

країні А на основі правил проживання» [88]. 

Не менш важливим є підхід до диференціації подвійного оподаткування 

за типом податку. За цією ознакою виокремлюють подвійне оподаткування по 

прямих та непрямих податках. Подібна диференціація є важливою через 

особливості суб’єктного складу учасників податкових відносин. Коли йдеться 

про непряме оподаткування відбувається розрив формального та реального 

платника, що обумовлює застосування специфічних механізмів, наприклад 

податкового кредиту по ПДВ. Крім того, за загальним правилом експортні 

операції непрямим податками не оподатковуються через те, що це податки на 

споживання. У Європейських країнах правове регулювання питань, 

пов’язаних із сплатою ПДВ, детально урегульовано, у тому числі деталізовані 

механізми усунення подвійного оподаткування. 

Більш неоднозначною є ситуація із подвійним оподаткуванням 

прямими податками. Раніше вже було зазначено, що міжнародне подвійне 

оподаткування часто виникає внаслідок одночасного оподаткування країнами 
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доходів особи у країні походження капіталу та в країні-інвесторі, податковим 

резидентом якої і є такий платник податків. Часто питання щодо 

оподаткування в подібних випадках вирішуються не національним 

законодавством і навіть не міжнародними договорами з питань усунення 

подвійного оподаткування, а судом. Однією з кількох справ щодо 

оподаткування дивідендів, яку нещодавно вирішив Європейський Суд, була 

справа Керкхаерт і Моррес[52]. На прикладі цієї справи варто розглянути 

процедури, що застосовуються з метою усунення подвійного оподаткування 

по прямих податках у країнах Європейського Союзу. 

Відмінною рисою справи Керкхаерт і Моррес була констатація 

юридичного подвійного оподаткування. Це обумовило виникнення питання 

про те, чи має держава проживання акціонера уникати юридичного 

подвійного оподаткування шляхом зарахування податків, утриманих 

з держави-джерела. У 1995–1996 роках бельгійські платники податків містер 

Керкхаерт та пані Моррес отримали дивіденди від компанії, розташованої 

у Франції. Франція відповідно до ч. 3 ст. 15 бельгійського-французького 

договору про уникнення подвійного оподаткування нарахувала 15% податку 

на виплату дивідендів до того, як вони були перераховані в Бельгію 

Керкхаерту та Моррес. Коли Керкхаерт і Моррес оголосили дивіденди за 

своєю декларацією з податку на доходи фізичних осіб у Бельгії, Бельгія 

нарахувала податок у розмірі 25%, але французами не було зараховано 

податок на доходи[52]. 

Франція на той час використовувала систему обчислення для 

зменшення подвійного економічного оподаткування прибутку підприємств. 

Відповідно до неї корпоративний податок повністю або частково обкладався 

податком на прибуток, що підлягає сплаті дивідендів на рівні акціонерів. 



241 

Тобто застосовувалася імпутаційна (залікова) система корпоративних 

податків, у рамках якої надається імпутаційний кредит (avoir fiscal). Він був 

наданий всім вітчизняним акціонерам, а також іноземним акціонерам за 

допомогою податкових договорів. Коли імпутаційний кредит було надано 

іноземним акціонерам, він був доданий до дивідендів, і обидва обкладались 

відповідно до французького податкового законодавства із утриманням 

податку у розмірі 15%. 

Європейський Суд не розглянув наслідки фінансового звільнення, але, 

скоріше, зосереджувався на звільненому юридичному подвійному 

оподаткуванні, оскільки запит про попереднє ухвалу від національного суду 

фокусувався на питанні подвійного оподаткування[71]. Європейський Суд 

спеціально не виніс рішення щодо доцільності розгляду французького 

імпутаційного кредиту, і жодна згадка про нього в справі не з’являється. На 

відміну від них, генеральний адвокат справді вважав кредит фіскальним[230]. 

Фактично відбулась ситуація, у якій Бельгія не змогла зарахувати 

французький податок на прибуток. Це, судячи з матеріалів справи, 

суперечить положенню французько-бельгійського податкового договору. 

У свою чергу цей договір передбачав, що Бельгія зараховує французам 

утримання податку. При цьому раніше бельгійські суди постановили, що 

Бельгія не порушувала податковий договір, відмовляючи в кредитуванні 

французького утримання податку, але «французький» податок просто 

вираховувався з бази оподаткування в Бельгії. 

Бельгійськи суди виходили при аргументації своїх рішень з власного 

трактування ст. 19А Податкового договору, відповідно до якої Бельгія 

зобов’язана надати кредит для податку, який утримує Франція. Договір 

передбачав зменшення податкового збору в Бельгії: «по-перше, податок, який 
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утримується за нормальною ставкою, і, по-друге, фіксований відсоток 

іноземного податку, котрий підлягає сплаті за умовами, встановленими 

бельгійським законодавством, за умови, що такий відсоток може не бути 

нижче 15% від цієї чистої суми» [102]. Власне тлумачення судами ст. 19А 

цього договору зводилося до визнання її «надмірною». Ця гіпотеза 

ґрунтувалась на тому, що положення про податковий договір поширились на 

передбачені національним законодавством Бельгії пільги, тому бельгійські 

суди визнали, що податковий договір не передбачає жодних прав, окрім тих, 

що містяться у внутрішньому законодавстві Бельгії. Таким чином, коли 

національне законодавство було реформовано з метою виключення кредиту, 

він більше не міг вимагатись згідно з податковим договором[102]. 

Незважаючи на те, що як внутрішні, так і транскордонні дивіденди 

обкладались податковою ставкою 25% у Бельгії, і отже, трактувались 

однаково, поєднання французького утримання податків та бельгійської 

неможливості зарахування французького утримання податків призвело до 

більшого податкового навантаження на транскордонні дивіденди[102]. 

Особливістю вирішення судових спорів у країнах Європейського Союзу 

є можливість звернення національних судів за роз’ясненнями законодавства 

ЄС до наднаціональних судових інстанцій. Ураховуючи значну різницю 

правового регулювання оподаткування внутрішніх та транскордонних 

дивідендів, суд Бельгії звернувся до Європейського Суду. Питання полягало 

в трактуванні ст. 56 Договору ЄС: «Чи трактується ст. 56 Договору ЄС як 

заборона обмеження, що виникає внаслідок положень законодавства про 

податок на прибуток держави-члена… який передбачає дивіденди від 

компаній-резидентів та дивіденди від компаній, що проживають в іншій 

державі-члені, за тією самою єдиною ставкою податку, не передбачаючи 
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в останньому випадку нарахування податку, що стягується з джерела в цій 

іншій державі-члені» [71; 52]. Іншими словами, суть питання зводилося до 

того, чи не суперечить юридичне подвійне оподаткування основним 

свободам. 

Подібна практика, коли національні суди звертаються до 

Європейського Суду, не є новою. Так, Комісія Європейського 

співробітництва (далі – Комісія) у 2003 році розглянула подібну проблему 

у своєму Повідомленні про оподаткування дивідендів фізичних осіб на 

внутрішньому ринку[61]. У результаті було зазначено, що оподаткування 

транскордонних дивідендів слід розглядати як обмеження вільного руху 

капіталу, а це заборонене ст. 56 Договору ЄС. Постає резонне питання – чия 

сторона винна у подвійному оподаткуванні? Чому виникають негативні 

наслідки у вигляді подвійного оподаткування через поєднання французького 

податку на прибуток та бельгійського податку на рівні акціонерів? 

Однозначної відповіді на ці питання Європейський Суд не надав. Була 

констатована необхідність держави проживання, згідно із законодавством 

Співтовариства, уникати подвійного оподаткування шляхом надання кредиту 

у випадках, коли податковий договір надає країні-джерелу право стягувати 

податок, який утримується, та передбачає кредит у країні проживання[71; 61]. 

При цьому таку позицію європейські фахівці в галузі права розуміють таким 

чином: «По-перше, звільнення від юридичного подвійного оподаткування 

вимагається згідно з основними свободами, і по-друге, коли держава-джерело 

та держава місця проживання уклали податковий договір, де визначено 

пріоритет, яка держава повинна уникнути подвійного оподаткування згідно із 

законодавством Співтовариства[71]. 

Фактично наслідком вирішення судової справи бельгійськими судами 



244 

стало встановлення факту, що відмова Бельгії зарахувати французам 

утримання податків на вхідні дивіденди не порушує французько-бельгійський 

податковий договір. При цьому, відповідно до висновку Комісії, саме Бельгія 

несе відповідальність (відповідно до норм законодавства ЄС) за неналежну 

реалізацію процедури кредитування суми податку, утриманої у Франції. 

Такий висновок ґрунтується на тому, що Бельгія уклала з Францією 

податковий договір, а його положення дозволяють, по-перше, утримувати 

Франції дивіденди, виплачені французьким компаніям бельгійським 

акціонерам, та, по-друге, передбачати кредит Бельгії. Георг Кофлер та Р. 

Менсон роблять з цього приводу влучне зауваження: «Комісія буде 

покладатися на існуючі податкові договори, щоб розподілити 

відповідальність за полегшення юридичного подвійного оподаткування, яке 

порушує основні свободи» [71]. 

Фактично у справі Керкхаерт і Моррес Європейський Суд визнав, що 

податковий збиток отримувачів транскордонних дивідентів є результатом 

одночасної реалізації фіскального суверенітету двома державами-членами. 

При цьому було наголошено на винятковій важливості податкових договорів 

для усунення або пом’якшення негативних наслідків спільного існування 

національних податкових систем. Крім того, Європейський Суд визнав 

відсутність єдиних або гармонізованих заходів, спрямованих на усунення 

юридичного подвійного оподаткування на рівні Співтовариства. Водночас 

потрібно наголосити, що Європейський Суд, незважаючи на наслідки 

у вигляді подвійного оподаткування, заподіяні бельгійським податковим 

режимом оподаткування дивідендів, це не порушує основні свободи[71]. 

Характеризуючи таку практику по справам, пов’язаним із подвійним 

оподаткуванням, європейські фахівці піддають її критиці[70, с. 158-159]. 
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Наголошують вчені на непослідовності висновків Європейського Суду, який 

у справі Керкхаерт і Моррес не намагався відрізнити пряме оподаткування від 

тих галузей права, де він визнав подвійне обтяження порушенням основних 

свобод[71]. 

Вчені роблять припущення: якби Європейський Суд вирішив, що 

подвійне оподаткування порушує основні свободи, йому було 

б запропоновано прийняти політичні рішення щодо того, яка держава-член 

повинна утримуватися від оподаткування. При цьому вони роблять висновок, 

що Європейський Суд мав на меті не допустити вторгнення в політичний 

суверенітет держав-членів[71, с. 79-80]. При цьому вплив рішення 

Європейського Суду про порушення основних свобод внаслідок допущення 

юридичного подвійного оподаткування може бути обмежений самими 

державами-членами. Такий механізм обумовлено нормами ст. 293 Договору 

ЄС (передбачає право укладення угод про уникнення подвійне 

оподаткування). 

Перегляд податкових договорів на виконання рішення Європейського 

Суду може повернути державам-членам повноваження вирішувати, яка з них 

повинна звільнити від подвійного оподаткування. Європейський Суд завжди 

дотримувався умов податкових договорів. Цей орган має позицію, відповідно 

до якої держави-члени самі компетентні визначати (у тому числі шляхом 

укладаня міжнародних угод з усунення подвійного оподаткування) критерії 

оподаткування доходів і багатства «з метою усунення подвійного 

оподаткування» [43]. 

Утім, на переконання деяких фахівців, судове самообмеження 

видається недоречним там, де «той факт, що оподатковувана подія може 

оподатковуватися двічі, є найсерйознішою перешкодою для людей та їхнього 
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капітала, що перетинає внутрішні кордони» [47; 164, с. 138; 71, с. 63-98]. 

Інший характер має європейська судова практика розгляду справ про 

усунення подвійного оподаткування по непрямих податках. Показовою тут 

є справа Гастона Шуля та деякі інші[33; 36]. Варто ще раз наголосити, що 

зараз країни Європейського Союзу досягли значних успіхів у гармонізації 

податкового законодавства щодо непрямого оподаткування, але на її ранніх 

стадіях транскордонні економічні відносини зазнавали подвійного непрямого 

оподаткування. Йдеться про особливості реалізації податкового обов’язку 

щодо податку на додану вартість у випадках неможливості отримання 

експортером податкового кредиту, або коли він не міг повернути вхідний 

податок на додану вартість. При цьому внутрішні платники податку, як 

правило, могли це зробити, а імпортер повинен був сплатити податок на 

додану вартість при імпорті. 

Європейський Суд у справі Гастона Шуля зайняв чітку позицію, 

відповідно до якої держава-член повинна надати податковий кредит на 

вхідний податок на додану вартість, що стягується в державі експорту, 

з метою уникнення подвійного оподаткування[33]. При цьому, ураховуючи 

такий висновок, виникає уявлення про неодноманітність розгляду 

Європейським Судом справ про уникнення подвійного оподаткування по 

прямих та непрямих податках. Проте Європейський Суд доволі чітко 

обмежив рамки підходу, застосованого по справі Гастона Шуля, областями, 

де гармонізоване вторинне законодавство Співтовариства. У них основи 

встановлення податків та їх елементів однакові на всій території 

Співтовариства[71; 34; 54; 32]. 

Георг Кофлер та Рут Менсон наголошують на важливості такого 

обмеження при вирішенні питання щодо можливості поширення зазначених 
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підходів впливу на тягар юридичного подвійного оподаткування, оскільки 

прямі податки в основному не гармонізовані в Європейському Союзі, на 

відміну від податку на додану вартість. При цьому вони роблять висновок про 

поширення Європейським Судом, за наслідками розгляду справи 

Гастон Шуля, підходу подвійного тягаря за межі районів, гармонізованих 

вторинним законодавством Співтовариства. Йдеться про справу 

Ліндфорса[45], яка стосувалась оподаткування реєстрації автомобіля. 

Зокрема, Європейський Суд постановив, що держава-член не може 

нарахувати податок на реєстрацію автомобілів з нових резидентів, якщо через 

нього вони опиняться в менш вигідному становищі, ніж постійні резиденти, 

враховуючи подібні податки, які новий резидент міг сплатити в інших 

державах-членах. Європейський Суд дійшов такого висновку, незважаючи 

визнання того, що податок на автомобіль в принципі не узгоджується та не 

забороняється вторинним законодавством Співтовариства[71]. 

 

2.3. Засоби і методи уникнення подвійного оподаткування. 

2.3.1. Загальна характеристика засобів уникнення подвійного 

оподаткування. 

Цілком зрозуміло, що для платника податків подвійне оподаткуваня 

є явищем негативним. При цьому реалізація обов’язку зі сплати податку 

(самими платником або податковим агентом) є подією, що приносить дохід 

до бюджету країни. Будь-яка держава переслідує при регулюванні податкових 

відносин передусім фіскальну мету, аргументуючи це, як правило, 

необхідністю фінансування заходів, спрямованих на задоволення публічного 

інтересу. 

Уникнення подвійного оподаткування, що досягається державами за 
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рахунок застосування різних засобів, безумовно, передбачає певні поступки 

у своїх фіскальних інтересах, принаймні однієї з країн. Водночас сам прояв 

зусиль, спрямованих на уникнення подвійного оподаткування між державами, 

свідчить про наявність спільних урядових інтересів. При цьому можна 

констатувати наявність індивідуального (у рамках окремої держави) стимулу 

запобігати подвійному оподаткуванню, адже на практиці майже всі країни 

закріплюють у національному податковому законодавстві можливість 

надання пільги щодо подвійного оподаткування в односторонньому порядку. 

Прикладом такої пільги в Україні є врахування сплаченого податку за 

кордоном. Зокрема, у ст. 13 Податкового кодексу України закріплюється 

положення щодо врахування під час визначення об’єкта оподаткування 

резидента доходів, отриманих з джерел за межами України. Також 

урегульовано основні засади урахування сум податків та зборів, сплачених за 

межами України, які зараховуються під час розрахунку податків та зборів 

в Україні за встановленими Податковим кодексом України правилами[342]. 

Прагнення країн в односторонньому порядку йти на зменшення своїх 

доходів внаслідок зарахування сум податків, сплачених за кордоном, означає 

їх готовність надати пільгу з метою усунення подвійного оподаткування 

незалежно від наявності аналогічного жесту з боку інших країн. Томас Ріксен, 

характеризуючи цю парадоксальну ситуацію, припускає, що «проблема 

уникнення надмірного оподаткування може бути поставлена як гра 

координації» [139, с. 11-12]. У цілому з цим можна погодитись, адже 

наслідком прояву такого підходу є формування стимулів інвестувати 

в економіку України. 

Розмірковуючи про причини одностороннього надання пільг урядами 

з метою усунення подвійного оподаткування, Томас Ріксен звертає увагу на 
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два принипові моменти, що лежать поза межами регулювання відносин 

оподаткування, але опосередковано впливають на ці процеси. Він зазначає: 

«По-перше, якщо припустити, що метою уряду є максимізація національного 

добробуту, то стратегічна взаємодія представлена координаційною грою. По-

друге, якщо припустити, що уряд переслідував власну егоїстичну мету – 

переобрання чи політичну вигоду (потенційно за рахунок національного 

добробуту), можна зробити той самий висновок» [139, с. 11-12]. 

Досліджуючи вплив односторонніх податкових пільг у відносинах 

усунення міжнародного подвійного оподаткування, вчений доходить 

висновку, що пільга дійсно може призвести до зменшення податкових 

надходжень, до збільшення державних витрат, але, зазначає він, цей 

негативний ефект впливає на все населення країни. Він пише: «Така велика 

група стикається зі значною проблемою колективних дій і не може 

здійснювати ефективний політичний вплив. На відміну від цього, бізнес-

лобі – це невелика група, якій вдається почути свої інтереси» [139, с. 11-12]. 

Характеризуючи соціальну складову надання односторонніх пільг 

у рамках реалізації механізмів усунення подвійного оподаткування Річард 

Берд та Джек Мінц вказують на відсутність добре організованих внутрішніх 

груп інтересів, які мали б змогу виступити проти надання повного 

одностороннього податкового звільнення у формі кредиту чи звільнення 

іноземним інвестиціям. Вчені наголошують, що незважаючи на те, що 

надання повних пільг щодо подвійного оподаткування може бути адекватним 

для максимізації національного доходу, існує додатковий 

внутрішньополітичний аргумент, який робить таку стратегію привабливою 

для уряду[24, с. 439]. При цьому фахівці не пояснюють, як може відбуватися 

максимізація національного доходу внаслідок надання пільг. 
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Аналізуючи подальші перспективи діяльності суб’єктів оподаткування, 

потрібно зазначити, що створення адекватних умов оподаткування, зокрема, 

шляхом надання односторонньої пільги (знижки) на суму сплачених за 

кордоном податків має стратегічне значення для збільшення надходжень до 

дохідних частин бюджетів. Проявлятися це може в рамках відносин 

з реалізації вже інших податкових обов’язків, не пов’язаних із 

оподаткуванням доходу, по якому надано податкову знижку. 

Змоделюємо конкретну ситуацію. Фізична особа, наприклад фахівець 

у сфері ІТ, працює на іноземну компанію і є податковим резидентом України. 

При виплаті такій особі грошової винагороди за здійснення своєї діяльності 

іноземна компанія утримає з такого доходу податок на доходи фізичних осіб 

(його аналог за законодавством цієї країни). У результаті фізична особа 

отримає дохід, зменшений на суму іноземного податку, але за законодавством 

України такий дохід підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних 

осіб. Внаслідок реалізації механізмів усунення подвійного оподаткування, 

передбачених ст. 13 Податкового кодексу України, та належного 

підтвердження факту сплати податку за кордоном платник отримує 

зменшення суми податку на доходи фізичних осіб[342]. На перший погляд, 

така конструкція не може сприяти збільшенню надходжень до дохідних 

частин державного або місцевих бюджетів. Водночас отримані кошти такий 

платник буде витрачати, зокрема, і на території України, а це означає 

зростання його купівельної спроможності і, як наслідок, подальшу сплату 

ним непрямих податків (ПДВ, акциз) та збільшення вірогідності сплати інших 

прямих податків (наприклад, придбання житла, автомобіля може мати 

наслідком сплату податку на майно). 

Отже, надання односторонньої пільги державою з метою усунення 
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подвійного оподаткування має стратегічне значення для залучення до країни 

капіталу, що в подальшому може використовуватися для поповнення 

бюджетів за рахунок формування з нього податкової бази при сплаті інших 

податків. 

Міжнародний валютний фонд обґрунтовує власну позицію щодо 

користі формування належних механізмів усунення подвійного 

оподаткування. Зокрема, зазначається, що основною вигодою для країн, які 

розвиваються, при підписанні угод з усунення міжнародного подвійного 

оподаткування та запровадження відповідних механізмів у національне 

законодавство є збільшення внутрішніх інвестицій. При цьому вказується на 

проблематику виявлення причинно-наслідкового зв’язку. Справа в тому, що 

податкові договори можуть передувати інвестиціям не тому, що вони 

стимулюють останні, а тому, що вони можуть бути укладені лише тоді, коли 

очікуються такі інвестиції[83, с. 26]. 

У науковій літературі можна знайти різні підходи до характеристики 

впливу різних засобів усунення подвійного оподаткування на збільшення або 

зменшення потоків прямих іноземних інвестицій[69]. Одні вчені вважають, 

що внутрішнє законодавство, яке забезпечує загальне, прозоре, 

недискримінаційне та передбачуване податкове середовище, є для іноземних 

інвесторів більш важливим ніж застосування виключно міжнародних 

договорів щодо усунення подвійного оподаткування. На їхнє переконання, 

чіткий взаємозв’язок між внутрішнім законодавством та нормами договорів 

про усунення подвійного оподаткування важливий для полегшення 

застосування останніх[133]. На переконання інших авторів, підписання 

податкового договору стимулює прямі іноземні інвестиції та звільняє 

міжнародних інвесторів від подвійного оподаткування, сприяє зниженню 
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ставок податку з пасивного доходу. При цьому вони зазначають, що 

підписанням такого договору уряди демонструють інвесторам готовність 

прийняти міжнародні податкові стандарти[25; 91]. 

Існують і принципово відмінні думки. Наприклад, на переконання 

Фабіана Бартела, Матіаса Бюза, Брюса Блонігена та ін., договори про 

усунення подвійного оподаткування можуть заважати потокам прямих 

іноземних інвестицій через закріплені в них механізми запобігання ухиленню 

від сплати податків[20, с. 366; 25]. З цього приводу доволі вдалою вбачається 

думка Мартіна Херсона, який пише: «Дослідження, що вимірюють вплив 

договорів про усунення подвійного оподаткування на потоки прямих 

іноземних інвестицій до країн, «сприйнятливі» до занепокоєння тим, що те, 

що вони вимірюють, насправді відповідає податковим договорам, а не 

спричиняє зміну структури внутрішніх інвестицій[77, с. 236]. 

Неоднозначним питанням для реалізації режиму усунення подвійного 

оподаткування при укладанні міжнародних договорів є підміна реальної цілі 

урядів. Ураховуючи цю загрозу, Міжнародний валютний фонд в окремих 

випадках відмовляє країнам, що розвиваються, підписувати договори. 

У такому випадку Міжнародний валютний фонд радить урядам країн навіть 

переглядати поточні податкові договори, що зробили такі країни, як 

Аргентина, Замбія, Монголія, Руанда та Уганда. 

У літературі зазначається унікальна риса конвенцій про подвійне 

оподаткування, що полягає в реалізації ними подвійної мети. Йдеться про те, 

що вони найчастіше стають складовою національного податкового 

законодавства та одночасно із цим залишаються обов’язковими угодами між 

державами відповідно до міжнародного публічного права[131, с. 6]. 

Роздвоєність між внутрішнім та міжнародним правом породжує й деякі 
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проблеми[19]. Привабливість ведення переговорів з метою укладення 

договорів про усунення подвійного оподаткування з країнами, що 

розвиваються, обумовлена наявністю в урядів країн-джерел політичних або 

економічних цілей, відмінних від безпосереднього залучення інвестицій. Такі 

цілі, як задоволення інтересів певних «внутрішніх кругів» або бажання 

посилити співпрацю з податковими органами іншої держави можуть бути 

забезпечені договором. Також може бути досягнута мета посилення 

дипломатичних зв’язків з іншою країною[58, с. 639-700; 69; 133]. 

Характеризуючи цілі угод про подвійне оподаткування, Саураб Багарія 

звертає увагу на брак оцінки успіху їх реалізації та зазначає, що відсутність 

достовірних даних у цьому разі є основною перешкодою для цього. Вчений 

наводить результати досліджень деяких авторів, які стверджують про 

непотрібність угод про подвійне оподаткування для його усунення та 

переконанні в тому, що їх відсутність не поставить під загрозу транскордонні 

інвестиції[19]. На думку Брюса Блонігена та Рональда Девіса, існують 

емпіричні дані про договори, укладені країнами ОЕСР, що свідчить про те, 

що нещодавно укладені договори не мали позитивного впливу на прямі 

іноземні інвестиції [28, с. 2]. 

Саураб Багарія при характеристиці механізму реалізації цих договорів 

наголошує на важливості урахування різних політичних обмежень, які кожна 

країна може для себе прийняти з метою досягнення збільшення інвестицій та 

більшої частки податкових надходжень. На переконання вченого, «країни 

поділяються на країни проживання та країни перебування, які, як правило, 

є розвиненими та країнами, що розвиваються. Приймаюча країна або країна, 

що розвивається, воліє уводити нижчі ставки оподаткування іноземних 

інвестицій, аби протистояти жорсткій міжнародній конкуренції» [19]. З цього 
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приводу він зазначає, що мінімізація «податкового клину», який автор 

пояснює як «втрату ефективності внаслідок уведення податків», повинна бути 

метою приймаючої держави для залучення іноземних інвестицій. 

Іншу мету в укладанні договорів про усунення подвійного 

оподаткування бачить Альберт Радлер, на переконання якого подвійне 

оподаткування, як і будь-яка інша податкова перешкода, є порушенням 

основних свобод людини і громадянина[3]. Вольфган Шон з цього приводу 

зауважує: «Подвійне оподаткування накладає тягар на транскордонні 

операції, з яким не стикаються повністю внутрішні операції. У цьому сенсі 

подвійне оподаткування ставить у невигідне становище платників податків, 

які реалізують свої основні свободи згідно з Договором ЄС» [167; 84, с. 323-

324]. 

Моріс Ленер при характеристиці мети усунення подвійного 

оподаткування вказує, що ризик неослабленого подвійного оподаткування 

транскордонної економічної діяльності в Європейському Співтоваристві 

створює перешкоду для конкуренції та ускладнює ефективність внутрішнього 

ринку[114, с. 337-338]. Численна кількість судових справ у Європейському 

Суді щодо скасування подвійного оподаткування підкреслює актуальність 

цієї проблеми на транснаціональному рівні[231; 44; 39]. 

При запровадженні країнами механізму усунення подвійного 

оподаткування шляхом укладання міжнародних договорів можуть 

застосовуватися кілька моделей. Обрання конкретної моделі приймаючою 

країною залежить від податкової політики держави-резидента. Зазвичай 

використовують одну із трьох моделей при закріпленні процедур звільнення 

від подвійного оподаткування: а) кредит; б) звільнення; в) відрахування. На 

вибір моделі оподаткування іноземних інвестицій свого резидента впливає 
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поведінка саме держави резидента. Так, у разі надання нею кредиту при 

оподаткуванні іноземних інвестицій держава перебування буде їх 

оподатковувати за високими ставками або за максимальною ставкою, що 

існує в державі проживання. Коли держава проживання звільняє від 

оподаткування зароблений в іноземній країні дохід свого резидента, вона 

воліє не стягувати податок. Нарешті, при застосуванні моделі, що передбачає 

відрахування, доцільно буде зменшити суму податку на розмір сплаченого 

іноземній державі податку, адже відрахування не повністю усуває подвійне 

оподаткування[]. 

На переконання деяких американських фахівців у сфері оподаткування 

односторонніх дій резидентів та приймаючих країн достатньо для запобігання 

подвійного оподаткування. Вони звертають увагу на те, що основним 

пунктом розмежування між односторонніми діями та двосторонніми 

податковими договорами є розподіл частки податкових надходжень. 

Аналізуючи укладені міжнародні договори вони вдаються до припущення про 

упередженість податкових договорів до країн проживання. Цей фактор надає 

змогу їм отримати більшу частину коштів від сплати податків по 

транскордонним операціям. В основу механізму, що призводить до такого 

ефекту, покладається зменшення податкових ставок приймаючої країни. 

В окремих випадках провадиться обмеження юрисдикції оподаткування 

певних видів доходів[158, с. 995]. 

Ураховуючи вказані особливості, Циллі Даган робить висновок про 

необов’язковість ведення переговорів про двосторонні договори для 

зменшення подвійного оподаткування. На її переконання, цього можна 

досягти односторонніми діями[158, с. 995]. Безумовно, існують інші 

політичні, економічні та соціальні фактори, які сприяють та заохочують до 
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укладення таких договорів. При цьому слід погодитись із позицією про 

хибність твердження, що податкові договори є єдиним засобом уникнення 

подвійного оподаткування[19]. 

Часто у літературі при характеристиці механізмів усунення подвійного 

оподаткування терміном «країна-джерело» називають країни, що 

розвиваються. Це й не дивно, адже інвестиції зазвичай вносяться 

розвинутими країнами, які в цьому разі є державами резидента. Одним зі 

способів поліпшення становища країн-джерел є включення положень про 

«обмеження вигоди». Такі положення можуть забезпечити важливий захист, 

що обумовлюється обмеженням знижених ставок податкового утримання та 

закріпленням інших договірних положень. Останні застосовуються тільки до 

компаній, що проходять певні тести на наявність справжньої присутності 

в країні, яка підписала договір. Як основа такого тесту може виступати 

мінімальна частка власності його резидентів або мінімальний рівень доходу 

від ведення там активної торгівлі чи бізнесу. 

Положення про обмеження виплат не є загальними в договорах, але 

ОЕСР рекомендує їх включати[83, с. 27]. Положення щодо пільг часто 

є складними і не виконуються самостійно: «Там, де спроможність слабка 

і доступ до інформації обмежений, перевірка того, що передумови для 

отримання договірних виплат можуть бути ускладненими» [69]. 

При аналізі проблем подвійного оподаткування Комісія у 2016 році 

у своєму Повідомленні щодо зовнішньої стратегії справедливого 

оподаткування зазначила, що держави-члени повинні застосовувати зважений 

підхід до переговорів щодо двосторонніх податкових договорів із країнами 

з низьким рівнем доходу. При цьому потрібно звернути увагу на позицію 

Комісії щодо необхідності дебатів з державами-членами в рамках Платформи 
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про належне управління податками щодо забезпечення справедливого 

ставлення у двосторонніх податкових договорах до країн, що розвиваються. 

В основу такої ініціативи було покладено імпульс, що виник у Аддис-

Абебській програмі ООН та Програмі до 2030 року для сталого розвитку 

з метою перегляду аспектів міжнародних податкових договорів. Комісія 

серйозно ставиться до цього питання, оскільки хоче забезпечити узгодженість 

податкової політики та політики розвитку[68]. 

Такий крок має на меті створення стимулів для перегляду державами – 

членами ЄС своєї податкової політики з країнами, що розвиваються. Метою 

цього має стати забезпечення відповіднних норм потребам розвитку. Подібна 

поведінка в рамках реорганізації режиму усунення подвійного оподаткування 

відповідала б положенням, що стосуються узгодженості політики щодо 

розвитку[225, ст. 208], яка була анонсована в Європейському консенсусі 

з питань розвитку. Фактично йдеться про запроваджену стратегію ЄС, яка 

встановлює напрями допомогти країнам, що розвиваються. До їх числа 

належать побудова справедливих та ефективних податкових систем, у тому 

числі шляхом вирішення питань уникнення податків на прибуток 

підприємств. 

Відомий представник Лондонської школи економіки Мартін Херсон на 

основі своїх досліджень режимів усунення подвійного оподаткування 

запропонував деякі рекомендації для країн, що розвиваються: а) включити 

оцінку втраченого податку через податкові договори в щорічну структуру 

податкових витрат; б) забезпечити, щоб усі податкові договори підлягали 

затвердженню парламентом як частина процесу ратифікації; в) забезпечити, 

щоб оновлення положень типових договорів ООН та ОЕСР або їх коментарів 

та застережень (зауважень) відображали позиції, викладені в їхніх 
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національних моделях; г) посилити африканські типові договори (EAC, 

COMESA, SADC) таким чином, щоб вони діяли як протилежні полюси моделі 

ОЕСР, а не як компроміси між моделями ООН та ОЕСР[103]. 

На думку ж фахівців Міжнародного валютного фонду, при укладанні 

договору про усунення подвійного оподаткування між будь-якими країнами, 

де одна сторона є переважно країною-імпортером капіталу, необхідна «значна 

обережність» [83, с. 27]. На їхнє переконання взаємні переваги договору 

можуть мати порівняно невелику цінність за винятком аспектів обміну 

інформацією. При цьому зауважено, що обмін інформацією також може бути 

забезпечений підписанням Угоди про обмін податковою інформацією або 

підписанням Конвенції про взаємну адміністративну допомогу, тоді як будь-

які ставки податку, що утримується, та визначення постійного 

представництва можуть бути передбачені у внутрішньому законодавстві. 

Таким чином, коли Договір про усунення подвійного оподаткування 

узгоджено повторно, запроваджений ним режим усунення має включати 

обмеження щодо пільг також у внутрішньому законодавстві[83, с. 28]. 

Виникнення подвійного оподаткування, як ми вже наголошували 

раніше, обумовлено накладанням юрисдикції на оподаткування між 

державою проживання отримувача доходу та державою джерела, де дохід був 

отриманий. У тому разі, коли обидва вони застосовують свої повноваження 

щодо оподаткування в повному обсязі, загальне навантаження на 

транскордонну економічну діяльність стає надмірно великим. З метою 

отримання вигоди від лібералізації уряди країн мають спільні інтереси для 

запровадження режиму усунення подвійного оподаткування. 

Європейські вчені звертають увагу на два шляхи вирішення проблеми 

подвійного оподаткування. З одного боку, країни можуть делегувати 
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повноваження оподатковувати міжнародний дохід міжнародному органу 

(спільне оподаткування), з другого – можуть домовитись про якесь правило 

щодо розподілу юрисдикції щодо оподаткування між ними. Перший варіант 

знайшов втілення в Європейському Союзі, тоді як в інших умовах він ніколи 

серйозно не розглядався і, як правило, вважався утопічним[153, с. 173-186]. 

Отже, другий варіант більше підходить для реалізації режиму усунення 

подвійного оподаткування між країнами. Вчені при цьому ставлять собі 

питання, на яке потрібно відповісти: яка країна має право оподатковувати 

доходи та яка країна має обмежити свої податкові вимоги? [96, с. 32-33] 

Зараз немає консенсусу щодо найкращого принципу усунення 

подвійного оподаткування, регулювання єдиного режиму його усунення. 

Проте маємо позначити, що втілені в різних модельних конвенціях засади 

залишаються майже незмінними у своїх загальних рисах з 1920-х років до 

сьогодні[72, с. 261-336]. 

На переконання Яріва Браунера, юрисдикція щодо оподаткування 

покладається або на країну джерела, або на територію проживання для різних 

видів доходів. Він також наголошує, що ці правила кодифіковані в статтях 6–

22 Модельної конвенції ОЕСР та «виконують функцію розподілу статей 

доходу між країнами. [Вони] являють собою набір довільних правил, які були 

ретельно розроблені для підтримки конкретного компромісу» [26, с. 278-279]. 

Як визначено у ст. 5 вищезгаданої Конвенції, прибуток може 

оподатковуватись у державі джерела тільки, якщо він віднесений до 

постійного представництва. Дивіденди, проценти та роялті можуть 

оподатковуватись лише в обмеженій мірі в джерела (статті 10–12 Модельної 

конвенції ОЕСР) [108]. 

Якщо договір про усунення подвійного оподаткування побудовано на 
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базі Модельної конвенції ОЕСР, то країна проживання зобов’язана 

забезпечити звільнення від подвійного оподаткування у випадках повного або 

обмеженого оподаткування джерел. Ураховуючи норми ст. 23 Модельної 

конвенції ОЕСР це можна зробити, дозволивши зарахувати податок, 

сплачений у країні-джерелі, на податок, який сплачується у країні 

проживання, або звільнивши прибуток, оподаткований країною-джерелом, із 

домашнього податку. При цьому потрібно враховувати, що зазвичай країни 

вже передбачають звільнення від подвійного оподаткування 

в односторонньому порядку. У межах їхнього національного податкового 

законодавства містяться положення або про звільнення іноземного доходу від 

оподаткування, або про надання кредиту за податки, сплачені з таких доходів 

у країні джерела. У цих випадках вже вдалося ефективно запобігти 

подвійному оподаткуванню. 

У кількох випадках національні правила передбачають лише часткову 

податкову пільгу (відрахування). За методом відрахування податки, сплачені 

за кордоном, виключаються з бази оподаткування, яка обраховується за 

принципами національного податкового законодавства. У цьому разі 

подвійне оподаткування частково залишається. Усі країни ОЕСР надають 

односторонні податкові пільги і переважно використовують метод 

кредитування або звільнення, тобто ті самі методи, які узгоджені 

у двосторонніх договорах, а не метод відрахувань[170]. 

Фахівці Оксфордського університету Річард Берд та Скотт Вілкі 

звертають увагу на те, що типові конвенції посилаються на низку правових 

конструкцій, які встановлюють необхідний взаємозв’язок між 

транснаціональною податковою базою та країною. У такому разі реалізується 

компромісне рішення між оподаткуванням резидентів та джерел. Ці 
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конструкції представляють правдоподібні припущення (і роблять їх 

юридично простежуваними) щодо відповідності між транскордонними 

транзакціями та територіальною базою основної економічної діяльності, яка 

є метою національного оподаткування[23, с. 91]. Важливою особливістю цих 

конструкцій є незначне їх втручання в національне податкове законодавство. 

При запровадженні режиму усунення подвійного оподаткування із 

застосуванням міжнародних договорів слід ураховувати, що вони не містять 

вичерпних правил оподаткування. При цьому досягається роз’єднання 

транснаціональної бази оподаткування та розподіл її під різні юрисдикції, аби 

вони могли застосовувати власні внутрішні норми до своєї частки бази 

оподаткування. Після встановлення юрисдикції щодо оподаткування країна 

в основному може вільно використовувати власний національний податковий 

закон щодо відповідного доходу. Маємо погодитись із правниками, на 

переконання яких двосторонні договори лише допомагають координувати 

різні національні податкові закони[96, с. 33], вони регулюють взаємодію 

автономних національних податкових систем. У межах правових конструкцій 

податкового договору, на яких базується режим усунення подвійного 

оподаткування, досягається розгляд транснаціональної бази оподаткування не 

як глобального явища, а навпаки – в рамках територіального розмежування. 

Перевага цього підходу полягає в тому, що уряди зберігають майже 

необмежену юридичну незалежність щодо оподаткування «своєї» частки 

транснаціональної податкової бази. Режим податкового договору 

побудований на співпраці, що зберігає суверенітет. 

Для такого підходу до територіального розмежування податкових 

вимог принциповими є правила розподілу витрат та прибутку між різними 

частинами транснаціональних підприємств. З метою максимізації 
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оподаткування їхні операції між собою трактуються так, ніби вони 

є незалежними учасниками ринку – обмінюються товарами та послугами за 

невисокою ціною. Сол Пічіотто бачить у цьому вигоду від деполітизації 

розподілу юрисдикції до оподаткування, посилаючись на, здавалося б, 

природне формування ринкових цін[132, с. 172]. В іншому разі уряди повинні 

були б домовитись про загальне визначення бази оподаткування (унітарне 

оподаткування). 

Ріксен Томас, характеризуючи місце міжнародних податкових 

договорів у режимі уникнення подвійного оподаткування наголошує, що 

окрім своєї основної функції (уникнення подвійного оподаткування шляхом 

розмежування транснаціональної бази оподаткування) вони також містять 

положення щодо імплементації цих норм. Стаття 25 Модельної конвенції 

ОЕСР встановлює процедуру взаємної згоди, що є основою для вирішення 

будь-яких конфліктів, які виникають між договірними партнерами при 

застосуванні договору про усунення подвійного оподаткування. Часто 

процедура розпочинається тоді, коли платник податків стверджує, що він 

подвійно оподатковувався будь-якою державою або іншим чином опинився 

у невигідному стані. У такому разі вони можуть попросити органи влади, 

відповідальні у своїй країні, укласти процедуру взаємної згоди з іншою 

договірною стороною[139, с. 6-9]. Уряди не зобов’язані домовлятися про цю 

процедуру; у разі якщо цього не сталося, подвійне оподаткування 

зберігається. Однак у переважній більшості випадків досягається згода[145, с. 

271]. 

Голландець Маріо Зюгер характеризує процедуру взаємної згоди як 

політичну, а не судову процедуру, та зауважує, що було багато пропозицій 

щодо її заміни обов’язковою арбітражною процедурою[171]. Однак уряди, як 



263 

правило, відмовляються погоджувати арбітражну процедуру[144, с. 272]. Слід 

наголосити, що у 2007 році ОЕСР додала додатковий параграф до ст. 25 

Модельної конвенції, який передбачає звернення до арбітражу, якщо 

постраждалий платник податків цього вимагає, і якщо компетентні органи не 

досягнуть згоди протягом двох років[108]. Уже укладено декілька 

двосторонніх договорів з таким додатковим арбітражем[11]. Крім того, ст. 26 

Модельної конвенції ОЕСР передбачає обмін інформацією, що значною 

мірою спрощує реалізацію адміністрування податків. 

Ріксен Томас виокрмлює кілька рівнів, на яких будується сучасний 

режим усунення подвійного оподаткування: односторонній, двосторонній та 

багатосторонній. Він пише: «По-перше, усі країни звільняють від подвійного 

оподаткування у своїх національних податкових законах, тобто на 

односторонньому рівні. Фактично вони повністю або частково відмовляються 

від свого права оподатковувати прибуток з іноземних джерел, щоб уникнути 

втручання в інші податкові системи. По-друге, під час двосторонніх 

переговорів країни укладають договори про уникнення подвійного 

оподаткування, які в основному стосуються уникнення подвійного 

оподаткування та поділу прав на оподаткування. По-третє, міжнародна 

податкова політика відбувається на багатосторонньому рівні. Технічні 

експерти, національні податкові адміністратори та наукові консультанти 

співпрацюють у міжнародних організаціях для розробки типових конвенцій, 

поширення інформації про договірну практику, стандартизування 

двосторонніх договорів та контролювання мережи договорів. Отримані 

модельні конвенції не мають юридичної сили, але на практиці є досить 

впливовими» [139, с. 6-9]. Ураховуючи той факт, що майже усі сучасні 

договори про усунення подвійного оподаткування базуються на Модельних 
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конвенціях ОЕСР або ООН, ми цілком погоджуємося з наведеними 

положеннями. Проте варто додати, що окрім вказаних трьох рівнів усунення 

подвійного оподаткування на практиці часто використовуються судові 

механізми, особливо в країнах Європейського Союзу. 

Аналізуючи судову практику Європейського Суду можна зазначити, що 

просто розбіжності між національними податковими системами не 

обов’язково породжують обмеження транскордонної діяльності (що можна 

вважати порушенням основних свобод). З цих причин основні свободи не 

дають підстави для широкої судової гармонізації національних податкових 

систем[37; 38; 40; 41; 47; 48; 53]. Держави-члени можуть вільно приймати 

рішення щодо суми, характеру та способу збору податків. При цьому 

наднаціональними нормами не закріплюється необхідність враховування при 

цьому податкових систем інших держав-членів (державам-членам не 

потрібно враховувати податкові ставки або види податків, що стягуються 

іншими державами) [71, с. 87-88]. Різниця в податкових ставках, розрахунки 

податкової бази тощо класифікуються як «диспропорції», і вони не 

порушують основні свободи[49; 71, с. 63-98]. 

Характеризуючи регулювання режиму усунення подвійного 

оподаткування в Європі, Хуан Ангель Бецерра вказує на наявність 

у податковому законодавстві цих країн конструкції «звільнення від участі», 

що передбачає виключення частини доходу з оподатковуваної бази. Вона 

застосовується до певних категорій доходів, отриманих резидентами 

з іноземних джерел, найчастіше дивідендів та приросту капіталу від продажу 

акцій чи майна. Вчений наголошує, що у Північній Америці лише Канада 

надає своїм корпоративним резидентам «звільнення від участі» у виплаті 

дивідендів, отриманих від дочірніх підприємств, розташованих в іноземній 
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країні, з якою Канада має чинний податковий договір. У Мексиці та США 

загалом існує система податкового кредиту з обмеженнями[86]. 

Разом із впливом міжнародних податкових договорів безпосередньо на 

склад бази оподаткування та податкові ставки вони виконують ще одну 

надзвичайно важливу функцію – забезпечують обмін податковою 

інформацією. При цьому не завжди світовою спільнотою така складова 

режиму усунення подвійного оподаткування однозначно підтримувалась. 

Передусім йдеться про необхідність обміну інформацією про банківські 

рахунки платників. За часів Ліги Націй, яка окрім іншого займалась пошуком 

вирішення питання боротьби з ухиленням від сплати податків, у квітні 1922 

року в Генуї відбулася Міжнародна економічна конференція. Після її 

проведення з’явились рекомендації учасників Генуезької конференції, на базі 

яких було створено Резолюцію 13 Фінансової комісії. У ній засуджувалися 

прояви порушення банківської таємниці з мотивів боротьби із спробами 

уникнення оподаткування[8]. При цьому у той час не було підстав вважати, 

що дохідні органи зловживатимуть банківською таємницею[5], що було 

одним із занепокоєнь Міжнародної торгової палати, бо банківська таємниця 

довгий час залишалася недоторканною. 

У третьому тисячолітті ера банківської таємниці закінчилася. За 

підтримки «Великої двадцятки» та за допомогою ОЕСР швидко просунулась 

ініціатива зі зникнення заборони поширювати таку інформацію. Звіт ОЕСР 

2011 року з цього питання стверджує, що «майже 14 мільярдів євро 

додаткових податкових надходжень були забезпечені за останні два роки в 20 

країнах, де є дані, і їх буде набагато більше» [66]. З цих 14 мільярдів євро 

майже 200 мільйонів євро надходять з Канади, 60 мільйонів євро з Мексики 

та 2 мільярди євро з США. 
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Американські вчені наголошують, що в сучасному глобальному обсязі 

виробництва ці показники здаються досить неактуальними. Це можна 

зрозуміти двояко: або ті, хто ухиляються від сплати податків, є досить 

розумними, і їх не упіймали, або зрештою неможливо стягнути податки 

з офшорних незадекларованих коштів. Хуан Ангель Бесерра наголошує, що 

банки стають набагато жорсткішими до прийому нових іноземних клієнтів, 

а норми протидії відмиванню грошей з кожним роком стають більш 

суворими. Він робить висновок, що у довгостроковій перспективі ця 

прозорість банку може забезпечити кращі результати не лише в боротьбі 

з ухиленням від сплати податків, а й у забезпеченні більш надійної прозорості 

бізнесу. Якщо прозорість працює вже в один бік, вона також повинна 

працювати на користь платників податків та інвесторів[86]. 

При вирішенні питання щодо розкриття банківської інформації 

експерти додатково стикалися із проблемою громадської думки[437, с. 26]. 

Експерти вважали, що Рекомендації щодо обміну інформацією 

працюватимуть лише в тій чи іншій країні стільки, скільки громадськість цієї 

країни буде готова прийняти таку можливість. Важливу роль у впливі на 

поведінку платників податків, радників податків та промоутерів податкових 

притулків щодо оподаткування в сучасному світі відіграють засоби масової 

інформації[332]. 

Група експертів Фінансового комітету зайнялася вивченням проблеми 

ухилення від сплати податків та її співвідношенням із усуненням подвійного 

оподаткування з теоретичної точки зору лише в 1925 році. Теоретичним 

визначенням цієї проблеми було те, що ухилення від сплати податків – це 

передача капіталу за кордон з метою уникнення оподаткування, яке 

передбачене законом[437]. Однак експерти також заявили, що ухилення від 
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сплати податків може виникнути через необережність, забудькуватість або 

недбалість щодо дотримання податкових зобов’язань. 

Тривалий час уряди намагалися знайти інструментарій для запобігання 

ухиленню від сплати податків на міжнародній арені, який зводився до угод 

про обмін інформацією. Наприклад, першим поняттям угоди про обмін 

інформацією, зафіксованою в Доповіді 1925 року, стала договір 1843 року 

між Бельгією та Францією про обмін інформацією щодо нерухомого майна, 

яке знаходиться в одній із договірних держав. Схожі договір було укладено 

в 1845 році між Бельгією та Нідерландами, у 1907 році між Францією та 

Великобританією. До речі, останній передбачав обмін інформацією для 

боротьби з ухиленням від сплати податків та мита[5]. 

Фахівці ОЕСР вважали, що ефективний метод запобігання ухиленню 

від сплати податків полягає в тому, щоб органи доходів і зборів здійснювали 

та надавали іншим країнам на основі взаємності інформацію, яка може 

знадобитися для встановлення джерела доходів та капіталу осіб і компаній 

у площі нерухомого майна, іпотеки, доходів від бізнесу та цінних паперів[5, с. 

26]. Комітет експертів у 1927 році та Загальні збори урядових експертів 

у 1928 році також надали тексти типових конвенцій щодо вирішення цієї 

проблеми. Це були проекти двосторонньої конвенції про адміністративну 

допомогу з питань оподаткування; проект двосторонньої конвенції про 

судову допомогу у справі податків; та його остаточні версії в 1928 році[86; 8]. 

Впродовж 1929–1946 років Фіскальним комітетом було проведено дуже 

мало роботи. Це було обумовлено спротивом урядів змінити свої внутрішні 

закони, щоб дозволити їм здійснювати обмін інформацією[9]. Проте, про 

деякі договори повідомляється у Звіті 1939 року. Йдеться про Конвенцію між 

Угорщиною та Румунією 1937 року про адміністративну допомогу та 
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стягнення податків; Конвенцію між Німеччиною та Італією 1938 року про 

адміністративно-правову допомогу у справі оподаткування; Конвенцію між 

США та Швецією 1939 року про доходи та майно. [86] 

Зараз уряди країн по-іншому підходять до питання щодо врегулювання 

процедур обміну податковою інформацією. Найчастіше питання уникнення 

подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків 

у сучасному світі регулюються між країнами єдиним договором. ОЕСР 

наполегливо працювала над розробкою правил надання допомоги при 

адмініструванні податків і зборів, обміну інформацією тощо. Наслідком такої 

праці стало включення у 2003 році нової ст. 27 до Модельної конвенції ОЕСР, 

яка стосується допомоги у справі збору податків[109]. При цьому варто 

зазначити, що подібні пропозиції були висловлені ще Лігою Націй. 

Останніми роками роботу ОЕСР щодо боротьби з ухиленням від сплати 

податків можна побачити у швидкому розвитку мережі угод про обмін 

інформацією. І це відбувається, незважаючи на те, що сучасна редакція 

параграфу 41 Вступу до Модельної конвенції ОЕСР 2010 року залишилась 

практично незмінною з моменту її першої публікації в 1977 році. Комісія 

з фіскальних питань ОЕСР продовжує розглядати як неналежне використання 

податкових конвенцій, так і ухилення від сплати міжнародних податків. Про 

проблему йдеться в коментарях до кількох статей Модельної конвенції ОЕСР. 

Зокрема, ст. 26, як пояснюється в Коментарі, дозволяє державам 

обмінюватися інформацією для боротьби з цими зловживаннями[271]. 

Протягом 2008–2012 років кількість договорів про обмін інформацією 

сягає декількох сотень[398]. Нещодавно Канада уклала угоди про обмін 

інформацією з такими країнами, як Ангілья, Багамські Острови, Бермудські 

Острови, Кайманові Острови, Домініка, Острів Мен, Нідерландські 
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Антильські острови, Сан-Марино, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Вінсент 

і Гренадини, Теркс і Кайкос[399]. Мексика уклала угоди про обмін 

інформацією з Багамськими Островами, Бермудськими Островами, 

Нідерландськими Антильськими островами та Каймановими Островами, 

у той час як Сполучені Штати уклали такі угоди з Антигуа і Барбудою, 

Арубою, Багамськими Островами, Британськими Віргінськими островами, 

Каймановими Островами, Домінікою, Гібралтаром, Гернсі, Островом Мен, 

Джерсі, Ліхтенштейном, Монако та Нідерландськими Антильськими 

островами[86]. 

ОЕСР розробила та випустила власну Типову угоду про обмін 

інформацією щодо податкових питань у квітні 2002 року[405]. Ця угода, 

включаючи її Коментар, без сумніву, стала основою для переговорів щодо 

значної кількості угод, нещодавно укладених і вже діючих. Таким чином, 

очевидно, що ОЕСР координує багатонаціональні зусилля для припинення 

раз і назавжди міжнародної проблеми ухилення від сплати податків шляхом 

реалізації угод про обмін інформацією[86]. 

Важливість та ефективність укладення угод про обмін інформацією 

з юрисдикціями з низьким рівнем оподаткування можна продемонструвати на 

прикладі Мексики, яка останніми роками рухається в цьому напрямку. Також 

важливо зазначити, що за нормами внутрішнього податкового законодавства 

цієї країни вживають доволі жорстких заходів, спрямованих на юрисдикції 

з низьким податком. Так, за мексиканськими нормами права накладається 

податок за ставкою 40% на прибуток з доходу, що виплачується резидентам 

таких юрисдикцій та національним платникам податків у деяких 

випадках[86]. 

Окрім своїх міжнародних дій у співпраці з іншими юрисдикціями, 
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Мексика запроваджує нові закони, щоб зупинити або принаймні стримувати 

ухилення від сплати податків, наприклад, Закон про податок на грошові 

внески[95]. Також можна звернути увагу на обмеження іноземної валюти, що 

зберігається готівкою фізичними особами. Крім того, у цій країні 

запроваджено правила протидії відмиванню грошей, відповідно до яких від 

консалтингових фірм та юридичних фірм вимагається розкриття інформації 

про своїх клієнтів щодо, наприклад, операцій з нерухомістю[219]. 

Режим усунення подвійного оподаткування, що застосовується 

в Сполучених Штатах Америки, дещо відрізняється від режиму, який існує 

в країнах Європейського Союзу. Верховний Суд Сполучених Штатів 

Америки постановив, що «застереження про бездіяльність торгівлі» 

(«Dormant Commerce Clause») забороняє дискримінаційне оподаткування 

з боку штатів США. Це схоже на те, як Європейський Суд трактував основні 

свободи Договору ЄС, аби не допустити дискримінаційного державного 

оподаткування. 

Застереження про бездіяльність торгівлі є правовою доктриною, 

відповідно до якої суди в Сполучених Штатах Америки виведені з торгового 

застереження відповідно до Конституції США. Застереження про 

бездіяльність торгівлі використовують для заборони законодавства штату, яке 

дискримінує міжштатову або міжнародну торгівлю[239]. Хоча окремі штати 

можуть оподатковувати міжштатову торгівлю, вони не повинні робити це 

таким чином, щоб дискримінувати або надмірно її обтяжувати, бо 

застереження про бездіяльність торгівлі: «забороняє певне оподаткування 

штату навіть тоді, коли Конгрес не прийняв законодавства щодо цього 

питання. . . . Ми зрозуміли, що ця конструкція служить меті Комерційного 

застереження, аби не дати штату потрапити в економічну ізоляцію або 
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поставити під загрозу добробут Нації в цілому, як це було б у разі надання 

можливості вільно покласти тягар на торговий потік через його кордони» 

[126]. Іншими словами, йдеться про заборону дискримінації торгівлі через 

встановлення окремими штатами додаткових вимог щодо тих або інших 

характеристик конкретних товарів. 

Доволі яскравий приклад податкової дискримінації в США та 

Європейському Союзі наводить Трейсі Кей. Він зазначає, що зближення 

цілей, що лежать в основі «застереження про бездіяльність торгівлі» та 

основних свобод Договору ЄС, може пояснити надзвичайну схожість 

міркувань та результатів у справах, у яких Верховний Суд США та 

Європейський Суд розглядали юридично та фактично подібні питання. 

Обидва суди постійно доводили, що держави не можуть використовувати свої 

податкові системи, щоб надавати перевагу суто внутрішній торгівлі, а не 

міждержавній або внутрішньогромадській[156]. 

Професор Школи права Нью-Йоркського університету Георг Кофлер 

наголошує, що розуміння внутрішнього тесту на узгодженість Верховного 

Суду вимагає незначного досвіду щодо державного оподаткування 

в Сполучених Штатах, яке відрізняється від оподаткування державами-

членами в Європейському Союзі[71]. Держави – члени ЄС, як і більшість 

країн світу, вимагають звітування про доходи за методом «окремого обліку». 

Окремі вчені наголошують, що оскільки ЄС розглядає можливість переходу 

на формулярну систему розподілу, останні публікації зосереджувались на 

тому, чому Європа може навчитися на досвіді США і як Європа може 

уникнути певних помилок, які призвели до подвійного державного 

оподаткування в США[85; 57; 56]. 

Відповідно до методу окремого обліку суб’єкти оподаткування 
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звітують про доходи кожній країні індивідуально, згідно з джерелами правил, 

що містяться у внутрішньому податковому законодавстві кожної країни[137]. 

Багато штатів також вимагають від платників податків, які проживають 

у їхній юрисдикції, звітувати про весь свій світовий дохід. Подвійне 

оподаткування виникає тоді, коли як держава, де надходить дохід, так 

і держава, де платник податків проживає, оподатковують однакові доходи. 

Країни, що використовують окремий облік, як правило, уникають подвійного 

оподаткування, звільняючи доходи своїх резидентів від іноземних джерел або 

зараховуючи податки, сплачені їх резидентами до країн-джерел[71, с. 63-98]. 

У Сполучених Штатах Америки при оподаткуванні фізичних осіб 

застосовується окремий метод бухгалтерського обліку, який слід відрізняти 

від методу формулярого розподілу, який застосовують штати США для 

оподаткування прибутку від ведення економічної діяльності представниками 

бізнесу. Окремі штати США замість того, щоб фокусуватись на 

географічному джерелі доходу, зосереджуються на загальному прибутку 

бізнесу інтегрованого підприємства, що веде бізнес у США. Після цього 

відбувається розподіл оподатковуваного доходу між штатами за формулою, 

яка враховує наявність факторів виробництва підприємства в кожному з них. 

Отже, за формулярним розподілом загальний пропорційний дохід платника 

податку обчислюється незалежно від місця отримання прибутку. Після чого 

дохід розподіляється між штатами за формулою, яка враховує наявність 

у кожному штаті таких факторів, як фонд оплати праці підприємства, майно 

та продажі[57; 71, с. 63-98]. Найпоширеніша формула – формула штату 

Массачусетс. Відповідно до неї однаково зважуються продажі, майно та фонд 

оплати праці. За формулою середнє відношення коефіцієнта внутрішнього 

стану до загального коефіцієнта множиться на загальний дохід, щоб отримати 
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частку кожного штата. 

Геогр Кофлер наводить такий приклад: якби платник податків мав 100 

доларів пропорційного доходу, а 30% його фонду оплати праці, майна та 

продажів знаходились у Каліфорнії, штат Каліфорнія застосовував би свою 

ставку податку до 30 доларів. Якби кожен штат використовував точно таку 

саму формулу для визначення частини загального доходу підприємства, яку 

він міг би оподатковувати, подвійного оподаткування не виникало б і не було 

б необхідності зараховувати податки, що нараховуються іншими штатами[71, 

с. 63-98]. 

Окремі штати США використовують формулярний розподіл, а не 

окремий облік через труднощі визначення точного географічного джерела 

доходу у високоінтегрованих економіках[137]. Георг Кофлер вказує, що 

використання більшістю штатів федеральних норм податку на прибуток 

США для визначення доходу багатоштатного підприємства зменшує ризик, 

що подвійне державне оподаткування виникне через різницю в тому, як 

держави обчислюють дохід. Крім того, наголошує вчений, використання 

штатами формулярного розподілу, а не правил джерела розподілу доходів, 

означає, що подвійне оподаткування між штатами, як правило, не виникає 

через одночасне здійснення податкової юрисдикції одним штатом та 

юрисдикції штату резидентства іншим штатом. Використання штатами США 

різних формул для розподілу доходів, розриви та перекриття у формулах 

призводять до розривів та перекриттів у державному оподаткуванні 

доходів[71, с. 63-98]. Використання різних формул розподілу в штатах США 

породило низку оскаржень, передбачених комерційними положеннями, 

платниками податків, які стверджують, що перекриття формул розподілу 

штатів накладає невиправдане навантаження на міждержавну торгівлю[113]. 
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2.3.2. Податкове планування як засіб уникнення подвійного 

оподаткування. 

Кардинально інший підхід до визначення податкового резидентства 

застосовується країнами щодо юридичних осіб. В Україні, відповідно до норм 

п. 14.1.213 Податкового кодексу України, юридична особа є резидентом, коли 

вона утворена та провадить свою діяльність відповідно до законодавства 

України. При цьому не має різниці місце проведення такої діяльності та її 

місцезнаходження – резидентами вважаються й юридичні особи з місцем 

розташування на території України, і за її межами[342]. 

У європейській та американській літературі часто для позначення 

критерію місця знаходження юридичних осіб з метою оподаткування 

застосовують термін «проживання юридичних осіб». Обґрунтування 

оподаткування резидентів викликає багато труднощів ще й тому, що досить 

складно визначити критерії, якими можна належним чином керувати для 

визначення податкового місця проживання[15, с. 1313]. З цього приводу 

іспанські правники пишуть: «Проживання компаній є складною справою, 

оскільки зіткнення між внутрішньою та податковою політиками багатьох 

держав може спричинити невизначеність, особливо в рамках 

транснаціональних підприємств. Корпорації не є приватними особами, 

і усвідомлення цієї основної різниці є важливим для пошуку прийнятного 

правила або набору правил для визначення місця їхнього проживання. 

Компанії можуть бути присутніми в різних юрисдикціях одночасно, що 

збільшує труднощі при визначенні податкового місця проживання» [87]. 

На практиці переважна більшість країн використовують комбінацію 
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формальних та основних критеріїв для визначення місця проживання 

компаній. Як формальні критерії часто виступають або місце реєстрації, або 

місце, де зареєстровано офіс компанії. Крім того, поширення отримала 

процедура визначення місця проживання компанії за критерієм знаходження 

ефективного менеджменту, що передбачає перевірку значної кількості фактів 

та обставин[87]. Через складність встановлення місця проживання корпорацій 

вказані критерії неодноразово піддавалися критиці. Зазначалося, що місце 

проживання корпорацій відносно безглуздо встановлювати у випадках, коли 

процедура його визначення базується на таких критеріях, як місце реєстрації. 

Цей критерій всеціло залежить від волі платника податків і фактично 

є формальним. Встановлення місця проживання за критерієм місця 

управління та контроля також може мати маніпулятивний характер[17, с. 134-

135]. 

У контексті реалізації механізмів усунення подвійного оподаткування 

потрібно нагадати, що критерії місця реєстрації та юридичного місця 

розташування є підставами для встановлення критерію проживання. Вони 

характеризуються простотою та передбачуваністю для всіх суб’єктів 

податкових відносин (платників податків, податкових адміністрацій, судів 

адміністративної або податкової юрисдикції тощо). При цьому емпіричні 

дослідження свідчать про те, що на рішення про створення компанії або місце 

її створення чи юридичне місце розташування впливають податкові мотиви 

самого платника. Внаслідок цього можуть виникати схеми, спрямовані як на 

досягнення більш ефективного податкового планування, так і на уникнення 

оподаткування[165; 87]. 

У випадку застосування країною «офіційного тесту» для визначення 

місця проживання платника податку на прибуток підприємств, коли ця країна 
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одночасно має вигідний режим оподаткування, виникають певні ризики. 

Йдеться про можливість компанії отримати податкові пільги, але справжній 

зв’язок з цією країною може не виникнути, він може мати лише формальний 

характер[87]. Джоана Колок, характеризуючи ці ризики, слушно зауважує, що 

використання місця реєстрації як поєднуючого фактора є однією з основних 

причин прийняття положень про обмеження вигод податкових договорів, 

кількість яких зростає[166, с. 294-295]. На переконання вченої, щоб заявити 

про захист платника від подвійного оподаткування в рамках певного 

договору, необхідний збіг інших допоміжних елементів. 

Люк де Брое, характеризуючи механізми усунення подвійного 

оподаткування по корпоративному податку, зауважує, що «ні формальні 

критерії не є задовільними, ні місце ефективного управління не служить для 

цих цілей, оскільки вимагає аналізу всіх фактів та обставин у кожному 

конкретному випадку, а отже, залишає широке поле тлумачення для 

податкових органів та судів. Крім того, місцем ефективного управління 

непросто керувати, оскільки воно вимагає знання всіх відповідних фактів та 

обставин, предметів, які не завжди будуть у розпорядженні податкових 

адміністрацій або податкових судів, щоб належним чином прийняти рішення» 

[65, с. 102]. 

Аналізуючи застосування заходів податкового планування, Хуан 

Зорноза Перез наголошує на необхідності створення умов, за яких 

концепцією проживання бути важко маніпулювати. Він акцентує на 

неможливості легкої відмови від проживання в одній країні та встановлення 

його в іншій країні або «принаймні, вона [країна] повинна гарантувати, що 

зміна місця проживання не може легко змінити режим оподаткування 

фізичних осіб чи корпорацій. З цієї точки зору … використання формальних 
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критеріїв дає змогу маніпулювати місцем проживання, змушуючи держави 

встановлювати обмеження або правила проти зловживань, які можуть 

призвести до збільшення складності податкового законодавства» [87]. 

Результатом зазначених формальних юрисдикційних підходів може 

стати тенденція збільшення потенційних ситуацій подвійного проживання, 

що, як наслідок, призведе до подвійного оподаткування. Офіційні критерії 

збільшують практику виборності за допомогою місця реєстрації та змін місця 

розташування, особливо для підприємств, що знаходяться на початковому 

етапі розвитку[150]. У рамках дослідження проблеми податкової конкуренції 

вчені звертають увагу на дискусійний документ з питань оподаткування 

електронної комерції у США, де висловлюється думка, що «може бути 

доцільним перегляд чинних визначень місця проживання та правил 

оподаткування», навіть якщо важко зрозуміти, яке визначення 

корпоративного проживання може бути прийняте. На переконання деяких 

фахівців, це дозволить уникнути певних проблем з подвійним 

оподаткуванням[14, с. 1596]. 

Коли йдеться про визначення статусу податкового резидента стосовно 

юридичних осіб, потрібно звернути увагу на мотивацію фізичних осіб, яким 

ці юридичні особи підконтрольні. Так, першим вмотивованим рішенням, що 

стосується, зокрема, порядку оподаткування, є вибір місця реєстрації та 

юридичного місця розташування. Саме ці елементи є первісними для 

визначення податкового місця проживання в певній країні. Очевидно, що на 

обрання місця реєстрації компанії впливають й неподаткові міркування, але 

накладене податкове навантаження відіграє важливу роль[150, с. 403-405]. 

Така мотивація є цілком логічною та обумовленою факторами прояву 

податкової конкуренції між державами, неоднорідністю й асиметричністю 
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внутрішньодержавних нормативних критерії для визначення корпоративного 

проживання. Це надає можливість податкового планування та податкового 

арбітражу. Причому деякі з цих можливостей (наприклад, кондуїтські або 

базові компанії, холдингові компанії тощо) вже були проаналізовані 

в літературі й існують пропозиції для їх імплементації як у податковий 

договір, так і в національне податкове законодавство[1; 65, с. 565]. 

Часто з метою зменшення рівня податкового тиску вдаються до 

реєстрації компаній або встановлення їхнього юридичного місця 

розташування в податкових гаванях. У довгостроковій перспективі подібний 

варіант навряд чи можна назвати оптимальним через активну боротьбу із 

податковими гаванями у всесвітніх масштабах[78, с. 389]. Крім того, 

здійснення економічної діяльності на цих територіях порушує цілу низку 

питань, що стосуються відсутності належної законодавчої бази та труднощів 

із залученням капіталу. Отже, окрім існування тенденції з боротьби 

з податковими гаванями, наявності податкових заходів, що обмежують 

можливість їх використання[87, с. 14], питання, що стосуються юридичних, 

фінансових та суміжних аспектів, серйозно обмежують використання 

податкових гаваней. Причиною цього є те, що маневри з податковими 

гаванями не завжди виступають єдино можливими та необхідними для 

зменшення податкового навантаження. Досягнення цієї мети можливо через 

існування преференційних режимів у багатьох країнах ОЕСР. 

Ураховуючи вказані тенденції місце реєстрації вже не має виняткової 

актуальності через децентралізовану структуру, яка характеризує 

транснаціональні підприємства. Вони все частіше відокремлюють місце, де 

вони зареєстровані, або своє юридичне місце розташування, а також місця, де 

вони управляють грошовими коштами та фінансами груп, здійснюють 
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управління нематеріальними активами або провадять науково-дослідні 

роботи. Останнім часом найвідоміші справи пов’язані з так званими «філіями 

з низьким оподаткуванням». Така концепція описана у звіті ОЕСР про ерозію 

бази та переміщення прибутку[120, с. 40]. Як приклад такої практики можна 

навести структуру компанії «Google», яка надає свої рекламні послуги 

у Великобританії від «Google Ireland», що відбувається із застосуванням 

нижчої ставки корпоративного податку в Ірландії[80]. 

Європейські правники таку конструкцію характеризують таким чином: 

«Компанія може бути зареєстрована, а також мати юридичне місце 

розташування в юрисдикції з високим податком, досягаючи низької 

ефективної ставки податку на дохід, отриманий шляхом надання позик, 

ліцензій або послуг через іноземне відділення, яке обкладається низьким 

податком. Це податкове планування є особливо зручним, оскільки не 

потрібен навіть доступ до країни, яка формально вважається юрисдикцією 

з низьким податком, оскільки точний вибір серед пільгових режимів 

оподаткування, запроваджених у країнах ОЕСР, дозволяє отримати низьке 

оподаткування відсотків, роялті тощо. Єдиною вимогою, яку потрібно 

виконати, щоб отримати значну економію податків, є розміщення 

материнської компанії в країні, де передбачено режим звільнення від доходів 

філій, як за національним законодавством, так і за мережею податкових 

договорів» [87]. 

Відомі також випадки, коли внаслідок використання різних факторів, 

закріплених національними податковими законодавствами, виникає ситуація 

одночасного визнання компанії резидентом для цілей оподаткування 

в кількох країнах. Парадоксально, але подібна ситуація може спричинити 

зменшення податкового навантаження. Здається, що може бути позитивним 
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у разі визнання юридичної особи резидентом одночасно двох країн? 

Особливо гостро це питання постає за відсутності податкового договору 

щодо уникнення подвійного оподаткування. Проте в окремих випадках така 

модель надає змогу скористатися подвійними консолідованими операціями 

збитків. 

Внаслідок застосування такого податкового арбітражу можна досягти 

податкової «переваги» в одній юрисдикції, а іншій – подвійної переваги. 

У літературі описується випадок так званої структури подвійного лізингу 

в Німеччині й Швейцарії, що став можливим через різницю в правилах 

прийняття рішення про те, коли платник податку має економічне право 

власності на актив. Законопроект про фінанси 2013 року запровадив нові 

правила подвійної консолідації збитків, згідно з якими збитки в німецькій 

податковій групі (Organschaft) не враховуються (без перенаправлення) для 

цілей оподаткування Німеччини так, як вони враховуються в іноземному 

податковому режимі і застосовуються до контролюючого суб’єкта, 

контрольованого суб’єкта господарювання або будь-якої іншої пов’язаної 

сторони[161, с. 194]. 

Вказана схема податкового арбітражу передбачає фактичне 

дублювання податкових пільг, які компанія, зареєстрована, наприклад, 

у США, але керована та контрольована в іншій країні, отримує завдяки 

навмисному використанню. У цьому разі компанія буде визнаватися такою, 

що проживає в обох країнах, що обумовлено їхнім внутрішнім податковим 

законодавством. Шляхом застосування позик або інших способів компанія 

з подвійним резидентом визнається збитковою, причому збитки заявляються 

в кожній країні за допомогою правил консолідації та групового полегшення 

як компенсація позитивного доходу в кожній країні[]. У такому плануванні 
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немає дифузних, непрямих або випадкових елементів, воно може бути 

побудовано лише в кількох країнах і тому є стимулом для переходу 

інвестицій у цьому напрямку[87]. Це безпосередньо пов’язано з правилом 

проживання корпорацій, яке коливається в широких межах і у випадку 

Сполучених Штатів є, по суті, є вибором платника[87]. 

Фактично наведені схеми податкового арбітражу є нічим іншим, як 

проявом агресивного податкового планування. На переконання деяких 

вчених, «агресивне податкове планування – це те податкове планування, яке 

податковим органам не подобається» [138, с. 116-117]. При цьому вони 

зазначають, що питання, яке слід вирішити в разі агресивного податкового 

планування, полягає в тому, чи не порушив відповідний платник податків 

жодного встановленого принципу оподаткування, втіленого в податковому 

законодавстві[87]. 

Окрім подвійного резидентства на практиці зустрічається і кардинально 

інший підхід, що фактично теж є проявом агресивного податкового 

планування, коли компанія не визнається резидентом жодної країни. Це стає 

можливим через наявність асиметричного урегулювання національними 

податковими законодавствами питань визначення критеріїв податкового 

проживання, що може бути використано для податкового планування або 

усунення подвійного оподаткування. Хуан Зорноза Перез наводить приклад, 

коли відбувається «використання вітчизняного податкового законодавства, 

що пов’язує різні фактори, породжує прогалини, які можуть бути використані 

для розробки схем податкового планування, таких як сценарії подвійного 

нерезидентства або, іншими словами, свого роду нерезидентство у світі або 

податкове безгромадянство» [87]. 

Вчений описує таку модель впливу на податкове навантаження на 
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прикладі корпорації «Apple», коли Меморандум Сенату США вказав на 

наслідки взаємодії між визначеннями місця проживання у внутрішньому 

законодавстві Ірландії та США[130]. Два великих структурних підрозділи 

корпорації, а саме Apple Sales International (її основний одержувач прав 

інтелектуальної власності) та Apple Operations International (її основний 

офшорний холдинг) управляються та контролюються в США, хоча 

зареєстровані в Ірландії. Така структура дозволяє Apple використовувати 

диспропорцію між правилами податкового проживання в Ірландії та США. 

Обумовлено це тим, що за законодавствами цих країн вони не є податковими 

резидентами ані в Ірландії (проживання в цій країні визначається 

центральним тестом управління та контролю), ані в США (проживання 

в США визначається реєстрацією, згідно із законодавством будь-якої 

держави, і тому вказано, що не має податкового місця проживання в будь-

якій юрисдикції) [130]. 

Прояви агресивного податкового планування відомі ще з часів 

існування Ліги Націй. Доктор Мітчелл Керролл аналізував ще в 1935 році 

справу з французьким податком на дивіденди, який був запроваджений 

Законом від 29 червня 1872 року. Він описував механізм податку на 

дивіденди, спрямований на оподаткування дивідендів на іноземній території 

іноземним одержувачем. При цьому іноземна компанія, яка розподіляє 

дивіденди, мала контрольний пакет акцій у Франції. Подібна конструкція 

обумовлювала можливість потрійного оподаткування дивідендів. У статті 

доктора Мітчелл Керролла йдеться про те, як деякі підприємства 

реорганізувались для створення компаній у сусідніх країнах, які у свою чергу 

відкрили філії у Франції. Оскільки дивіденди тоді не виплачувались 

у Франції, податок не повинен був сплачуватися. Французька податкова 
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адміністрація помітила ці стратегії податкового планування і швидко 

перейшла до видання нового указу в грудні 1872 року про внесення змін до 

попереднього закону та про те, щоб таке оподаткування «лягло на плечі» 

іноземних компаній, що мають активи у Франції[98, с. 586-596; 87]. 

Окрім цього випадку доктор Мітчелл Керролл описує приклад 

оптимізації, застосований швейцарською компанією. Її було організовано 

у Франції через французьке партнерство з двома її директорами. При цьому 

швейцарська компанія зберегла підписи у французькому партнерстві та 

розподілила собі 8% прибутку та збитків партнерства. Касаційний суд 

у своєму рішенні, винесеному в 1913 році, визнав фіктивність французького 

партнерства та пов’язаність двох підприємств між собою[86]. 

Одними із провідних суб’єктів, що займається боротьбою із агресивним 

податковим плануванням, є Форум з питань податкового адміністрування 

ОЕСР та Керівна група агресивного податкового планування Робочої групи 

№ 10 з питань обміну інформацією та дотримання податкових вимог Комісія 

з фіскальних питань (Форум з агресивного податкового планування) [123, с. 

3]. При повній політичній підтримці «Великої двадцятки» [125, с. 3] на цьому 

Форумі нещодавно було розроблено декілька звітів[87], присвячених 

питанням роботи представників податкових адміністрацій, які часто 

збираються для обміну знаннями про дії кожної країни для боротьби 

з агресивним податковим плануванням. 

Хуан Анхель Бесерра у своєму звіті про прозорість та розкриття 

інформації звертає увагу на деякі ініціативи, що були реалізовані кількома 

урядами. Метою цих ініціатив було отримання інформації про податкові 

стратегії платників податків заздалегідь[22, с. 11-12]. Досягненням таких 

ініціатив стало зменшення часових затримок між створенням, просуванням та 
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остаточним впровадженням стратегій, що дозволяють урядам країн більш 

ефективно реагувати на зміни в законах для боротьби з агресивними 

податковим плануванням[123]. Він зазначає, що США та Канада повідомили 

про свої правила розкриття інформації у 2011 році. Зараз за законодавством 

Канади на платників податків та промоутерів покладається обов’язок 

повідомлення інформації про свої податкові притулки. Під терміном 

«податковий притулок» розуміють інвестицію у власність або договір 

дарування з метою створення збитків, відрахувань або кредитів. Канадські 

податкові притулки ще до того, як промоутер продає притулок або приймає 

будь-який внесок за нього, повинні бути зареєстровані їхнім промоутером із 

отриманням податкового ідентифікаційного номеру. [86] 

Особливістю реалізації вказаної конструкції є процедура визнання 

суб’єкта економічних відносин промоутером, що передбачає виникнення 

в нього обов’язків з реєстрації податкових притулків[86]. Вона полягає 

в можливості визнання статусу промоутера за податковими консультантами, 

юристами, бухгалтерськими фірмами тощо. Ці суб’єкти визнаються 

промоутерами в разі, коли при наданні своїх незалежних професійних послуг 

вони є відповідальними за розробку будь-якого з елементів ухилення від 

сплати податків, угод або пропонованих домовленостей. 

Наприклад, промоутером може визнаватися фірма, що надає юридичні 

послуги, податкові консультації платнику податків щодо розробки будь-якої 

зі складових схеми уникнення податків або оптимізації оподаткування. Так 

само до числа промоутерів може бути віднесено радника, який консультує 

щодо моделі оподаткування, пояснює чому вона не працює або пропонує 

пропозиції щодо її зміни. Крім того, промоутером буде визнано 

бухгалтерську фірму в разі надання нею під час виконання своїх обов’язків 
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податкових консультації щодо розробки будь-яких з елементів механізму 

уникнення оподаткування або його мінімізації. При цьому зазначені суб’єкти 

не будуть визнаватися промоутерами навіть у разі консультацій з ними щодо 

окреслених питань, якщо вони не пропонують конкретних кроків, 

спрямованих на мінімізацію оподаткування або уникнення сплати 

податків[86, с. 50-51]. 

Детальний опис стратегії агресивного податкового планування 

міститься у Звіті ОЕСР про корпоративні збитки[123]. Його складено за 

наслідками аналізу поведінки платників податків у 17 країнах, які брали 

участь у підготовці Звіту. Він викликає занепокоєння урядів щодо розміру 

податкових збитків у їхніх юрисдикціях, по-перше, через те як ці збитки були 

отримані від створених штучно реальних операцій, та, по-друге, через 

напрями використання збитків платниками податків. Крім того, Хуан Анхель 

Бесерра звертає увагу на Звіт про гібридні сутності та операції[124]. Вчений 

наголошує на необхідності приділити особливу увагу цьому звітові читачам 

у всьому світі, оскільки Сполучені Штати є основною юрисдикцією, де 

іноземні товариства також розглядають як гібридні організації[86]. 

Продовжуючи аналіз співвідношення механізмів усунення подвійного 

оподаткування із конструкціями ухилення від сплати податків не можна 

оминути увагою питання, що знаходиться в центрі цієї проблематики. 

Йдеться про зловживання податковими договорами, коли механізми усунення 

подвійного оподаткування відіграють роль інструментарію для досягнення 

незаконної мети – ухилення від оподаткування. Це питання порушувалося 

ОЕСР з початку розробок її модельних конвенцій у 1977 році. Наприклад, 

у вступі до Модельної конвенції та Коментаря» 1977 року зазначалося, що: 

«Комітет з питань фіскальної політики розглянув питання неналежного 
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використання конвенцій про подвійне оподаткування, але, зважаючи на 

складність проблеми, на цей момент він обмежився коротким обговоренням 

проблему в Коментарі до статті 1 та врегулюванням певної кількості 

особливих випадків (параграф 2 статті 17 та Коментарі до статей 10, 11 та 

12)» [107]. 

Станом на сьогодні висловлений ще у 1977 році підхід не змінився. 

Крім того, слід звернути увагу на запропоноване в 1977 році ОЕСР поняття 

бенефіціарного власника. Особливо важливим це питання постає в контексті 

урегулювання оподаткування дивідендів, відсотків та роялті (ст. 10, 11, 12 

Модельної конвенції ОЕСР 1977 року) [107]. Незважаючи на те, що з того 

моменту пройшло кілька десятиліть, ОЕСР досі працює над пошуком 

загального тлумачення та створення механізмів однакового застосування цієї 

концепції судами у всьому світі в контексті податкового договору[122]. 

У майбутньому, як передбачається, це наддасть змогу запропонувати зміни до 

наступної версії Модельної конвенції ОЕСР. 

Посилання на можливість неналежного використання податкового 

договору міститься також у Типовому коментарі ОЕСР 1977 року до статті 

1[59], де зазначається, що загалом податкові угоди не повинні сприяти 

уникненню та ухиленню від сплати податків. Водночас слід зазначити, що до 

ОЕСР її попередник – Ліга Націй, проблему ухилення від сплати податків 

розглядала комплексно із проблемою подвійного оподаткування. Можна 

навіть сказати, що подвійне оподаткування розглядалося Фіскальним 

комітетом як одна з причин ухилення від сплати податків. Саме через це 

в звітах Ліги Націй не було занепокоєння тим, що платники податків будуть 

зловживати положеннями міжнародних угод про уникнення подвійного 

оподаткування[136]. 
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Ураховуючи стрімке зростання мережі угод про обмін податковою 

інформацією, європейські фахівці все частіше пишуть у своїх роботах про 

проблему зловживання положеннями міжнародних угод. При цьому 

наводяться аргументи щодо необхідності імплементації у нових редакціях 

модельних конвенцій ОЕСР про обмін інформацією у податкових 

справах[121] відповідних положень щодо протидії неналежному 

використанню договорів або зловживанню договорами сторонами або їх 

компетентними органами[86]. 

 

2.3.3. Фактор резидентства як основна підстава застосування 

режиму уникнення подвійного оподаткування. 

Для усунення або уникнення подвійного оподаткування виняткове 

значення має процедура встановлення статусу податкового резидентства 

платника податків. Традиційно застосовують різні процедури при 

встановленні ознаки податкового резидентства для фізичних та юридичних 

осіб. В Україні критерії резидентства урегульовано у ст. 14 Податкового 

кодексу України, що закріплює термінологічний апарат, який 

використовують при оподаткуванні[342]. Зокрема, у п. 14.1.213 доволі 

детально встановлено критерії визначення статусу резидентства фізичних 

осіб, тоді як для осіб юридичних деталізації бракує. 

Перший критерій, за яким фізична особа може бути визнана 

податковим резидентом, є місце проживання в Україні. Слід зазначити, що 

Аві Йохан, характеризуючи проблематику встановлення статусу податкового 

резидента, вказує, що поняття проживання має бути керованим. Це 

передбачає, що критерії його визначення повинні бути чіткими, щоб не 

спричиняти надмірних конфліктів при його практичному застосуванні. Він 
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наголошує, що оподаткування за місцем проживання має сенс для фізичних 

осіб, оскільки місце проживання порівняно легко визначити для фізичних 

осіб. Вчений пише: «Більшість людей є частиною лише одного суспільства, 

а місце проживання збігається з політичною відданістю» [17, с. 134]. 

На переконання вченого, навіть у складних випадках проживання 

фізичних осіб може бути визначено за чіткими правилами. До таких він 

відносить кількість днів постійності (183-денний тест), деякі окремі факти та 

обставини (життєвий, домашній, центр сімейних чи економічних інтересів) 

або інші конкретні критерії (залучення до державних служб, дипломатична 

діяльність). Дійсно, фізичні особи можуть знаходитись лише в одному місці 

в будь-який момент часу. З цієї причини визначення місця їхнього 

проживання є відносно легким, особливо якщо ми співвіднесемо поняття 

проживання з поняттям джерела. Окреслення останнього є досить 

проблематичним[16, с. 1311-1312; 87], оскільки поняття «джерела» саме по 

собі є суперечливим через відсутність зв’язку з економічною реальністю, 

тобто з фактами, що породжують його визначення, оскільки переважно дохід 

матиме більше одного джерела. Хуан Зорноза Перез щодо цього робить 

слушне зауваження, що критеріями, за якими визначають місце проживання, 

слід легко керувати. Він наголошує, що в транскордонній ситуації поточна, 

а також колишні країни проживання мають необхідну інформацію для оцінки 

податкової бази та збору відповідного податку на дохід[87]. 

Окрім ознаки місця проживання для визначення статусу податкового 

резиденства в Україні використовують й інші, до числа яких належать (п. 

14.1.213 Податкового кодексу України): 

1) місце постійного проживання; 

2) більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих 
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інтересів); 

3) «тест фізичной присутності» (знаходження в Україні не менше 183 

днів, включаючи день приїзду та від’їзду, протягом періоду або 

періодів податкового року); 

4) місце постійного проживання членів сім’ї фізичної особи; 

5) реєстрація особи суб’єктом підприємницької діяльності; 

6) громадянство України; 

7) самостійне визначення нею основного місця проживання на 

території України (самостійне визнання фізичною особою за собою 

статусу податкового резидента) [342]. 

Характеризуючи ознаку місця проживання, Антон ван Занбеек 

аргументує можливість її використання як інструмент впливу для зміни 

режиму подвійного оподаткування конкретної особи й зменшення її 

податкового навантаження. Він розглядає питання використання цієї 

обставини для податкового планування, що у цьому разі можливе лише 

шляхом переведення з однієї країни в іншу. Вчений пише: «На перший 

погляд видається, що найефективніший і найпростіший спосіб уникнути 

внутрішніх податків – це просто залишити одну юрисдикцію та перейти до 

іншої. Цей варіант є більшим полегшенням для платника податків, оскільки 

ця формула не вимагає реалізації складного планування. Однак на практиці 

це припущення не є правильним через неподаткові наслідки еміграції, 

емоційний вплив на платника податків та його сім’ю, котрі мусять покинути 

свій дім та свою країну (і отже, родичів, друзів, службу, клуби тощо) для 

цілей простого оподаткування. Крім того, потрібно здійснити багато 

практичних заходів (комунальні послуги, номери телефонів, адресні картки, 

соціальне забезпечення, госпіталізація, лікарі, стоматолог тощо)» [162, с. 
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196]. 

На радикальності такого підходу для податкового планування 

наголошує Люк де Брое: «Перенесення місця проживання також може бути 

мотивованим податком, але такий тип планування видається дуже різким 

і радикальним, оскільки передбачає фактичну еміграцію» [64, с. 28]. 

Подібний крок, спрямований на зміну режиму усунення подвійного 

оподаткування, ефективно може використовуватися лише особами з високим 

рівнем власного капіталу. Такі особи дивляться на економічні та правові 

процеси не лише з точки зору оподаткування прибутку, але також податків на 

доходи та спадщину[73, с. 377; 87]. 

Також зміна місця проживання може безболісно застосовуватися 

особами з високим рівнем доходу, які часто подорожують по всьому світу, що 

може бути обумовлено їхнього професійною діяльністю (спортсмени, 

художники, представники ІТ-індустрії тощо). Слід звернути увагу на кілька 

випадків, коли подібна оптимізація оподаткування призводила до негативних 

наслідків для платників податків. Наприклад, проживання іспанської 

тенісистки Арантха Санчес Вікаріо в Андоррі оскаржувалось іспанськими 

податковими органами, які застосовували внутрішнє визначення місця 

проживання[162, с. 196; 87]. Переїхавши до Монако, німецький тенісист 

Борис Беккер зазнав судового переслідування за ухилення від сплати податків 

через визнання фіктивною зміни його місця проживання. Випадок із оперним 

співаком Лучано Паваротті характеризується визнанням подвійного 

проживання, що було дуже суперечливим. 

В останньому випадку непорозуміння виникло внаслідок тлумачення 

відповідними правилами зв’язку Податковим судом другої інстанції, 

оскільки, відхиляючи апеляцію платника податків, суд проігнорував докази, 
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пов’язані з його проживанням у Монако, беручи до уваги лише факти та 

обставини, що пов’язують співака з Італією. У цьому випадку було зазначено, 

що діяльність митця, яка приносить дохід, призведе до того, що фізична особа 

не матиме місця проживання, а отже, не матиме жодного податкового 

зобов’язання, крім зобов’язання, пов’язаного з його проживанням у Монако, 

де дохід фізичних осіб не оподатковується[87]. 

У перелічених випадках зміна місця проживання до країни з меншим 

оподаткуванням є наслідком бажання мінімізувати податкове навантаження, 

а не реалізувати заходи уникнення подвійного оподаткування. Якщо взяти до 

уваги джерела доходу, вказаний різновид платників податків може легко 

мінімізувати своє податкове навантаження на доходи, а також на «податок на 

багатство». У різних країнах він називається по-різному та застосовується 

відповідно до критерію проживання фізичної особи, але суть його зводиться 

до підвищеного оподаткування великих статків фізичних осіб. 

При цьому потрібно наголосити, що в разі реального фізичного 

переїзду платника – фізичної особи, коли він не є фіктивним, такі зміни щодо 

проживання є юридично незаперечними. Показовою є справа французького 

актора Жерара Депардьє, який, не бажаючи сплачувати «податок 

з мільйонерів» у Франції, оголосив про переїзд до Бельгії, а потім до Росії. 

Зараз він є громадянином Російської Федерації і її податковим резидентом, 

хоча французький прем’єр-міністр заявив, що вважає поведінку Депардьє 

жалюгідною[168]. 

Цілком логічним кроком у зв’язку з цим є запровадження деякими 

країнами захисних заходів з метою розподілу періодів перебування для 

громадян, які переїжджають на проживання до податкових гаваней. Подібні 

заходи спричиняють певні проблеми для мігруючих людей, що переслідують 
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мету мінімізації оподаткування. Проте виникають вони, як правило, коли 

змінюється місце проживання без належної реструктуризації окремих активів. 

Наприклад, коли в країні еміграції залишаються об’єкти нерухомості та 

джерела доходу, вони можуть послужити доказом для податкових органів для 

доведення факту, що особа все ще зберігає своє місце проживання в цій 

країні. Через це можуть виникати конфлікти подвійного проживання. Ця 

проблема зазвичай не має вирішення і призводить згодом до подвійного 

оподаткування. 

Отже, зміна місця проживання може спричиняти значні неподаткові та 

податкові наслідки. Вона є радикальним заходом, тоді як для мінімізації 

податкового навантаження можуть бути використані численні інші заходи 

для фізичних осіб залежно від юрисдикції, що стосується, зокрема, податків 

на багатство, спадщину та подарунки. Антон ван Зантбеек з цього приводу 

зазначає, що подібний результат часто досягається у сфері оподаткування 

прибутку завдяки великій мережі податкових договорів. Це на практиці 

у більшості випадків забезпечує усунення подвійного оподаткування. При 

цьому міжнародне подвійне оподаткування часто виникає при оподаткуванні 

подарунків та спадщини. Це обумовлено власними критеріями справляння 

податків на спадщину, які встановлює кожна країна (наприклад, місце 

проживання померлого, місце проживання спадкоємця, громадянство 

померлого та місцезнаходження певних активів) та які не враховують критерії 

інших країн. У результаті різних критеріїв стягнення податків на спадщину, 

які також по-різному застосовуються кожною країною, може легко виникнути 

подвійне або навіть потрійне оподаткування[162, с. 197]. 

З метою уникнення подвійного оподаткування Антон ван Зантбеек 

пропонує перерозподілити активи в іншу юрисдикцію, а багатство може бути 
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реорганізовано для інвестування в податкові активи або може бути передане 

суб’єктам з низьким оподаткуванням, якщо норми трансфертного 

ціноутворення в країні проживання не зачіпають фізичних осіб[162, с. 197]. 

Хуан Зорноза Перез з цього приводу зауважує, що «для цілей оподаткування 

прибутку можливості зменшення податкового навантаження набагато нижчі, 

незважаючи на певні режими, які в поєднанні з іншими юрисдикційними 

правилами можуть дати вражаючі результати» [87]. 

Показовим є механізм оподаткування фізичних осіб у Великобританії 

та Ірландії[67; 99, с. 147-148; 87], де особа, яка не має постійного місця 

проживання, але все таки проживає в країні, як правило, оподатковується 

лише з доходів із джерел у межах цієї країни. Іноземні джерела доходу при 

цьому підлягають оподаткуванню лише в разі їх перерахування в цю 

країну[65, с. 25]. Подібна конструкція застосовується в Сінгапурі, Швейцарії 

та Японії. У цих країнах переслідується мета залучення мобільної 

кваліфікованої робочої сили. Схожий режим було запроваджено також 

у Португалії для фізичних осіб, які не є звичайними резидентами. Режим буде 

надаватися особам, які стали резидентами з метою оподаткування 

в Португалії, не маючи цього статусу протягом п’яти років, що передували 

його набуттю, і застосовуватиметься протягом десяти років[134]. 

Подібний режим оподаткування часто піддавався критиці, але він досі 

діє і залучає до Великобританії нових платників податків, що перетворює її 

на своєрідний податковий притулок під протекторатом Європейського Союзу. 

Слід зазначити, що цей режим було суттєво реформовано у 2008 та 2011 

роках. Відповідно до змін законодавства у 2008 році було закріплено, що 

особа, яка проживає у Великобританії протягом семи або більше років 

з останніх десяти років, буде зобов’язана сплачувати щорічний збір у розмірі 
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30 000 фунтів стерлінгів, якщо вона бажає і надалі користуватися перевагами 

оподаткування. При цьому в бюджеті на 2011 рік уряд Великобританії 

переглянув надходження від оподаткування доходів із джерелом поза межами 

цієї країни. У результаті було констатовано наявність значного внеску, що 

приносять такі платники податку. Уряд Великобританії зазначив, що існуючі 

правила можуть стримувати інвестиції їхнього іноземного доходу та прирост 

капіталу у Великобританії. Через це більше не буде стягуватися плата, коли 

фізична особа, яка не має дому, сплачує іноземні доходи або прибуток від 

капіталу для здійснення комерційних інвестицій у бізнес у Великобританії. 

У літературі зазначається, що цей режим оподаткування може 

призвести до конфліктів подвійного проживання. Вони можуть виникати, 

оскільки не домогосподарство зазвичай зберігає активи та джерела доходу за 

межами Великобританії, і країна, де вони знаходяться, може визнати таку 

особу своїм податковим резидентом. Також слід звернути увагу на ст. 4 (1) 

Модельної конвенції ОЕСР, згідно з якою місце проживання за податковими 

договорами «не включає жодної особи, яка підлягає оподаткуванню в цій 

державі лише щодо доходів від джерел у цій державі або розміщеного там 

капіталу» [112]. Виходячи з такого формулювання, можна сумніватися 

в тому, що його вважають резидентом для цілей податкового договору, 

а неналежність місцю проживання оподатковується лише з доходів із 

внутрішніх джерел. Вчені зауважують, що загального вирішення цієї 

проблеми не існує, його не може існувати через різне тлумачення країнами 

терміна «податковий зобов’язаний» [67; 99, с. 149; 87, с. 1-2]. 

Певним кроком у вирішенні цього питання можна назвати перегляд 

у 2003 році Коментарів до Модельної конвенції ОЕСР, унаслідок чого було 

додано п. 26.1 до ст. 4[271]. Відповідно до цього пункту у випадках 
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оподаткування базовими ставками платники податків не підлягають 

потенційному подвійному оподаткуванню в тій мірі, в якій іноземні доходи 

не перераховуються до їхніх держави проживання. Якщо в цьому випадку 

вважається недоречним надавати їм переваги положенням податкового 

договору щодо таких доходів, Коментарі рекомендують договірним державам 

додати до Конвенції таке положення: «Якщо згідно з будь-яким положенням 

цієї Конвенції дохід, що виникає в Договірній Державі, повністю або 

частково звільняється від оподаткування в цій Державі та відповідно до 

законодавства, що діє в другій Договірній Державі, особа стосовно 

зазначеного доходу оподатковується податком, посилаючись на суму такого 

доходу, яка перерахована або отримана в цій другій державі, а не на повну 

його суму, тоді будь-яка пільга, передбачена положеннями цієї Конвенції, 

застосовуватиметься лише до тієї частини доходу, яка оподатковується 

в іншій Договірній Державі» [271]. 

Регулювання системи оподаткування будь-якої країни має базуватися 

на низці принципів, серед яких варто виокремити принцип справедливості. 

Він може по-різному називатися в національних законодавствах. Наприклад, 

у ст. 4 Податкового кодексу України він має назву «принцип соціальної 

справедливості», а його суть полягає в установленні податків та зборів 

відповідно до платоспроможності платників податків[342]. У країнах Європи 

використовують принцип платоспроможності, особливо щодо оподаткування 

прибутку фізичних осіб. Ангель Шиндель з цього приводу пише: «Власний 

капітал – горизонтальний чи вертикальний – найкраще задовольняється 

необмеженим оподаткуванням резидентів, оскільки він забезпечує рівне 

ставлення за законом незалежно від того, звідки береться дохід» [147, с. 31; 

87, с. 3-4]. 



296 

Характеризуючи цю ситуацію, Манфред Моснер піддає критиці 

взаємозв’язок між місцем проживання та принципом платоспроможності. При 

цьому він зазначає, що принцип платоспроможності не вказує на те, яка 

частина заробленого в такій транскордонній ситуації доходу може 

оподатковуватись у державі проживання, а яка – у державі джерела. Вчений 

пише: «Необмежене оподаткування резидентів краще виправдовується 

принципом пільг, якщо взяти до уваги фактичні або потенційні вигоди, які 

отримують платники податку від поставлених державою товарів та послуг; 

видається правдою, що обставини, які породжують встановлення місця 

проживання, повинні узгоджуватися з обома принципами» [116, с. 505]. При 

цьому Манфред Моснер звертає увагу на положення ст. 4 (1) Модельної 

конвенції ОЕСР, яка для країн передбачає широкі можливості для 

закріплення обставин, що визначають проживання. 

На переконання Хауна Зарнози Переза, маніпуляції з критеріями 

проживання окремих осіб є доволі складними, але це не означає, що мають 

неодмінно виникати проблеми. Таку позицію вчений обґрунтовує тим, що 

зараз оцінка постійності проживання ускладнена через збільшення 

мобільності та втрату прикордонних обмежень у певних географічних 

районах. Він робить логічний висновок, що можливості податкового 

планування, які є у цьому випадку і одним із шляхів усунення подвійного 

оподаткування, виникають і становлять підвищений інтерес для податків на 

багатство та спадщину. Саме ці платежі часто використовують концепцію 

проживання на кшталт тієї, що застосовується при вирішенні питання 

оподаткування прибутку. При цьому наголошується, що це є причиною 

уведення у сфері оподаткування фізичних осіб правил про продовження 

проживання та визначення фіктивності проживання. Основною метою цих 
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правил є запобігання опортуністичним змінам місця проживання, які можуть 

бути використані для отримання податкових пільг[87]. 

Ще у 1923 році для Ліги Націй чотирма економістами під керівництвом 

Едвіна Р.А. Селігмана було підготовлено звіт, відповідно до якого економічна 

прихильність між доходами та податковою державою є основою податкової 

юрисдикції. У науковій літературі поширеною є позиція, що цей звіт відіграв 

ключову роль у формуванні сучасного міжнародного податкового режиму[16, 

с. 1305]. Традиційно різноманітні критерії, що застосовують держави для 

визначення статусу податкового резидентства (місце проживання та джерело 

доходу, місце постійного проживання, національність), визначаються такими, 

що свідчать про економічну відданість платника певній державі. Проте зараз 

проживання фізичних та місцезнаходження осіб юридичних є найважливішим 

фактором, що обумовлює розподіл юрисдикції до податків, як 

у внутрішньому законодавстві, так і в укладених державами податкових 

договорах. 

Різні країни для визначення місця проживання використовують 

у своєму податковому законодавстві, відповідно до своїх правових традицій 

або історичних факторів, елементи, що є відмінними, хоча частково можуть 

бути і взаємозамінними. Наявність таких розбіжностей на практиці може 

спричинити конфлікти подвійного проживання. Обумовлено це тим, що дві 

країни можуть одночасно розглядати фізичну особу або компанію як 

резидента для цілей оподаткування. Через це обидві країни вимагатимуть 

оподаткування прибутку особи. При цьому податковий арбітраж та податкове 

планування можуть виникнути через помітні відмінності, і крім значних 

неподаткових наслідків є вагомі переваги, здебільшого пов’язані з податком 

на прибуток та спадщину[143, с. 87; 87]. Іноді одне й те саме поняття 
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проживання використовують для цілей оподаткування прибутку, багатства та 

спадщини[87]. 

Американські фахівці наголошують, що місце проживання є найбільш 

поширеним критерієм, який визначає місце сплати податку на прибуток 

у певній країні, незалежно від джерела доходу. Можна погодитись із тим, що 

цей фактор є найбільш обґрунтованим, адже завдяки йому встановлюється 

зв’язок між особою та податковою системою. Причому це стосується не лише 

країн – членів ОЕСР, а й інших країн, які замість цього критерію намагалися 

використовувати інший, наприклад національність[81, с. 597], що 

в сучасному світі є більше винятком[30, с. 27-28]. 

З цього приводу цивілісти роблять припущення, відповідно до якого це 

відбувається тому, що проживання є фактором, що може відображати 

відносно суттєві та близькі стосунки між країною та особою, залежно від 

конкретної концепції, яка використовується, навіть якщо випадок 

«проживання компаній» можна розглядати як дещо штучний[99, с. 76-77]. 

У цьому разі доречніше буде замість аналізу критеріїв національного 

законодавства зосередитись на деяких загальних зауваженнях щодо цього 

фактора[81, с. 58; 101, с. 311; 87, с. 3]. 

Європейські фахівці з приводу критерію проживання та його впливу на 

реалізацію режиму усунення подвійного оподаткування наголошують, що 

у сфері оподаткування різне ставлення до основних характеристик 

проживання є скоріше правилом, ніж винятком. Застосування критеріїв місця 

ефективного управління юридичними особами, місця реєстрації, місця 

проживання або розпорядження звичним місцем проживання; постійності, 

центру життєвих інтересів, юридичного місця компанії наочно ілюструє цю 

реальність. Дійсно, місце проживання не є єдиним критерієм, який 
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застосовують для розподілу юрисдикції країн при оподаткуванні, адже існує 

значне розмаїття елементів, що використовують для його визначення, які 

будуються країнами на самовизначеній, некоординованій основі. Джоана 

Уіллер, характеризуючи застосування міжнародних договорів для усунення 

подвійного оподаткування, звертає увагу на положення ст. 4 (1) Модельної 

конвенції ОЕСР, норми якої посилаються на місце проживання не 

з урахуванням обставин, які його визначають, що повинно встановлюватися 

національним законодавством кожної держави, а з наслідком, тобто 

зобов’язання щодо оподаткування на загальносвітовій основі[166, с. 251]. 

З теоретичної точки зору концепція проживання повинна бути справедливою, 

керованою та складною для маніпуляцій. 

Значну увагу проблематиці зміни місця проживання приділяє 

іспанський фахівець у галузі права Хуан Зорноза Перес. Вчений у своїх 

роботах доволі детально аналізує такий захід протидії передачі місця 

проживання для цілей оподаткування, як «виїзні податки». Йдеться про 

позиціонування урядами факту еміграції як оподатковуваної події, що 

призводить до передбачуваного відчуження емігрантських активів і впливає 

на приховане зобов’язання з податку на прибуток, яке існує на момент 

еміграції[87]. Спираючись на звіт Люка де Брое[65, с. 97], він наголошує, що 

існування у цій галузі значної кількості можливих конфігурації ускладнює 

належний аналіз. З цих причин вчений пропонує робити висновки щодо цього 

різновиду заходів як з точки зору впливу на приватних осіб, так і впливу на 

компанії. Фактично йдеться про групу заходів, спрямованих на єдину мету – 

оподаткування суб’єкта в разі зміни ним місця проживання. 

До структури цих заходів пропонується виокремити ті з них, які 

спрямовані на пришвидшення сплати податкових зобов’язань, що їх платник 
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податків зазнав у країні, з якої він переїжджає. Переслідуючи цю мету, деякі 

країни запровадили систему, яка використовується передусім для того, щоб 

переконатися, що емігрант не має непогашених зобов’язань. Відповідно до 

цієї системи на розсуд податкових органів від платників податків, що 

залишають своє місце проживання в країні, вимагається виконання 

адміністративних формальностей з огляду на встановлення попередньої 

оцінки його податкових зобов’язань та встановлення перепон щодо зміни 

місця проживання до підтвердження факту сплати усіх зобов’язань за 

податками та зборами[65, с. 32]. 

При цьому доцільною вбачається класифікація таких «виїзних 

податків» на загальні та обмежені різновиди. Останній вид «виїзних 

податків» встановлюється, як правило, на певні прибутки від капіталу: ті, що 

походять від акцій та цінних паперів. Загальний же різновид «виїзного 

податків» зосереджено на оподаткуванні доходів, які не можуть 

оподатковуватись після зміни місця проживання, оскільки така практика 

може бути заборонена податковим режимом нерезидентів або угодами про 

подвійне оподаткування. При цьому потрібно звернути увагу на те, що в разі 

впливу «виїзного податку» на нереалізовані прибутки колишнього резидента, 

які не можуть бути оподатковані після зміни місця проживання через діючий 

договір про уникнення подвійного оподаткування, цей захід може суперечити 

чинному договору про усунення подвійного оподаткування. З цих позицій 

Люк Де Брое вважає безглуздим застосовування загального «виїзного 

податку» для оподаткування прихованого приросту капіталу, який відповідає 

активам, що залишаються в країні еміграції. У цьому разі податок може 

стягуватися відповідно до внутрішнього податкового режиму нерезидентів та 

чинних податкових договорів. Вчений наголошує на непропорційності цього 
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заходу[65, с. 35]. 

Збалансоване розподілення податкових прав між юрисдикціями, 

наголошує Ян ван Даель, видається єдиною можливою підставою для 

стягнення «виїзних податків». На його переконання, це означає, що вони 

повинні бути спрямовані на накопиченого оподаткування прибутку, коли 

особа проживала в країні еміграції і не могла оподатковуватись після 

перенесення місця проживання[161, с. 274-275; 55; 51]. Це висуває певні 

вимоги до правильної артикуляції «виїзних податків», в тому сенсі, що це 

повинно обмежуватись прибутком, який країна еміграції не могла 

оподатковувати після зміни місця проживання через діючі податкові угоди. 

Це належний спосіб захистити принцип територіальності на міжнародному 

рівні і одночасно змусити держави взяти на себе відповідальність за розробку 

ефективного податку на нерезидентів. Отже, не слід допускати негайного 

оподаткування нереалізованих прибутків, якщо за внутрішнім сценарієм 

країна еміграції не оподатковує їх зростання. Це не може бути виправдано 

необхідністю відповідного розподілу податкових прав, а також дотриманням 

норм недискримінації. 

Через застосування «виїзного податку до нереалізованих прибутків 

можна піддавати сумніву необхідність країни еміграції враховувати будь-яке 

зменшення вартості активів після того, як особа перестає бути резидентом. Ян 

ван Даель наголошує, що навіть у випадках, коли Європейський Суд 

запропонував таку позицію в численних справах, не можна погодитися з цією 

точкою зору, оскільки вона не узгоджується з розподілом податкової 

юрисдикції, оскільки країна еміграції не зможе оподатковувати збільшення 

вартості після зміни місця проживання[161, с. 275]. Нарешті для належного 

оподаткування податку на прихований приріст капіталу правила оцінки 
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мають вирішальне значення, оскільки через відсутність реальної операції 

дискусії щодо визначення бази оподаткування завжди існуватимуть. 

При реалізації податкового обов’язку, обумовленого «виїзними 

податками», прибуток від капіталу оподатковується в країні проживання 

власників. Відбувається це безпосередньо перед тим, як вони перестали бути 

резидентами для цілей оподаткування. При цьому фактичного відчуження не 

відбувається на підставі законодавчої фікції. Таким чином, як база «виїзних 

податків» виступає нереалізований приріст капіталу. На практиці сплата 

податку з такої бази буде проблематичною з точки зору платоспроможності 

та може спричинити проблеми з ліквідністю[18, с. 115]. 

Варто також загострити увагу на аспекті конституційності подібних 

механізмів в окремих країнах. Через невизначеність потреби в балансовому 

розподілі податкових прав впровадження «виїзних податків» може бути 

виправдано з внутрішньої конституційної точки зору в країнах, де 

платоспроможність є конституційним принципом для податкової системи. 

Андрез Баез Морено наголошує, що через недостаню розробленість 

конструкції «виїзних податків» це може призвести до оцінки приросту 

капіталу, який ніколи не міг би існувати. Він пише: «Навіть якщо аргумент 

про неліквідність не є переконливим, оскільки податкові органи можуть 

передбачити фінансові механізми, наприклад відстрочення податків або 

плани платежів, є серйозні занепокоєння у зв’язку з проблемою оцінки» [18, 

с. 112-115]. З огляду на це викликає занепокоєння можливість підвищення 

податкового навантаження і виконання податкового обов’язку по сплаті 

«виїзного податку» в ситуації, коли фактична база оподаткування може 

ніколи не сформуватися. 

Інша проблема провадження в окремих країнах «виїзних податків» 
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пов’язана зі складністю застосування податкових договорів і можливістю 

виникнення подвійного оподаткування. Ані Модельна конвенція ОЕСР, ані 

Модельна конвенція ООН не містять конкретного положення про податки на 

виїзд чи еміграцію фізичних або юридичних осіб. При цьому в міжнародному 

податковому законодавстві немає заборон для введення країнами «виїзних 

податків» для своїх резидентів, і з цієї причини країни еміграції вважають, що 

введення «виїзних податків» не є переважною угодою. Основними 

аргументами тут є такі: а) оскільки «виїзні податки» нараховуються 

безпосередньо перед тим, як податкове зобов’язання на основі проживання 

припиняється, можна сказати, що на момент уведення виїзного податку 

платником податку є резидент країни, що вводить податок; б) оскільки 

податкові договори розподіляють права оподаткування в разі відчуження 

активів, конфліктні питання не виникають, оскільки «виїзні податки» не 

вводяться з нагоди відчуження; в) подвійного оподаткування не виникає 

(принаймні в належному розумінні) оскільки подвійне оподаткування 

передбачає, що дві різні країни оподатковують однакові доходи одночасно, 

що не стосується «виїзних податків», які стягуються лише в країні 

еміграції[87]. 

Проте «виїзні податки» суперечать податковим договорам про розподіл 

стандартів податкових прав, тому вказані аргументи не можна вважати 

переконливими. Обидві Модельні конвенції (ОЕСР[108] та ООН[106]) чітко 

розподіляють права оподаткування прибутку від капіталу на активи (крім 

нерухомого майна, активів постійного представництва, суден та літальних 

апаратів). Виключне право на оподаткування прибутку від предметів 

особистого майна надається державі, де проживає відчужувач, за винятком 

випадків, коли право на оподаткування прибутку від значних пакетів акцій 
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надається країні, де створена компанія. Потрібно припустити, що країни, які 

використовують такі моделі без будь-яких застережень, погоджуються з тим, 

що платники податків можуть одного разу перенести своє місце проживання, 

і таким чином країни еміграції можуть втратити свої податкові права 

внаслідок таких положень[65, с. 65]. 

Водночас слід звернути увагу на п. 7 Коментарів до ст. 13 Модельної 

конвенції ОЕСР, де вказується, що «існує податкове законодавство, згідно 

з яким оцінка капіталу та переоцінка ділових активів оподатковуються, навіть 

якщо не існує відчуження» [59]. Оскільки термін «відчуження» слід 

трактувати широко, щоб охопити всі операції чи події, які дають вигоду 

національному законодавству, можна було б вважати, що випадки визнаного 

відчуження підпадають під сферу дії ст. 13 Модельної конвенції ОЕСР[151, с. 

185]. Однак після належного контекстного аналізу це твердження не формує 

впевненості, що країни мають право оподатковувати нереалізовані прибутки, 

накопичені до еміграції. По-перше, ураховуючи попередні версії Модельної 

конвенції ОЕСР не можна однозначно стверджувати, що переїзд на 

проживання є «відчуженням» для цілей ст. 13 Модельної конвенції 

ОЕСР[108]. По-друге, в пунктах 8, 9 та 10 Коментарів йдеться про 

оподаткування збільшення капіталу активу, який не був відчужений, 

згадується лише переоцінка активів у бухгалтерському обліку та передача 

активу з постійної установи, розташованої на території однієї держави, до 

постійного представництва або головного офісу цього ж підприємства, 

розташованого в іншій державі[59]. Отже, якщо лише ці дві справи 

прирівнюються до відчуження майна, стає важко визнати, що інші варіанти 

встановлення «виїзного податку» на передбачуване відчуження можуть 

відповідати ст. 13 Модельної конвенції ОЕСР. 
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Різко негативне ставлення наукової спільноти до вихідних податків 

обумовлено тим, що вони фактично є причиною виникнення міжнародного 

подвійного оподаткування. Люк де Брое, один з видатних європейських 

вчених, що очолює кафедру податкового права в католицькому університеті 

м. Левен (Бельгія), запевнює, що «поза всяким сумнівом, «виїзні податки» 

створюють подвійне оподаткування, і може виникнути побоювання, чи не 

є поняття подвійного оподаткування надто вузьким: важливо не те, що два 

податки вводяться в один рік, а що такі податки стосуються доходу, який 

нараховувався за однакові періоди» [65, с. 67]. Спираючись на таку думку, 

стає зрозумілим, що подія еміграції платника, яка призводить до 

передбачуваного відчуження власності, може призводити до подвійного або 

навіть потрійного оподаткування. Така ситуація може виникнути, тому що 

окрім «виїзного податку» в країні еміграції потрібно урахувати податок на 

приріст капіталу, що стягується країною імміграції (державою проживання). 

Нарешті сплаті підлягає і податок, що справляється країною-джерелом, коли 

активи, які знаходяться в третій країні, та відповідний податковий договір 

дозволяє це[87, с. 26-27]. Варто приєднатися до позиції професора Люка де 

Брое в тому, що введення в дію нових внутрішніх «виїзних податків» без 

вжиття будь-яких заходів для уникнення міжнародного подвійного 

оподаткування та надання імміграційній країні права робити це 

в односторонньому порядку є неприйнятним[87, с. 68]. 

У результаті доходимо висновку про невідповідність запланованої мети 

впровадження «виїзних податків» (запобігання ухиленню від сплати податків) 

реальним наслідкам, які з’являються у результаті їх сплати (поява подвійного 

або потрійного оподаткування). 

«Виїзні податки» вводяться урядами в односторонньому порядку. При 
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цьому не ураховується податковий режим, що застосовується за кордоном. Як 

правило, укладені договори про усунення подвійного оподаткування прямо 

дозволяють їх оцінку на двосторонній основі. Проте п. 10 Коментарів до ст. 1 

Модельної конвенції ОЕСР передбачає, що договірні держави повинні 

погодитись, що відповідний податковий договір не впливає на застосовність 

національних положень про зловживання[59]. Таким чином, наочною 

є суперечливість запровадження «виїзні податків положенням Коментарів. 

Також порушенням договору, відповідно до ст. 1 Модельної конвенції ОЕСР, 

є еміграція для отримання прибутку від капіталу без оподаткування в іншій 

країні проживання[59]. Але Коментарі не є орієнтиром для локальних урядів 

щодо прийняття рішення про побудову власних податкових систем. 

Хуан Зорноза Перес прогнозує збільшення кількості країн, які, 

заявляючи мету боротьби із ухиленням від оподаткування, запровадять у себе 

«виїздні податки». З цих причин вчений пропонує переглянути механізм 

«виїзних податків» для приведення їх у відповідність до податкових 

договорів та мети запобігання подвійному оподаткуванню. Спираючись на 

результати досліджень професора Люка де Бро, він аргументує вирішальну 

роль визначення спільної вартості відповідних об’єктів власності при зміні 

місця проживання та зазначає, що такий підхід до оподаткування має успіх 

лише в разі його запровадження на двосторонній або багатосторонній основі. 

Також він наголошує на доцільності розробки процедур визначення такої 

спільної вартості між компетентними органами двох країн-учасниць та 

платником податків[65, с. 67]. Вчений пише: «Якщо причина звільнення від 

сплати податків полягає в збалансованому розподілі податкових 

повноважень, можна звертатися до належних механізмів для досягнення цієї 

мети. У принципі, процедур обміну інформацією та адміністративної 
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допомоги повинно бути достатньо, щоб гарантувати можливість еміграційній 

країні вимагати оцінки приросту капіталу, отриманого протягом періоду 

проживання, уникаючи небажаних наслідків виїзних податків» [87]. 

 

2.3.4. Методи уникнення подвійного оподаткування. 

У Модельних конвенціях ООН та ОЕСР передбачено усунення  

подвійного оподаткування різними способами. Обрання того або іншого 

способу залежить від різновиду доходу. Потрібно підкреслити, що стосовно 

деяких статей доходу  передбачаються виключні права оподаткування країні 

проживання. У якості прикладу можна навести оподаткування роялті 

відповідно зі норм статті 12 Модельної конвенції ОЕСР, а також процедуру 

оподаткування деяких доходів від приросту капіталу. Схожа ситуація 

спостерігається при оподаткуванні доходів від державної служби, коли 

відповідно до норм ст. 19 Модельної конвенції ОЕСР країна-джерело отримує 

виключні права на оподаткування такого доходу. [108] За умов такого чіткого 

регулювання оподаткування цих різновидів доходу подвійне оподаткування 

не може виникнути. Це обумовлено чітким приписом щодо оподаткування 

доходу виключно однією країною.  

Разом із тим, майже для усіх інших статей доходу, режим усунення 

подвійного оподаткування по яких встановлюється на базі норм Модельної 

конвенції ОЕСР, передбачено право оподаткування як країни джерела, так і 

країни проживання. При цьому відповідно до норм ст. 23 інша Договірна 

Країна  має надавати звільнення від подвійного оподаткування щодо будь-

якого доходу, який належним чином оподатковується в країні джерела 

відповідно до договору. [108] Подібний припис є характерним і для 

Модельної конвенції ОЕСР, і для Модельної конвенції ООН. Норми ст. 23 
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передбачають усунення подвійного оподаткування шляхом звільнення 

відповідного доходу від податку країни проживання або відрахування 

податку країни проживання для податку, сплаченого країні-джерелу з 

відповідного доходу. 

Перед тим як перейти безпосередньо до характеристики існуючих 

методів усунення подвійного оподаткування необхідно охарактеризувати 

співвідношення між внутрішнім податковим законодавством країни щодо 

подвійного оподаткування та положень податкового договору, що 

застосовується. Якщо за нормами внутрішнього податкового законодавства 

країни передбачені більш розвинені засоби, ніж це передбачено в 

податковому договорі, в цілому платник податку матиме право на більшу 

допомогу при усуненні подвійного оподаткування внаслідок застосування 

внутрішнього податкового законодавства країни. Проте у разі, коли 

податковим договором передбачені кращі для платника податку умови 

оподаткування, більший розмір пільг або менша ставка податку, то платник 

податків матиме право на ці пільги, оскільки податкові угоди мають 

пріоритет над національним законодавством.  

Вказані нюанси цілком зрозумілі, тоді як більш складне питання 

полягає в тому, що правила статті 23 Модельних конвенцій ОЕСР та ООН 

мають загальний характер. [108] При цьому норми національного 

законодавства, що стосуються пільг щодо подвійного оподаткування, 

особливо іноземного податкового кредиту, часто деталізовані й мають чітко 

закріплену процедуру їх застосування. Таким чином, надання допомоги в 

усунені подвійного оподаткування із використанням норм міжнародного 

договору може вимагати застосування певних аспектів внутрішнього 

податкового законодавства. Найчастіше при цьому задаються питанням про 
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законність застосування національних норм у випадках, коли вони навпаки 

обтяжують положення платника або обмежують можливості застосування 

норм відповідного договору про уникнення подвійного оподаткування. 

Ураховуючи положення Коментарів до статті 23 обох конвенцій 

(Модельної конвенції ОЕСР та Модельної конвенції ООН) можна зробити 

висновок, що положення Статей 23 A і 23 B не дають докладні правила про 

те, яким чином  вирахування або кредит мають бути обчислені – це 

регулюється внутрішнім законодавством та обумовлюється, зокрема, 

практикою його застосування. [59] Внаслідок наявності тісного взаємозв’язку 

статті 23 та положень внутрішнього законодавства, якими передбачено 

звільнення від подвійного оподаткування, деякі країни обмежують надання 

пільг, передбачених статтею 23 договору, замінюючи їх на власні пільги, що 

регулюються нормами внутрішнього податкового законодавства.  

Системний аналіз низки укладених країнами договорів про уникнення 

подвійного оподаткування свідчить про використання ними для полегшення 

подвійного оподаткування як методу звільнення, так і методу 

кредитування. У значній кількості випадків метод звільнення обмежується 

прибутками бізнесу, отриманими в іншій країні, у той час як метод 

кредитування використовується для інших видів доходів. Статтею 23 обох 

Модельних конвенцій такий тип змішаного підходу чітко визнаний. Крім 

того, відповідно до положень п. 3 ст. 25 компетентні органи уповноважені 

використовувати процедуру взаємних домовленостей для консультування 

щодо усунення подвійного оподаткування, яке не ліквідовано іншими 

передбаченими у конвенції способами та методами (ст. 23 або іншими 

положеннями договору). [108] 
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Першим методом, що застосовується при усуненні подвійного 

оподаткування, є метод звільнень. Варто наголосити, що основна різниця між 

методом звільнення та методом кредитування з точки зору застосування 

положень договору полягає в тому, що сума податку, сплачена країні-

джерелу, не має значення за методом звільнення. [2, с. 122] На перший 

погляд, це доволі простий метод, за яким передбачається, що у разі 

оподаткування доходу належним чином у країні джерела країна проживання 

має усунути потенціал подвійного оподаткування, звільнивши іноземний 

дохід.  

Водночас потрібно наголосити на тому, що адміністрування системи 

звільнення не є простим. Ускладнюється воно у разі, коли країна проживання 

вживає заходів для того щоб переконатися, що система усунення подвійного 

оподаткування не піддається зловживанням. Коли у країні джерела бракує 

надходжень від оподаткування, то країна проживання, яка передбачає 

звільнення від іноземного доходу, передбачає звільнення доходу від 

оподатковування взагалі. На практиці це може призвести до спотворення 

ефективного розподілу ресурсів і нівелювати мотиви країни проживання для 

застосування механізмів усунення подвійного оподаткування. 

Ураховуючи ці обставини у податкових договорах зазвичай обмежують 

метод звільнення тих різновидів доходу, які можуть повністю бути 

оподатковані у країні джерела. До кола таких доходів відносяться доходи від 

землі, бізнесу, професійних послуг та найму тощо. При цьому варто 

наголосити, що за нормами ст. 23 А (1) не вимагається обов’язок країни-

джерела обкладати податком у будь-якому разі. [108] Застосовується термін 

«може» оподатковуватися дохід у країні-джерелі. Це достатньо достатнім для 

того, щоб зобов'язати країну проживання звільнити іноземний дохід.  
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Але подібний припис у такому його розумінні часом важко реалізувати, 

особливо коли країна проживання оцінила (іноді неправильно, оскільки 

посилається на власне податкове законодавство), що країна-джерело може 

оподатковувати, але країна-джерело не погоджується або навмисно не 

оподатковує. Наприклад, подібна ситуація виникає у випадках, коли країна-

джерело та країна проживання не погоджуються щодо того, що є доходом від 

бізнесу (що дає право на оподаткування в повному обсязі відповідно до 

статті 7) [108].  

Ще складнішою є ситуація, за якої країна проживання в 

односторонньому порядку пропонує звільнення від оподаткування, розмір 

якого більше, ніж право країни-джерела на оподаткування згідно податкового 

договору з країною проживання. Наслідком цього стало запровадження 

деякими країнами у податкових договорах вимоги, щоб країна-джерело 

фактично обкладала прибуток податком до того, як стане можливим 

звільнення країни проживання. Хоча потенційно важливе обмеження щодо 

надання звільнення, з урахуванням податкових положень виникають складні 

адміністративні питання щодо того, що саме являє собою країну-джерело, що 

оподатковує прибуток з іноземних джерел. Можуть виникати питання щодо 

типу іноземного податку, який відповідає вимогам, чи є доречним розмір 

іноземного податку та чи може платник податків вибрати платити податок, 

намагаючись отримати право на звільнення в країні проживання. [2, с. 123] 

До доходів, які можуть оподатковуватись лише частково країною-

джерелом, метод звільнення від сплати податкових договорів, як правило, не 

застосовується. Завдяки цьому забезпечується повне оподаткування доходу. 

Особливо це стосується випадків, коли виплата дивідендів або відсотків, 

роялті або навіть плата за послуги можуть обкладатися обмеженим податком 
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в країні-джерелі. За цих умов часто у податкових угодах передбачається 

перехід на метод іноземного податкового кредитування (п. 2 ст. 23 A 

Модельної конвенції ОЕСР). [108] 

Виконання податкового обов’язку, у тому числі у режимі усунення 

подвійного оподаткування, передбачає реалізацію усіх трьох його складових 

– обов’язку з обліку, сплати та звітності. Отже, навіть у випадках повного 

звільнення від сплати податку у режимі усунення подвійного оподаткування 

країна проживання буде вимагати від платника податків задекларувати 

звільнений від оподаткування іноземний дохід. З одного боку, це зумовлено 

виконанням обов’язку з податкової звітності, з іншого – це крок для 

забезпечення можливості перевірки правильності обчислення іноземного 

доходу (включаючи відповідний розподіл витрат). Наприклад, у разі 

застосування застереження щодо оподаткування, платник податків може 

вимагати надати підтвердження сплати іноземного податку. Нарешті, така 

вимога може бути обумовлена можливістю впливу реалізації механізму 

усунення оподаткування із застосуванням норм міжнародних договорів на 

режим оподаткування інших доходів, до яких режим усунення подвійного 

оподаткування не застосовується. 

Окремим різновидом методу звільнення можна назвати звільнення з 

прогресуванням. Застосування цього варіанту методу звільнення визнано 

закріплено п. 3 ст. 23 A Модельної конвенції ОЕСР. [108] Цей метод зараз 

використовується окремими країнами. Варто зауважити, що метод звільнення 

з прогресуванням застосовується виключно у разі застосування при 

оподаткуванні певних різновидів доходів прогресивних податкових ставок. 

Внаслідок застосування цього методу звільнені доходи від іноземних джерел 

можуть займати нижчі податкові класи та підштовхувати інші доходи 
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(вітчизняні чи іноземні джерела) до вищих податкових груп. Зайняти нижчі 

податкові класи може весь звільнений дохід від іноземного джерела. Також 

це може відбуватися лише з часткою, яка звільняється від прибутку 

іноземного джерела, від загального доходу платника податків. Деталізація 

процедур застосування звільнення з оподаткуванням відбувається на рівні 

національного податкового законодавства відповідної країни. 

Реалізація податкового обов’язку у режимі усунення подвійного 

оподаткування може вплинути на оподаткування поза його межами. Так, 

звільнений дохід з іноземного джерела може вплинути на податково-правове 

становище особи, яка отримує дохід. Яскравим прикладом цьому є 

використання податкових втрат, адже за законодавством багатьох країн за 

рахунок таких збитків надається змога зменшити дохід від інших видів 

діяльності або перенести їх на майбутнє. Цілком логічним у цьому разі буде 

питання – а чи потрібно зменшувати ці збитки за рахунок звільненого доходу 

з іноземних джерел? Це, фактично, означає, що збитки недоступні для 

зменшення інших оподатковуваних доходів. Варто наголосити, що вирішення 

цього питання лежить поза межами сфери застосування податкових договорів 

про уникнення подвійного оподаткування. Воно має вирішуватися виключно 

у рамках національних податкових законодавств.  

Іншим основним методом усунення подвійного оподаткування, що 

реалізується при застосуванні міжнародних договорів, є метод іноземного 

податкового кредиту. За його допомогою країни проживання усувають 

подвійне оподаткування іноземного доходу. Регламентовано метод 

іноземного податкового кредиту у ст. 23 B Модельних конвенцій ОЕСР та 

ООН. У цій статті доволі лаконічно та коротко визначено суть методу 

кредиту  без урегулювання жодних деталей його застосування. Це і не дивно, 
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адже такі деталі мають бути урегульовані національними податковими 

законодавствами країн-партнерів. 

Суть методу іноземного податкового кредиту полягає в усуненні 

подвійного оподаткування за рахунок зменшення податку в країні 

проживання, що підлягає сплаті стосовно доходу з іноземних джерел, на 

будь-який податок, що обкладається цим доходом країною-джерелом. 

Застосування іноземних податкових кредитних систем обумовлює потребу 

урахування можливості перевищення розміру податку країни джерела над 

розміром податку країни проживання. Внаслідок цього може виникнути так 

званий надлишковий іноземний податковий кредит, який потрібно 

ураховувати. Переважна кількість іноземних податкових кредитних систем 

містять обмеження на кредит. Суть його полягає у тому, що надлишкові 

іноземні податкові кредити не підлягають поверненню і не можуть бути 

відраховані до податку, що підлягає сплаті при оподаткуванні доходів 

внутрішніх джерел. Таке обмеження передбачене ст. 23 Модельних конвенцій 

ОЕСР та ООН, [108] щоправда без будь-якої деталізації. 

Часом країни нормами внутрішнього податкового законодавства просто 

обмежують кредит сумою внутрішнього податку, що підлягає сплаті з 

доходів, отриманих з іноземних джерел. Застосування такого підходу не 

припускає можливості виникнення «надмірної допомоги». При цьому інші 

країни беруть до уваги суму, на яку іноземний податок може перевищувати 

внутрішній. У якості прикладу можна навести визнання надлишкових 

іноземних податкових кредитів та запровадження можливості перенесення 

для використання у наступні податкові періоди. 

Варто зауважити, що системи іноземного податкового кредиту мають 

передбачати правила щодо обсягу розрахунку обмеження на кредит. За 
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нормами ст. 23 Модельних конвенцій ОЕСР та ООН країни мають право 

розраховувати обмеження по кредиту окремо для кожної статті доходу. [108] 

Йдеться про окремий обрахунок доходу від кожного об’єкта нерухомого 

майна, іноземного податку, сплаченого за прибуток кожного виду, кожний 

дивіденд, відсотки чи роялті тощо. Усі вони будуть окремо перевірятися 

щодо податку в країні проживання, який сплачується з цієї статті доходу для 

визначення доступного ліміту кредиту. Подібну конструкцію у літературі 

називають окремим підходом, джерелом-за-джерело або фрагментарним 

підходом до розрахунку обмеження кредиту. Його застосування значно 

обтяжує виконання таких складових податкового обов’язку, як податковий 

облік та податкова звітність, адже неодмінно приводить до численних 

розрахунків особою, яка отримує іноземні джерела доходу з певної країни-

партнера. Крім того, подібний підхід унеможливлює використання 

іноземного податку, який перевищує податок країни проживання на одну 

статтю доходу з іноземних джерел, для зменшення податку в країні 

проживання, який перевищує іноземний податок на іншу статтю доходу з 

іноземних джерел. 

На практиці відомі спроби спрощення такого механізму через 

об'єднання різних статей доходів із іноземних джерел. Завдяки цьому 

вдається зменшити кількість обчислень обмеження кредитування. Існує низка 

способів досягти цього зменшення, головною відмінністю кожного виду є 

ступінь усереднення дозволеного іноземного податку. Очевидним вибором є 

розрахунок обмеження, посилаючись на іноземний податок, який підлягає 

сплаті з усіх доходів, отриманих особою з певної країни, тобто обмеження 

для кожної країни. На практиці подібне урегулювання може узгоджуватися з 
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двостороннім характером податкових договорів, але деякі країни об'єднують 

доходи з численних країн при розрахунку обмеження на кредит. [2, с. 129] 

Маємо погодитись, із тим, що злиття може бути просто всім іноземним 

джерелом доходу звідки б воно не було. Наступним кроком буде прирівняння 

сукупного іноземного податку, сплаченого щодо цієї загальної суми 

іноземного доходу, до суми внутрішнього податку, що припадає на цю суму. 

Відбувається у цьому разі загальносвітове обмеженням кредитування.  

У текстах Конвенцій про усунення подвійного оподаткування між 

країнами може вимагатися окреме обмеження розрахунку кредиту для 

окремих видів іноземних джерел доходу (наприклад, весь прибуток від 

бізнесу, весь прибуток від нерухомого майна, весь пасивний дохід, усі 

прибутки від капіталу тощо). Називається це обмеженням виду доходу або 

кошика кредиту. За цих умов не має значення, з якої саме країни отримується 

дохід. Підходи до обмеження кредитування у всьому світі та типу доходів 

можуть бути розроблені таким чином, щоб узгоджуватись із способом 

обчислення доходу згідно з національним законодавством, наприклад, 

відповідно до глобального або графічного підходу. [2, с. 130] 

Побудова режиму усунення подвійного оподаткування із застосуванням 

системи іноземного податкового кредиту обумовлює виникнення питання 

щодо способу, яким країна проживання оподатковує доходи іноземних 

джерел. Основною проблемою при цьому постає питання відбору витрат, які 

підлягають вирахуванню при обчисленні доходів з іноземних джерел. Це 

матиме суттєвий вплив на обчислення обмеження кредитування.  

Також питання питання виникають щодо ставки, з якою країна 

проживання оподатковує прибуток з іноземних джерел. В окремих країнах 

застосовуються спеціальні податкові ставки до окремих видів доходів Часто 
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дивіденди та приріст капіталу підлягають оподаткуванню за нижчими 

ставками податку, ніж інші різновиди доходів. Виникає також питання, чи 

застосовуються ці нижчі ставки до іноземних джерел доходу відповідного 

типу? Найчастіше податкові договори не регулюють ці аспекти. Разом із тим, 

ст. 23 Модельних конвенцій ОЕСР та ООН вимагає надання іноземного 

податкового кредиту незалежно від внутрішньої податкової ставки з 

іноземного доходу. [108] 

Однією з причин, яка впливає на спосіб розрахунку обмеження на 

кредит, є оподаткування країною проживання іноземних джерел доходу за 

неоднорідними ставками. У цьому разі звільнення від оподаткування 

можливе щодо деяких видів іноземних джерел доходу. Проте іноземний 

податковий кредит доступний щодо інших видів. За умови застосування 

прогресивних ставок питання полягає в тому, чи займають нижчі податкові 

розряди доходи іноземних джерел, для яких доступні іноземні податкові 

кредити, або вони розглядаються як такі, що займають пропорційно всі 

податкові розряди, або розглядаються як дохід, що підлягає найвищим 

податковим ставкам. У першому випадку великою є ймовірність застосування 

обмеження щодо кредитування. 

Національним податковим законодавством деяких країн передбачено 

застосування спеціальних механізмів справляння внутрішнього податку з 

іноземного доходу. Зазвичай це відбувається за такою схемою: вітчизняний 

агент (банк, філія банку, інша фінансова установа тощо) діє від імені 

нерезидента та виплачуючи, наприклад, дивіденди, може вимагати утримання 

податку з виплати дивідендів (у даному прикладі вони є іноземним 

джерелом). Безумовно, подібні аспекти не регулюються нормами 

міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування. Разом із 
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тим, вони можуть мати вплив на застосування методу іноземного податкового 

кредиту. У разі, коли податок, що утримується, є остаточним податком, то 

утримувач (агент) може зменшити суму утриманого внутрішнього податку на 

суму будь-якого іноземного податкового кредиту, доступного одержувачу. Це 

можливо через обізнаність агента з обсягом іноземного податку, за яким 

оподатковуються дивіденди.  

Зовсім по-іншому ситуація буде розвиватися у випадку, коли 

внутрішній податок на утримання не є остаточним. У цьому разі скоріше за 

все обмеження на кредит буде розраховане таким чином, що утримувач не 

зможе розрахувати іноземний податковий кредит. За цих умов платник 

податків повинен буде задекларувати прибуток з іноземного джерела та 

вимагати кредит як на внутрішній податок, який утримується, так і на 

іноземний податок. Нормальною практикою при цьому є надання платнику 

податків можливості спочатку застосовувати іноземний податковий кредит, а 

потім максимізувати вимогу про відшкодування внутрішніх податкових 

кредитів. [2, с. 135] 

Ще однією проблемою при побудові та подальшій реалізації режиму 

усунення подвійного оподаткування із застосуванням Модельних конвенцій 

ОЕСР та ООН є зміщення податкових періодів у часі. Далеко не завжди 

податковий рік країни джерела співпадає із податковим роком країни 

проживання. При цьому терміни сплати податків та можливості кінцевого  

корегування їх розмірів можуть суттєво відрізнятися. Система іноземного 

податкового кредиту повинна пов’язувати іноземний податок, сплачений до 

певного податкового року. Це може бути реалізовано шляхом поєднання 

іноземного податку з конкретним іноземним доходом або шляхом надання 

іноземного податкового кредиту за іноземний податок, сплачений протягом 
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певного року. Подібні процедури зазвичай урегульовано внутрішнім 

податковим законодавством країн-партнерів, а не нормами укладеного між 

ними договору про уникнення подвійного оподаткування (абз. 32.8 

Коментарів до ст. 32). [59] 

При застосуванні методу іноземного податкового кредиту виникає 

також питання про його взаємодію із застосуванням внутрішнього звільнення 

від збитків. У разі зменшення збитками (іноземними або вітчизняними) 

прибутку із іноземних джерел, для якого доступний іноземний податковий 

кредит, цілком логічно, що обмеження на кредит буде нижчим. Отже, 

застосування збитків збільшує ймовірність перевищення іноземних 

податкових кредитів. У цьому разі начебто відбувається перетворення збитків 

у надмірний іноземний податок. Це обумовлює виникнення питання про 

спосіб використання надлишкового іноземного податку у разі його наявності. 

Можна виокремити декілька можливих варіантів боротьби із 

взаємодією між збитками та обмеженням кредитування. По-перше, країни-

партнери можуть змусити використовувати збитки проти прибутку з 

іноземних джерел. У цьому разі надлишкові іноземні податкові кредити 

можуть бути нічого не вартими або, принаймні, меншими за збитки, що їх 

породили. По-друге, для збитків може бути створено такий правовий режим, 

у рамках якого їх не можна буде віднести до окремих видів доходів із 

іноземних джерел, для яких доступні іноземні податкові кредити. По-третє, 

можна застосувати одну із версій пропорційного правила. Наприклад, 

дозволити платнику податків на свій розсуд обирати, чи буде 

використовуватися збиток для компенсації іноземного доходу, чи ні. 

Необхідно підкреслити, що для країн, що розвиваються, при  укладанні 

договорів з країнами, які приймають систему іноземного податкового 
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кредиту, особливе значення має економія податків. Це передбачає надання 

країною проживання податкових пільг на сплату податку, від якого країна-

джерело навмисно відмовилася з метою залучення інвестицій. Питання щодо 

економії податків постійно обговорюється на різних міжнародних 

платформах. Крім того, воно знайшло своє відображення у коментарях до 

Модельних конвенцій ОЕСР та ООН. Навряд чи при цьому можна говорити 

про певну загальну форму економії податків, тому що вона має унікальний 

характер та суттєво відрізняється у різних укладених країнами договорах. 

Варто звернути увагу на вагому проблему для країни проживання при 

адмініструванні економії податків, якою постає формалізація відмови від 

сплати податку, за яким повинен бути наданий іноземний податковий кредит. 

Відмова від сплати податку майже завжди відбувається лише стосовно 

окремого різновиду доходу. Йдеться про дохід у певній галузі господарства 

(наприклад, від сільського господарства, обробної промисловості, 

будівництва тощо). У разі, коли дохід є занадто загальним, країна, яка надає 

економію податків, може перейматися питанням щодо можливості зміни 

суттєвих обставин, які ураховувалися при прийнятті відповідного 

міжнародного договору. Внаслідок цього положення про економію податків 

може мати застереження про припинення дії. Йдеться про встановлення у 

договорі терміну (дати), коли воно припинить застосовуватись, якщо воно не 

буде продовжено. Крім того, економія податків може обмежуватися 

діяльністю в межах певної географічної зони. Нарешті, економія податків 

обмежується посиланням на конкретні положення податкового законодавства 

країни-джерела та вимагає перегляду у випадку суттєвої їх зміни. 

Наведена конструкція формує стимул для податкової адміністрації 

країни проживання для перевірки відповідності вимог щодо економії 
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податків. На практиці може вимагатися надання певних доказів перед 

прийняттям вимоги про економію податків. Наприклад, може вимагатися 

звітування, відповідно до якого підтверджується, що відповідний дохід був 

задекларований у податковій декларації до країни джерела, тобто відбулося 

полегшення для цієї країні.  

Крім того, необхідно визначати суми відмовленого від сплати податку, і 

податкова адміністрація країни проживання, ймовірно, вимагатиме доказів 

щодо способу обчислення відмови від сплати податку. З метою 

підтвердження цих даним країни проживання можуть вимагати надання 

довідки з податкової адміністрації країни-джерела.  

Не виключається і можливість прояву маніпулятивного надання 

допомоги в країні-джерелі (яка має право на економію податків), яка штучно 

вимагається в обставинах, коли ця пільга не застосовується. Це може 

обумовлювати стурбованість при вирішенні питання щодо надання допомоги 

в країні-джерелі. Країна проживання при цьому може залишити за собою 

право застосовувати національних правил проти податкових зловживань або 

запровадити правила боротьби зі зловживаннями до положення про 

збереження податків. 

На переконання Пітера А. Харріса «після того, як буде визначено 

застосування економії податків та визначено кількісну величину відмови від 

податку в країні-джерелі, збереження податків порушує лише кілька питань, 

крім загальновизнаних закордонною системою податкового кредиту. 

«Відповідний кредит» подібний до податкового щадного кредиту тим, що 

країна проживання надає іноземний податковий кредит за податок, який 

країна-джерело не стягувала. Однак у цьому випадку країна проживання 

зараховує не відмову від сплати податку. Країна, що проживає, просто 
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зараховує більше податку, ніж зазвичай встановлюється законодавством про 

податки країни джерела. Поширеним прикладом є те, коли країна-джерело 

встановлює дивідендний податок на утримання, наприклад, 15 відсотків, але 

країна проживання надає кредит на 25 відсотків, наприклад» [2, с. 135]. 

При характеристиці режиму усунення подвійного оподаткування із 

застосуванням міжнародних податкових договорів варто зазначити, що 

незалежно від того, який країна проживання застосовує метод (звільнення або 

кредитування), необхідно встановити правила розподілу витрат між 

іноземним та внутрішнім доходом. При застосуванні методу звільнення це 

продиктовано необхідністю забезпечення неможливості зменшення 

оподатковуваного доходу за рахунок понесених щодо звільненого доходу 

витрат. При використані системи іноземного податкового кредиту подібний 

розподіл необхідний для належного застосування обмеження щодо 

кредитування. Підвищеної актуальності набуває питання щодо розподілу 

витрат у випадках, коли іноземний податок перевищує внутрішнє податкове 

зобов'язання з відповідного іноземного доходу. На практиці сума 

транскордонного доходу обчислюється по-різному за юрисдикціями країни 

джерела та країни проживання, що часто обумовлено аспектом відрахування 

витрат. 

Норми міжнародних податкових договорів зазвичай не регулюють 

питання розподілу витрат країною проживання між внутрішніми доходами та 

доходами з іноземних джерел, або між різними доходами з іноземних джерел. 

Звичайно, не можна говорити про повну ізоляцію цього питання та його 

виключним регулюванням національними податковими законодавствами, 

адже податкові договори певною мірою торкаються регулювання 

відрахувань, що вимагаються в країні джерела. Такий випадок передбачено 
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ст. 7 Модельної конвенції ОЕСР, норми якої з цього приводу знайшли 

тлумачення у Коментарях до неї. Проте норми цієї статті практично не 

впливають на відрахування витрат у країні проживання. [108] Варто 

зауважити, що дискримінація резидентів, що отримують іноземні доходи (або 

внаслідок застосування окремих податкових ставок, або через відмову в 

поступках щодо національного доходу, або у разі невідступності витрат) не 

суперечить податковому договору для країни проживання. 

Розподіл витрат країнами проживання при обрахуванні податку на 

прибуток з іноземних джерел, як правило, не має деталізації у національних 

податкових законодавствах. Можна виокремити два підходи, які може 

застосувати країна проживання. Ці підходи відображають принципи 

розподілу доходів між країнами. По-перше, країна може застосувати 

транзакційний підхід. Завдяки цьому відбувається спроба визначити, 

наскільки певні витрати понесені для отримання відповідного іноземного 

доходу. Безумовно, не усі витрати можуть бути із впевненістю ураховані. 

Наприклад, складно відносити до витрат відсотки за позику, адже необхідно 

буде простежити використання позикових коштів, щоб визначити 

відповідний розподіл процентних витрат. Не завжди це є можливим 

завданням. 

По-друге, країна проживання має змогу застосувати певну форму 

загального підходу при розподілі витрат на іноземні джерела доходу. У 

рамках такої конструкції витрати можуть бути розподілені на певні види 

діяльності, що приносять дохід, на основі обороту або поєднання таких 

факторів, як активи, фонд оплати праці та обсяг продажів. З цього приводу 

Пітер А. Харріс наголошує, що «як і у випадку з формулярним процесом 

розподілу до розподілу доходу, формула розподілу може бути дуже 
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загальною (наприклад, одним фактором) або може дедалі деталізуватися, 

поки з часом не буде наближений транзакційний підхід. Часто країни 

застосовують змішаний підхід. Наприклад, загальноприйнятим є те, що 

витрати, які легко визначити як безпосередньо пов’язані з певним доходом, 

розподіляються на цей дохід (наприклад, вартість активів), тоді як більш 

загальні витрати розподіляються за розподілом (наприклад, накладні 

витрати). Загальновизнана практика бухгалтерського обліку може бути 

особливо важливою при розподілі витрат для цілей податкового 

законодавства, але не завжди визначальна». [2, с. 142-143] 

Вчений підкреслює, що у разі, коли пов'язані з іноземним доходом 

витрати перевищують цей дохід, результатом є іноземні збитки. На 

переконання вченого іноземні втрати мають складну взаємодію із системами 

для усунення подвійного оподаткування. Він пише: «багато країн відчувають 

потребу в карантині іноземних збитків, щоб вони не могли компенсувати 

прибутки внутрішніх джерел. Подібно до того, як податкові угоди не 

поширюються на розподіл витрат у країні проживання, вони не поширюються 

і на лікування збитків від іноземної діяльності. Внутрішнє законодавство 

країни проживання визначатиме, в якій мірі такі збитки можуть бути 

віднесена до національного доходу або доходу з іноземних джерел від іншої 

іноземної діяльності. Країни, які застосовують метод звільнення щодо певної 

іноземної діяльності (наприклад, від іноземної підприємницької діяльності), 

часто відмовляються визнавати збитки від такої діяльності. Однак деякі 

країни дозволяють такі збитки зменшувати внутрішній прибуток, але за 

умови, що коли діяльність стає прибутковою, ці прибутки не звільняються в 

тій мірі, в якій раніше враховувалися іноземні втрати. Це зазвичай називають 
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поверненням вигоди від попереднього використання збитків або реінтеграції 

збитків». [2, с. 144] 

Характеризуючи побудову режиму усунення подвійного оподаткування 

для країн, що використовують метод іноземного податкового кредиту, 

визнання іноземних збитків є цілком природнім явищем. Маємо погодитися із 

Пітером А. Харрісом, що «питання для такої країни проживання полягає в 

тому, чи можна перенести ці збитки лише на використання з метою 

отримання прибутку від тієї самої іноземної діяльності (на карантині), чи 

можна використовувати їх проти доходів з інших джерел, будь то доходи з 

внутрішніх джерел чи доходи з іноземних джерел. На якомусь рівні може 

бути запропоновано застосовувати той самий підхід, який застосовується у 

системі іноземного податкового кредиту, наприклад, тип доходу, підхід до 

країни або у всьому світі. Це свідчить про те, що, припускаючи звичайний 

іноземний податковий кредит, іноземні збитки не повинні бути доступними 

для зменшення внутрішнього доходу. Однак на практиці багато країн 

дозволяють це робити. Одна з причин полягає в тому, що надана пільга часто 

повертається автоматично за методом іноземного податкового кредиту в 

майбутньому, якщо іноземна діяльність стане вигідною». [2, с. 146] 

 

2.4. Застосування міжнародних договорів при усуненні подвійного 

оподаткування. 

2.4.1. Роль та значення міжнародних договорів для уникнення 

подвійного оподаткування. 

Метою укладання міжнародних податкових договорів не завжди може 

бути уникнення негативних проявів подвійного оподаткування. Вони також 

можуть слугувати інструментом запобігання уникненню оподаткування, 
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засобом обміну інформацією, налагодження конструктивного діалогу 

у відмінних від податкової сфер тощо. При характеристиці проблем 

подвійного оподаткування Ріксен Томас робить сміливе припущення, що саме 

по собі уникнення подвійного оподаткування не передбачає жодної 

проблеми, і порушує питання про необхідність докладання урядами країн 

зусиль для ведення переговорів та укладення договорів про подвійне 

оподаткування. На переконання вченого, стимулом укладання міжнародних 

договорів про усунення подвійного оподаткування є бажання країни 

проживання обмежити право країни-джерела на оподаткування[139, с. 12-14]. 

Для реалізації такого стимулу є дві причини, що мають економічне та 

правове значення. По-перше, обмеження податкових джерел зменшує 

податковий тягар «своїх» інвесторів за кордоном. По-друге, такий крок 

забезпечує обмеження можливості стягувати залишкові податки з іноземного 

доходу з метою уникнення подвійного оподаткування у випадках, коли ніби 

джерело податку було знижено, а країни використовують метод 

кредитування, щоб уникнути подвійного оподаткування. Створюється 

ситуація, коли країна проживання готова надати односторонню податкову 

пільгу з метою усунення подвійного оподаткування незалежно від обсягу 

податку, який збирає країна-джерело. Але при цьому для неї було б краще, 

якби одночасно було обмежено оподаткування джерел. За цих умов 

досягається вирівнювання потоків іноземних інвестицій. Це відбувається 

завдяки незмінності загального рівня оподаткування інвестицій. Проте країна 

проживання може мати більшу частку податкових надходжень, а її інвестори-

резиденти матимуть кращий податковий режим за кордоном. Ціллі Даган 

з цього приводу зауважує, що за односторонньої взаємодії з наданням 

допомоги лише країна проживання досягає свого другого найкращого 
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результату і це могло б покращити цей результат, якби оподаткування 

в джерела було обмеженим. Вчений наголошує на можливості досягнення 

такого результату за допомогою податкових договорів[63, с. 779]. 

У зв’язку з цим постає інше питання – навіщо, з яких мотивів країна-

джерело має укладати договір, що економічно завідомо для неї невигідний 

через те, що він обмежує її право на оподаткування? Актуальності цьому 

питанню додає і те, що країна-партнер вже відмовилася від свого права 

в односторонньому порядку, тобто фактично досягнуто основну мету – 

уникнути подвійного оподаткування. Але тут маємо враховувати, що країни, 

як правило, є країнами проживання та джерела одночасно, що обумовлено 

перехресними інвестиціями їхніх платників податків. Таким чином, дохід, 

обумовлений зустрічним інвестуванням, також рухається з однієї країни 

в іншу, тобто рух відбувається в обох напрямках. 

Така ситуація наводить на думку, що зацікавленість в обмеженні 

оподаткування інших країн при джерелі обумовлена не виключно метою 

уникнення подвійного оподаткування (що можна було б зробити 

в односторонньому порядку). Американські фахівці, розглядаючи таку 

ситуацію, зауважують, що «вирішальним моментом є те, що уряди, хоча вони 

можуть і хочуть односторонньо відмовитись від оподаткування місця 

проживання, в змозі досягти обмеження оподаткування джерел в інших 

країнах тільки, якщо вони співпрацюють з ними. Країна А, будучи країною 

проживання, може досягти обмеження оподаткування джерела країни Б лише 

шляхом обов’язкової угоди про співпрацю з останньою. Іншими словами, 

обидві країни «торгуються», оскільки вони можуть піти на поступки щодо 

обсягу оподаткування джерел» [139, с. 12-14]. Отже, у цьому разі укладення 

податкових договорів слугує не так цілям уникнення подвійного 
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оподаткування, як є засобом взаємного зниження оподаткування джерел. 

Результатом укладення та реалізації положень двосторонніх договорів 

про усунення подвійного оподаткування є не лише зниження надмірного 

оподаткування платників податків. Це суттєвим чином впливає на іншу 

сторону податкових відносин – на діяльність податкових органів. Однією 

з переваг застосування податкових договорів є зниження навантаження на ці 

органи через формування можливостей з обміну податковою інформацією, 

що спрощує зрештою адміністрування податків. Також додатковим бонусом 

при укладенні договорів про уникнення подвійного оподаткування 

є досягнення більшої правової визначеності. Цей фактор окрім правового 

значення має й економічне, адже зрозумілість, чіткість та прозорість правил 

оподаткування робить країну привабливою для інвестування. З приводу цього 

Ціллі Даган зазначає: «Замість того, щоб покладатися на потенційно 

суперечливі національні правила, оподаткування міжнародних доходів 

підпадає під норми міжнародної угоди. Укладення податкових договорів має 

функцію сигналізації для міжнародних інвесторів, яка виходить за рамки 

сприятливої односторонньої політики» [62, с. 49-77]. Подібних результатів 

неможливо досягти через використання лише національних важелів впливу 

на поведінку платників додатків – необхідна міжнародна співпраця. Отже, 

у сучасних умовах країни можуть уникати усунення подвійного 

оподаткування і без укладення податкових договорів із застосуванням 

податкових пільг в односторонньому порядку. Проте застосування останніх 

надає країнам додаткові можливості і для оптимізації роботи контролюючих 

та податкових органів, і для досягнення спільних економічних інтересів. 

Перш ніж характеризувати сучасну систему міжнародних договорів, 

необхідно визначитись із тим, як їх норми співвідносяться із нормами 
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національних податкових законодавств. Зараз під терміном «податкові 

договори» в загальних рисах розуміють міжнародний договір, що містить 

норми стосовно регулювання питань оподаткування. Часто такі договори 

називають угодами про уникнення подвійного оподаткування (Double 

Taxation Agreements – DTA), іноді – конвенціями та угодами про подвійне 

оподаткування. Також у літературі зустрічаються назви «угоди про 

уникнення подвійного оподаткування» (Double Taxation Avoidence 

Agreements – DTAA). За своєю природою всі ці угоди та конвенції більш-

менш однакові за метою, головною серед яких є уникнення подвійного 

оподаткування. 

Угоди про уникнення подвійного оподаткування мають переважно 

двосторонній характер. Зараз існує декілька багатосторонніх угод, що 

стосуються фіскальних домовленостей між національними державами. Серед 

них можна виокремити Північну конвенцію та багатосторонні угоди між 

державами Карибського басейну, але вони не є загальними[29, с. 397]. 

Характеризуючи принципи міжнародного оподаткування, англійці Ангхарад 

Міллер та Лінн Овес наголошують, що податкові договори покладають на 

держави зобов’язання гарантувати, що вони стають частиною національного 

законодавства і зазвичай вимагають ратифікації кожною державою[4, с. 92]. 

На практиці застосовується один із двох способів імплементації міжнародних 

договорів до національного законодавства. 

Перший називають підходом «прямого впливу». Суть його полягає 

в автоматичному включенні договорів у внутрішнє законодавство відповідної 

держави без необхідності спеціального законодавства. До числа країн, що 

застосовують цей підхід, належать Франція, Люксембург, Швейцарія тощо. 

В окремих випадках вимагається офіційний виконавчий чи законодавчий акт 
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(Австрія, Сполучені Штати Америки тощо). 

Другий підхід – «непрямого впливу» – передбачає проходження 

спеціальної процедури, після реалізації якої норми укладених міжнародних 

договорів починають діяти. Це виявляється в необхідності прийняття 

національного спеціального законодавства для включення договорів до 

національного законодавства. Такий підхід застосовують у Великобританії, 

Індії тощо[4, с. 17-18]. Відповідно до норм ст. 3 Податкового кодексу України 

він так само застосовується в Україні, де до складу податкового 

законодавства поміж інших позицій належать «чинні міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України і якими 

регулюються питання оподаткування» [342]. 

У будь-якому разі, незалежно від методу імплементації норм 

міжнародних договорів до національних нормативних актів, можна 

стверджувати про їхній подвійний характер. Виявляється він у тому, що такі 

договори, з одного боку, є угодами між суверенними державами. Їх укладення 

провадиться із урахуванням норм міжнародного публічного права, у тому 

числі щодо координації податкових механізмів, адміністрування податків та 

інших питань, пов’язаних з оподаткуванням. З другого боку, рано чи пізно 

(залежить від підходу, що застосовується при імплементації їхніх норм) вони 

стають складовою чистиною національного податкового законодавства. 

Отже, з цього погляду укладення міжнародних договорів з питань уникнення 

подвійного оподаткування з певними умовностями можна назвати 

правотворчою діяльністю. Ураховуючи, що укладаються ці договори не 

представницьким (наприклад, Верховною Радою України), а виконавчим 

(уряд) органом, відбувається суміщення компетенцій різних гілок влади 

заради досягнення публічного інтересу. 
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У зв’язку із цим постає питання: а чи можуть нормами податкових 

договорів, а за термінологією податкового кодексу «міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України 

і якими регулюються питання оподаткування» [342], встановлюватися 

додаткові податки і збори окрім тих, що відповідно до статей 9 та 10 

Податкового кодексу України становлять податкову систему? Формально, 

виходячи із тексту ст. 3 Податкового кодексу України, це можливо. Водночас 

європейськими вченими було проведено значні дискусії щодо цього питання. 

При цьому фахівці доходять єдиного висновку: такі договори зменшують або 

усувають податкові зобов’язання. Вони не покладають додаткового 

податкового тягаря, як порівняти із національним податковим 

законодавством[131, с. 9]. 

Якщо порівняти внутрішнє законодавство із міжнародними угодами 

про уникнення подвійного оподаткування, то останні мають вищу юридичну 

силу. Податкові договори враховують принцип «pacta sunt servanda» або 

добросовісності, відображений у ст. 26 Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів. Стаття 27 цієї Конвенції закріплює, що «сторона не 

може посилатися на положення свого внутрішнього законодавства як на 

обґрунтування свого невиконання договору» [205]. З цього приводу 

показовим є коментар Роя Рохаджі, що податкові угоди, як правило, мають 

перевагу над внутрішнім законодавством і «навіть мають перевагу над 

подальшими національними законами» [141, с. 34]. При цьому, на 

переконання Філіпа Бейкера, саме конституційні положення у відповідних 

державах остаточно вирішують питання щодо пріоритету міжнародних угод 

над внутрішніми законами[131, с. 9]. Саураб Багарія цілком справедливо 

наголошує на тому, що односторонні акти держав, якими запроваджено 
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відмінні від закріплених міжнародним договором норм, можуть призвести до 

хаосу[19]. Через це нівелюється мета такого інструменту, як міжнародні 

договори. Крім того, подібний підхід фактично є порушенням міжнародного 

права. 

Значний вплив на побудову режиму усунення подвійного 

оподаткування здійснює феномен міжнародної податкової конкуренції. Це 

питання сприяє підсиленню односторонніх стимулів, що обумовлено значною 

мобільністю капіталу, утриманню податкових зобов’язань багатьма 

розвиненими країнами та появі нових пільгових режимів оподаткування. 

Названі фактори можуть мати значення для індивідуальних цілей 

оподаткування і є більш важливим для оподаткування компаній. Реувен Аві-

Йона зауважує, що конкуренція за вхідні інвестиції призвела до того, що все 

більше країн пропонують зниження своїх ефективних податкових ставок (або 

навіть так звані «податкові канікули») для іноземних корпоративних 

інвесторів[14, с. 1579]. Враховуючи відносну легкість, з якою 

багатонаціональні групи у відповідь на податкові ставки можуть змінити своє 

податкове місце проживання, – але не їх виробничі потужності, така 

податкова конкуренція дозволяє транснаціональним компаніям отримувати 

більшу частину свого доходу безкоштовно або з дуже низьким 

оподаткуванням[87]. 

Також вагоме значення для побудови режиму уникнення подвійного 

оподаткування має проблема асиметрії прямих іноземних інвестицій. 

У науковій літературі можна зустріти аналіз цієї проблематики, коли між 

договірними країнами спостерігається значна асиметрія прямих іноземних 

інвестицій. Це викликає асиметрію спроможності під час переговорів між 

країнами з високим доходом та країнами з низьким рівнем доходу, що 
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впливає на результат при укладенні договорів з усунення подвійного 

оподаткування. Країни, що розвиваються, більше залежать від податку на 

прибуток підприємств. Вони частіше підписують податкові договори із 

заможнішими країнами та частіше ведуть переговори про більш високі ставки 

податку в цих договорах, але не мають більшої ймовірності отримати кращі 

результати в цілому. Складніші та менш сприятливі положення пропонуються 

для країн, що розвиваються, коли відносини прямих іноземних інвестицій між 

двома країнами є більш односторонніми, а країна, що розвивається, 

переважно розглядається як імпортер капіталу від договірного партнера[69]. 

 

2.4.2. Загальна характеристика системи міжнародних договорів про 

уникнення подвійного оподаткування. 

Кількість угод про уникнення подвійного оподаткування у світі 

постійно зростає. За результатами аналізу літератури можна зробити 

висновок про наявність декількох тисяч чинних угод про уникнення 

подвійного оподаткування. Проте цей кількісний орієнтир не може 

однозначно характеризувати кількість таких двосторонніх угод через 

відсутність централізованого їхнього обліку. Можна сказати, що це значна 

частка угод про уникнення подвійного оподаткування. Еверт-джан Квак та 

Ханна Тімміс на базі проведених ними досліджень вказують на такі 

особливості системи міжнародних угод про уникнення подвійного 

оподаткування. На їхнє переконання, податкові угоди країн, що 

розвиваються, містять нижчі ставки податку на прибуток з пасивного доходу, 

ніж у минулому, але менш жорсткі положення щодо постійного 

представництва. Зазначається, що більшість із них були укладені протягом 

останніх 20 років, тоді як договори про усунення подвійного оподаткування 
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між розвиненими економіками в основному датуються до 1990 року. 

Договори азіатських країн надають країні-джерелу більші права на 

оподаткування, ніж договори африканських країн. Крім того, країни Східної 

та Південної Азії уклали більше договорів про усунення подвійного 

оподаткування, ніж країни Африки на південь від Сахари[69]. Загалом від 1 

000 до 2 000 усіх існуючих угод про усунення подвійного оподаткування 

стосуються принаймні однієї країни, що розвивається[74]. 

На проблеми аналізу питання щодо обсягу мережі міжнародних угод 

про уникнення подвійного оподаткування звертає увагу Мартін Херсон, який 

обґрунтовує це відсутністю централізованої, повної публічної бази даних. Він 

зазначає, що інформація щодо договорів про усунення подвійного 

оподаткування «розкидана у файлах PDF на веб-сайтах або у власних базах 

даних» [74, с. 13], що робить вимірювання та порівняння договірних мереж 

країн складними. Проте, за його підрахунками та даними МВФ, у світі станом 

на 2014 рік діє приблизно 3 000 договорів про усунення подвійного 

оподаткування[83, с. 25]. 

Мартін Херсон з метою усунення прогалин у порівняльних даних щодо 

системи договорів про усунення подвійного оподаткування розробив 

загальнодоступний набір даних про договори «ActionAid». Англієць 

у представленому ним наборі даних показує інформацію про договори 

з питань уникнення подвійного оподаткування для країн із низьким та 

нижчим за середній рівнем доходу в країнах Африки на південь від Сахари та 

Східної і Південної Азії, за винятком Індії та Індонезії[74, с. 7-8, 13]. 

Проаналізовано усі договори про усунення подвійного оподаткування, 

починаючи з 1970 року. Не потрапили у виборку договори, що суттєво 

відхиляються від загальноприйнятого змісту сучасних договорів або 
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недоступні англійською мовою. Отримана вибірка включає 519 договорів про 

усунення подвійного оподаткування, приблизно одну шосту від загальної 

кількості чинних на цей момент договорів. 

Відповідно до дослідження Мартіна Херсона в країнах, що 

розвиваються, міжнародні договори про усунення подвійного оподаткування 

передбачають застосування нижчих ставок податку на прибуток, ніж 

у минулому. При цьому використовуються менш жорсткі положення про 

постійне представництво. Робиться наголос на існуванні двох ключових 

способів, якими договори про усунення подвійного оподаткування можуть 

обмежити можливість країни оподатковувати іноземних інвесторів. Це можна 

зробити за рахунок зниження ставки податку з іноземних доходів, отриманих 

від джерела, або встановивши високий поріг для постійного представництва, 

тобто мінімальний рівень діяльності, який повинен бути здійснений до 

стягнення податків[74, с. 9]. 

У своїй роботі Мартін Херсон пропонує використовувати індекси 

прибуткового оподаткування («WHT» – Withholding Tax) та постійного 

представництва («РЕ» – Permanent Establishment) для обрахування рівня 

ставок податкових платежів, що сплачуються з доходу або прибутку, та 

податкових норм постійного представництва в різних країнах[74, с. 17]. 

Тенденція до зниження ставок прибуткових податків спостерігається 

одночасно у африканських та азіатських країнах. В Африці ця тенденція 

є більш вираженою в договорах усунення подвійного оподаткування 

з країнами-членами ОЕСР, але індекс PE з часом стає менш 

обмежувальними[69]. 

Слід також наголосити, що значна частина угод про уникнення 

подвійного оподаткування (більше половини) укладено з країнами, що не 
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входять до ОЕСР. За даними Мартіна Херсона, 51% договорів в Африці та 

55% договорів в Азії укладено із країнами, що не входять до ОЕСР[76]. 

Переважна їх кількість підписані після 2000 року. До початку третього 

тисячоліття більшість договорів про усунення подвійного оподаткування 

були укладені із країнами з розвиненою економікою[75, с. 8]. Країни 

африканського континенту найбільшу кількість договорів уклали із 

Південною Африкою, Маврикієм, Великобританією, Італією та Норвегією. 

Індія, Республіка Корея, Малайзія, Сінгапур та Таїланд підписали найбільше 

договорів в Азії. 

В Азії діє 314 податкових договорів проти 205 в Африці. Шість країн 

Азії (Пакистан, В’єтнам, Шрі-Ланка, Філіппіни, Бангладеш та Монголія) 

уклали 30 і більше договорів про усунення подвійного оподаткування, тоді як 

жодна африканська країна не уклала більше 19 договорів. Однак між 

азіатськими країнами існують суворі розбіжності, причому майже половина 

з них має менше десяти діючих угод[76]. 

Набір даних Мартіна Херсона оцінює кожен договір про уникнення 

подвійного оподаткування за індексом «Source», що вимірює кількість 

положень про джерела, які він містить[74, с. 17]. Він робить висновок, що 

договори азіатських країн надають країні-джерелу більші права на 

оподаткування, ніж договори африканських країн. Положення про джерела 

дозволяють країні оподатковувати іноземні доходи, отримані в її межах. 

Показники договорів про уникнення подвійного оподаткування азіатських 

країн постійно вищі за показники договорів про уникнення подвійного 

оподаткування африканських країн. Це свідчить про збереження азіатськими 

країнами більшого обсягу права оподаткування на внутрішні іноземні 

інвестиції, ніж африканськими країнами, та про тенденцію збільшення такого 
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розвиру із плином часу. Частково це пояснюється укладанням азіатськими 

країнами більшої частки своїх угод з країнами, що не є членами ОЕСР. Набір 

даних виявляє, що країни, які не входять до ОЕСР, накладають менше 

обмежень на права оподаткування джерел в країнах, що розвиваються, ніж 

країни ОЕСР при укладанні договорів про уникнення подвійного 

оподаткування[74, с. 19-20]. У результаті вчений робить висновок, що 

податкові договори країн ОЕСР з країнами, які розвиваються, дедалі 

стримують здатність останніх оподатковувати іноземний дохід, що свідчить 

про «зростаючий поділ між підходами до переговорів щодо податкового 

договору в ОЕСР та решті світу» [74, с. 36]. 

Особливістю побудови режиму усунення подвійного оподаткування 

в міжнародних масштабах є переважне застосування саме двосторонніх 

міжнародних договорів між країнами. Ці двосторонні відносини 

контрастують із багатьма іншими міжнародними режимами економіко-

правового характеру. Найбільш відомими та розвиненими серед них 

є режими, побудовані в рамках Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 

(ГУТТ – General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) та Світової організації 

торгівлі (СОТ – World Trade Organization, WTO). Це багатосторонні режими, 

які мають на меті досягнення прогресивної, скоординованої лібералізації 

торгівлі під час одночасних переговорів. 

Режим співпраці щодо усунення подвійного оподаткування 

характеризується послідовним веденням переговорів, що суттєво відрізняє 

його від режиму діяльності ГУТТ/СОТ. Міждержавна співпраця щодо 

уникнення подвійного оподаткування найчастіше організовується на 

двосторонній основі. Безумовно, без звернення до досліджень економістів 

складно визначитись із тим, чому податкові відносини між державами 
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переважно регулюються двосторонньо. 

Ріксен Томас, аналізуючи класичну модель Манделла-Флемінга (вона 

ж модель IS-LM-BP або BoP), вказує, що «вільний потік товарів і загальні 

ціни спричиняють вирівнювання факторних цін у різних країнах. Так само 

вільний факторний потік і загальнофакторні ціни приводять до рівних цін на 

товари. Отже, те, чого можна досягти за допомогою товарного потоку, також 

можна отримати за допомогою факторного потоку. Як Уоллі (2001, 17-18) 

зазначає, що еквівалентність фактора-товару Манделла може бути прийнята, 

аби припустити, що інституційна форма податкового та торговельного 

режимів, які стосуються факторів та товарних потоків відповідно, повинна 

бути однаковою або є однаковою» [139, с. 2-3]. Виходячи з цього, вчений 

ставить собі питання: чому режим міжнародного уникнення подвійного 

оподаткування не є багатостороннім? 

У цьому разі необхідно враховувати не тільки безпосередню роботу 

урядів, спрямовану на зрозумілу та чітку мету – усунення подвійного 

оподаткування – а й на роботу міжнародних організацій та інституцій, що 

сприяють її досягненню у всесвітніх, а не локальних масштабах. У цьому 

можна побачити прояви багатосторонніх елементів податкової співпраці. 

Наприклад, ОЕСР дуже плідно займається питаннями уникнення подвійного 

оподаткування та іншими питаннями міжнародного оподаткування. Цією 

організацією було розроблено Модельну податкову конвенцію про доходи та 

капітал, яка узгоджується договірними країнами при урегулюванні своїх 

двосторонніх податкових відносин. Ця організація досі підтримує розробки 

в напрямі уникнення подвійного оподаткування, регулярно вдосконалює 

текст вказаної Конвенції. На практиці майже всі двосторонні податкові 

договори базуються на цьому документі, незважаючи на те, що застосування 
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цієї Конвенції не є обов’язковим. Саме тому скоріше постають інші питання – 

чому не існує обов’язкової багатосторонньої угоди? Або чому не 

є обов’язковою Модельна податкова конвенція про доходи та капітал? Як 

можна пояснити співіснування обов’язкових двосторонніх договорів та цього 

«багатостороннього» документа, який служить для них зразком? 

Європейські вчені для пошуку потенційних відповідей щодо обрання 

двостороннього або багатостороннього шляху урегулювання податкових 

відносин пропонують звертатися до теорій міжнародного співробітництва. 

З цього приводу вони зазначають, що теорія співпраці має властивий 

аналітичний ухил до багатосторонності і, як правило, ігнорує антипод цій 

інституційній формі – білатералізм[119, с. 13]. Джоном Раджи зазначає: 

«Робота, яка явно зосереджена на інституціональній формі співпраці в теорії 

міжнародних відносин, не може протиставити багатосторонність 

двостороннім відносинам» [142, с. 3-47]. 

Відсутність ясності щодо переваг та витрат двостороннього 

співробітництва проти багатостороннього співробітництва не дозволяє надати 

однозначну відповідь щодо того, який підхід уникнення подвійного 

оподаткування є кращим. Це призводить до неповного розуміння суті 

міждержавної співпраці в податковій сфері, включаючи багатосторонню. 

Характеризуючи поліаспектне питання щодо обрання моделі 

міждержавної співпраці для усунення подвійного оподаткування, Ріксен 

Томас наголошує, що на практиці держави свідомо обирають між двома 

інституційними формами і часто проектують установи з поєднанням як 

двосторонніх, так і багатосторонніх елементів. Потрібно підтримати вченого 

у його переконанні щодо неможливості здійснення прямої класифікації 

режиму усунення подвійного оподаткування як двостороннього чи 
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багатостороннього. Дійсно, у багатьох режимах співпраця має двосторонні та 

багатосторонні елементи, які взаємодіють систематично. 

Звіт Ріксена Томоса про міжнародне податкове управління демонструє 

теоретично обґрунтований спосіб мислення щодо цього вибору. Вчений 

будує пояснення особливої інституційної суміші податкового режиму 

двостороннього і багатостороннього використання. При цьому він застосовує 

усталені теоретичні механізми, що вже мали пояснювальну силу для 

проектування міжнародних установ. Він пише: «Уникнення подвійного 

оподаткування – це координаційна гра з розподільчим конфліктом. Розподіл 

податкових надходжень залежить від симетрії або асиметрії інвестиційних 

потоків між договірними партнерами… умови двосторонніх податкових 

договорів систематично змінюються залежно від інвестиційних позицій 

партнерів за договором» [139, с. 2-3]. 

У цьому вчений бачить доказ того, що двосторонні угоди можуть 

найкращим чином врахувати занепокоєння країн щодо розподілу податкових 

надходжень та інших економічних вигод, пов’язаних із оподаткуванням. Він 

слушно наголошує: «Існує потреба в багатосторонній організації для обміну 

інформацією та спільних практик у формі модельних конвенцій, що 

забезпечує координаційний центр для двосторонніх угод. Оскільки 

стратегічна структура полягає в координаційній грі, установи уникнення 

подвійного оподаткування не повинні мати можливості правозастосування» 

[139, с. 2-3]. 

Окрім системи двосторонніх договорів між країнами в податковій сфері 

суттєвий вплив на реалізацію податкового зобов’язання в режимі усунення 

міжнародного подвійного оподаткування мають багатосторонні договори, які 

не завжди присвячені регулюванню виключно податкових питань. Одним із 
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таких договорів є Договір про Європейський Союз (далі – Договір про ЄС) 

[155]. У літературі Договір про ЄС та податкові договори називали 

природними друзями через їхні однакові, спільні цілі, серед яких можна 

виокремити зменшення перешкод для транскордонної економічної 

діяльності[234]. 

Судова практика європейських судів свідчить про те, що суди 

сприймають скасування подвійного оподаткування як мету Договору про 

ЄС[231; 44; 39]. Вагомим аргументом при цьому є те, що подвійне 

оподаткування призводить до викривлення внутрішнього ринку. Однак, 

оскільки двосторонні договори не охоплюють кожну операцію на 

внутрішньому ринку, не вдалося повністю усунути подвійне оподаткування 

за допомогою податкових договорів[60]. 

Георг Кофлер вказує на створення більш-менш завершеної мережі 

договорів між 15 «старими» державами-членами та зазначає, що 102 

двосторонні договори та багатосторонній Нордичний договір охоплюють усі 

105 можливих двосторонніх відносин між 15 державами. З моменту 

приєднання 10 держав-членів у середині 2004 року та Болгарії і Румунії 

в 2007 році 336 із 351 можливих двосторонніх відносин охоплюються 

чинними договорами[70, с. 158-159]. Водночас багато країн надають пільгу 

в односторонньому порядку, а юридичне подвійне оподаткування все ще 

існує в Європейському Співтоваристві через різні тлумачення договірних 

положень договірними державами-членами. 

Георг Кофлер та Рут Мейсон наголошують, що двосторонні податкові 

угоди мають проблеми з вирішенням трикутних та багатокутних податкових 

ситуацій, коли відносини оподаткування стосуються трьох або більше країн. 

Неадекватність податкових договорів порушує питання, чи пропонує 
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законодавство Європейського Співтовариства платникам податків пряме 

рішення щодо подвійного оподаткування[71, с. 63-98]. Питання про те, чи 

передбачає Договір ЄС пряме полегшення подвійного оподаткування, було 

названо одним із «найскладніших питань сьогодні щодо сфери заборони 

національної податкової практики, заснованої на основних свободах» [97]. 

ЄС неодноразово чітко давав зрозуміти, що ст. 293 Договору ЄС не має 

прямої дії; він не надає прав окремим платникам податків[31; 42; 50]. 

Жодного серйозного заперечення проти цього висновку в юридичній 

практиці не було[149]. Стаття 293 Договору про ЄС закликає держави-члени 

«наскільки це необхідно, (вступати) в переговори між собою з метою 

забезпечення на благо своїх громадян... скасування подвійного оподаткування 

в межах Співтовариства» [157]. Однак подвійне оподаткування може 

порушувати положення Договору ЄС, крім ст. 293. Договір ЄС забороняє 

державам-членам створювати перешкоди для економічної діяльності в межах 

Співтовариства, і, за словами генерального адвоката Руїса-Джарабо 

Коломера, «той факт, що оподатковувана подія може оподатковуватися двічі, 

є найсерйознішою перешкодою для людей та їхнього капіталу при 

перетинанні внутрішніх кордонів» [231; 46]. У зв’язку з цим варто 

приєднатися до позиції Георга Кофлера та Рут Мейсон, що Договір ЄС може 

вимагати звільнення від подвійного оподаткування в межах Співтовариства, 

навіть якщо жоден двосторонній податковий договір або внутрішнє 

законодавство не передбачає такої пільги[71, с. 63-98]. 
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2.4.3. Моделі типових конвенцій про уникнення подвійного 

оподаткування. 

При урегулюванні питань, пов’язаних із міжнародною співпрацею 

у сфері оподаткування, країни як орієнтир для майбутньої міждержавної 

угоди звертаються до розроблених міжнародними організаціями модельних 

конвенцій. Саме вони стають основою майбутніх договорів про усунення 

подвійного оподаткування. Зараз переважна кількість укладених 

двосторонніх договорів про усунення подвійного оподаткування базуються 

на Модельній конвенції ОЕСР про доходи та капітал (далі – Модель ОЕСР) 

або на Модельній конвенції ООН про подвійне оподаткування між 

розвинутими країнами та країнами, що розвиваються (далі – Модель ООН) 

[12]. Ключова відмінність між моделями полягає в тому, що Модель ООН 

зберігає більшу частку податкових прав для країни-джерела (тобто країни, де 

здійснюються інвестиції). Хоча Модель ООН є вигіднішою для країн, що 

розвиваються, ніж Модель ОЕСР, сьогодні міждержавні переговори 

з використанням Моделі ООН не часто закінчуються успішним підписанням 

угоди. Крім того, незважаючи на більшість, країни, що розвиваються, не 

мають впливу в Комітеті експертів ООН, тоді як Комітет з питань фіскальної 

політики ОЕСР має значно більше ресурсів і технічних можливостей[69]. 

Модель ОЕСР була вперше опублікована в 1963 році і відтоді 

неодноразово переглядалась. Остання її редакція датована 2017 роком[110]. 

Модель ООН опублікована у 1980 році та переглянута у 2001, 2011 і 2017 

роках[106]. Обидві моделі супроводжуються докладним коментарем для 

полегшення інтерпретації та застосування їхніх положень. 

При текстуальному порівнянні видно, що Модель ООН щодо основних 

положень відповідає Моделі ОЕСР (значна частина її положень або ідентичні, 
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або майже тотожні). Тому «має сенс не розглядати Модельну конвенцію ООН 

як цілком окрему (від Моделі ОЕСР), а скоріше як внесення важливих, але 

обмежених модифікацій» [12]. Ключова відмінність між моделями полягає 

в тому, що Модель ООН була розроблена з урахуванням особливих потреб 

країн, що розвиваються – це прямо відображено у назві конвенції. Таким 

чином, за Моделюю ООН зберігається більшість податкових прав для країни 

джерела (тобто країни, де здійснюються інвестиції) [76; 160]. 

У Модель ОЕСР закладено можливості з оподаткування більшої 

кількості видів транскордонних доходів. Крім того, вона знижує поріг для 

постійного представництва. Наприклад, на відміну від ст. 12 «Роялті» Моделі 

ОЕСР, ст. 12 Моделі ООН не заважає країні-джерелу вводити податок на 

роялті, сплачувані резидентом країни-джерела резиденту іншої країни. 

Модель ООН також вважає будівельний майданчик постійним 

представництвом через шість місяців проти 12 місяців згідно з Моделлю 

ОЕСР[12, с. 5]. 

Іншою принциповою відмінністю вказаних двох Модельних конвенцій 

є процес їх перегляду. Рішення щодо Моделі ОЕСР та її коментарів приймає 

підкомітет Комісія з фіскальних питань ОЕСР, який називається Робоча 

група 1[75, с. 32]. До її складу входять вищі податкові службовці країн-членів 

ОЕСР[12, с. 4-5]. Країни, що не входять до складу ЄС, можуть вносити 

офіційні «спостереження» щодо Моделі ОЕСР та її коментарів, але не мають 

інших засобів впливу[75, с. 32]. Модель ООН та її коментарі переглядаються 

та підтримуються Комітетом експертів ООН з питань міжнародного 

співробітництва у податкових справах (далі – Комітет експертів ООО) [12, с. 

4]. На відміну від Робочої групи 1, незначна кількість податкових службовців 

у Комітеті експертів ООН походять з країн, що розвиваються[12, с. 4]. 
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Згідно із даними он-лайн курсу ООН, що стосується угод про 

уникнення подвійного оподаткування (UN Primer on Double Tax Treaties) 

[159] Модель ООН є вигіднішою для країн, що розвиваються, ніж модель 

ОЕСР. Країни, що розвиваються, найчастіше виступають у ролі імпортерів 

капіталу, тож вони можуть скористатися положеннями про модель країни-

джерела, що дозволить збільшити оподаткування внутрішніх іноземних 

інвестицій[74, с. 8]. Крім того, вони мають більші можливості впливати на 

перегляд Моделі ООН, оскільки добре представлені у відповідному органі, 

що приймає рішення. Однак на практиці існує ряд застережень до цієї 

оцінки[75, с. 32]. 

При характеристиці відмінностей між Моделлю ОЕСР та Моделлю 

ООН слід виокремити рівень впливу на ці органи країн, що укладають угоди 

про усунення подвійного оподаткування. На практиці члени Комітету 

експертів ООН з розвинених країн та країн, що розвиваються, часто не 

погоджуються з певними питаннями щодо усунення подвійного 

оподаткування. Показовою у цьому разі є запропонована редакція, що 

дозволить країнам-джерелам оподатковувати збори за технічні послуги. При 

цьому розвинені країни-члени, особливо з Європейського Союзу, більшою 

мірою впливають на інструменти ООН, ніж члени країн, що розвиваються. 

Досягається це за рахунок більш скоординованого підходу країн – членів 

організації. Наприклад, вони значно частіше відвідують засідання Комітету 

експертів ООН. Таким чином, країни, що розвиваються, майже не мають 

впливу в Комітеті експертів ООН, не зважаючи на їх кількість. 

Часто під час переговорів щодо змісту майбутніх угод про уникнення 

подвійного оподаткування країн, що розвиваються, посилаються на Модель 

ООН як на вихідну точку переговорів. Статистика свідчить, що укладені 
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договори про усунення подвійного оподаткування, підписані країнами, що 

розвиваються, містять більше положень з Модельної конвенції ОЕСР, ніж 

положень Модельної конвенції ООН. У літературі цей феномен найчастіше 

обґрунтовують «слабшим» податковим законодавством країн, що 

розвиваються, що призводить до більш низького рівня їхньої переговорної 

спроможності. Внаслідок цього з використанням Моделі ООН договори 

укладаються значно рідше. 

Вагомими фактором при обранні моделі для побудови майбутнього 

режиму усунення подвійного оподаткування між двома окремими країнами 

є частота оновлення моделей конвенцій. Модель ОЕСР оновлюється частіше 

ніж Модель ООН. При цьому до нових редакцій імплементуються положення, 

вигідні як розвиненим країнам, так і країнам, що розвиваються. Мартін 

Херсон, характеризуючи цей аспект, зауважує, що оновлення Моделі ОЕСР за 

2017 рік в основному включало зміни, рекомендовані проектом BEPS з метою 

зменшення можливостей для податкового планування[21]. На практиці це 

характеризує Модель ОЕСР як більш актуальну, що враховує останні зміни 

в суспільстві і здатна вирішити сучасні виклики[75, с. 32]. Таким чином, 

Комісія з фіскальних питань ОЕСР має значно більше ресурсів та технічних 

можливостей, ніж Комітет експертів ООН. 

Модельні конвенції ОЕСР та ООН є основними, що застосовуються при 

укладені двосторонніх договорів про усунення подвійного оподаткування. 

Водночас окремі регіональні організації економічного співробітництва 

розробили власні моделі таких документів. Однією з таких моделей є Модель 

Співтовариства Східної Африки (East African Community) (далі – Модель 

EAC), яку було розроблено цією організацією для переговорів своїх членів 

з третіми сторонами. У регіональних умовах вона має деякі сильні сторони 
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проти моделі ООН. Мартін Херсон, характеризуючи цю модель, звертає увагу 

на наявність у ній загального застереження про «обмеження вигод», яке 

перешкоджає застосуванню договору там, де відповідна компанія 

використовувала його для здійснення покупок за договором. На переконання 

вченого, це також дозволяє стягувати податок на утримання з митних зборів, 

що складно зробити в умовах застосування моделей ООН або ОЕСР[75, с. 28]. 

Водночас у літературі вчені виокремлюють три принципові недоліки 

в Моделі EAC. По-перше, вона визначає низькі ставки податку на вилучення 

акцій прямих іноземних інвестицій, виплати відсотків та роялті, збори 

з управління. По-друге, Модель EAC застосовує більш жорсткі обмеження 

щодо обставин, за яких африканські країни можуть оподатковувати внутрішні 

інвестиції як «постійне представництво», ніж модель ООН. По-третє, Модель 

EAC випускає пункт Моделі ООН, що дозволяє оподатковувати країну – 

джерело прибутку від продажу загальних акцій[69 ;75, с. 30]. На переконання 

Мартіна Херсона, деякі з цих положень «могли бути збережені в резерві, а не 

включені до моделі, аби від них відмовлятися в обмін на щось інше під час 

переговорів» [75, с. 30]. 

Іншою моделлю, що заслуговує на окремий аналіз, є розроблена у 2010–

2012 роках європейськими консультантами модель спільного ринку для 

Східної та Південної Африки (Common Market for Eastern and Southern Africa 

(COMESA). Відмінними рисами цієї моделі є, по-перше, включення 

конкретних положень щодо запобігання уникненню подвійного 

оподаткування та, по-друге, регламентація процедур перегляду[75, с. 30]. 

Останні передбачають можливість робити «застереження» щодо існуючої 

моделі державами-членами. Водночас ця модель характеризується слабшим 

проти моделей ОЕС та ООН захистом прав оподаткування джерел. Еверт-
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джан Квак та Ханна Тімміс наводять такий приклад: «Припустимо, 

положення про постійне представництво є особливо обмежувальними і в 

ньому застосовується менш експансивне визначення роялті. Також не 

вдається визначити ставки податку на утримання, які можуть бути кращими 

проти низькі ставки, встановлені в Моделі EAC, але є менш вигідними ніж 

вищі ставки» [69]. 

Хуан Анхель Бесерра наголошує, що основною метою Моделі ОЕСР 

завжди було надання засобів для рівномірного вирішення найпоширеніших 

проблем, що постають у галузі міжнародного юридичного подвійного 

оподаткування. У зв’язку із цим вони не передбачають приховування окремих 

«резервних» положень, про які писав Мартін Херсон. Ураховуючи цю мету, 

яка була формалізована у тексті Модельної Конвенції ОЕСР у 1992 році[111], 

Хуан Анхель Бесерра робить висновок, що повної ліквідації подвійного 

оподаткування в багатьох випадках може досягти лише національне 

законодавство, а в інших – поєднання норм міжнародних договорів про 

усунення подвійного оподаткування із нормами національних податкових 

законодавств країн[86]. 

Наслідки застосування міжнародних податкових договорів при 

виконанні податкового обов’язку в умовах режиму усунення подвійного 

оподаткування можуть бути різними. Питання чи виграє економічно країна-

імпортер капіталу від підписання договору про усунення подвійного 

оподаткування залежить не тільки від обсягу прямих іноземних інвестицій, 

які вона може отримати внаслідок укладення договора, а й від того, чи 

компенсує цей прибуток будь-які втрати податкових надходжень. Наприклад, 

коли країни зобов’язуються знизити рівень оподаткування пасивного доходу 

(дивідендів, відсотків, роялті), то країни, які є переважно імпортерами 
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капіталу, зменшують свої податкові надходження. При цьому Міжнародний 

валютний фонд вказує, що договори про усунення подвійного оподаткування 

можуть збільшити дохід країни-джерела за незмінної поведінки і таким 

чином можуть стримувати внутрішні інвестиції[83]. 

Із застосуванням такого інструментарією, як договори про усунення 

подвійного оподаткування, формується стимул для міжнародного бізнесу. Він 

полягає в отриманні доходу у формах, які залучають низьку або нульову 

ставку податку на прибуток. Відповідно до позиції Міжнародного валютного 

фонду перспективи для цього посилюються можливістю «покупок за 

договорами». Йдеться про побудову вигідних маршрутів шляхом укладання 

двосторонніх податкових договорів, як правило, через країни з низьким 

рівнем оподаткування[83]. Укладання договору з однією країною може 

відкрити шлях для зниження податкового навантаження для усіх інших країн 

світу. Проте іноді результатом застосування міжнародних договорів 

з усунення подвійного оподаткування стають збитки. Так, договори 

з Нідерландами призвели до того, що у 2011 році країни, що розвиваються, 

втратили дохід щонайменше у розмірі 770 млн євро[104]. Звіти 

Міжнародного валютного фонду свідчать про збитки у 2010 році для країн, 

що не входять до ОЕСР, за американським податковим договором на рівні 

приблизно 1,6 млрд доларів[83]. З початку 1980-х років податковий договір, 

що регулює ставки податку на дивіденди, портфелі, відсотки та роялті, 

в середньому знизився приблизно на 30%, тоді як середня ставка дивідендів 

країн-учасниць ОЕСР знизилася майже на 50%[69]. 

Наслідком застосування міжнародних податкових договорів замість 

полегшення подвійного оподаткування може стати перекладання тягаря 

зменшення податків з однієї країни на іншу. Зазвичай такий ефект виникає 
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про укладенні договору про усунення подвійного оподаткування між 

розвиненою країною та країною, що розвивається[27, с. 159-178; 127, с. 383-

404]. У 2018 році Мартін Херсон пояснив цей феномен тим, що «більшість 

розвинених країн вже вживають односторонніх заходів щодо полегшення 

подвійного оподаткування своїх інвесторів, або надаючи їм кредит за 

податки, сплачені за кордоном, або все частіше звільняючи доходи іноземних 

джерел від внутрішніх податків взагалі» [77, с. 236]. Він запевнює, що 

розвинена країна, яка використовує кредитну систему, може отримати більше 

податкових надходжень у результаті дії договору, оскільки податкове 

зобов’язання в країнах, що розвиваються, падає. При цьому англієць 

загострює увагу на можливості поставити під загрозу здатність країн, що 

розвиваються, оподатковувати інвесторів. Це може відбутися в разі, коли 

розвинені країни звільняють своїх зовнішніх інвесторів від оподаткування 

прибутку, який вони отримують у країнах, що розвиваються (чи то за 

допомогою договорів, чи їх податкового законодавства). Вчений пише: «Це 

пов’язано з тим, що якщо інвестори не стикаються з додатковим податком на 

свої доходи, крім зароблених у приймаючій державі, вони мають більший 

стимул заохочувати податкову конкуренцію між потенційними приймаючими 

державами або намагатися уникати сплати податку в них» [77, с. 236]. 

У дослідженні азіатських вчених розглядаються прямі та непрямі 

шляхи, якими користуються мультинаціональні компанії з метою мінімізації 

оподаткування за допомогою договорів про усунення подвійного 

оподаткування. Це показує, що торгові податкові договори суттєво впливають 

на зменшення оподаткування дивідендів, сплачених багатонаціональними 

інвесторами, що призводить до значних втрат податкових надходжень[79]. 

Отже, хоча механізм податкових договорів направлено на уникнення 
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подвійного оподаткування, вони можуть бути використані як інструмент 

податкової конкуренції. Еверт-джан Квак та Ханна Тімміс зауважують, що 

незважаючи на те, що в літературі згадується податковий договір як механізм, 

який підриває прозору міжнародну податкову систему, це явище не 

є частиною аналізу впливу податкових договорів[69]. 

Застосування двосторонніх міжнародних договорів, безумовно, сприяє 

вирішенню окремих питань, пов’язаних з усунення подвійного 

оподаткування. З цією метою державам-членам ЄС дозволяється укладати як 

двосторонні, так і багатосторонні податкові договори. Завдяки цьому вони 

мають змогу розподіляти права оподаткування між собою, що переслідує 

мету усунення подвійного оподаткування із застосуванням односторонніх або 

двосторонніх засобів в рамках податкових договорів. При цьому країни 

самостійно вирішують питання щодо критеріїв розподілу транснаціональної 

податкової бази. Обов’язок країн з усунення подвійного оподаткування 

полягає у застосуванні усіх можливих для цього заходів, до кола яких 

відносяться міжнародно визнані принципи податкового законодавства, 

включаючи принципи розподілу на основі Модельної податкової конвенції 

ОЕСР (Модель ОЕСР).[108] 

Зараз, як ми підкреслювали раніше, держави уклали значну кількість 

двосторонніх угод про податок на прибуток для побудови режиму усунення 

міжнародного подвійного оподаткування. Разом із тим, двосторонні угоди 

про оподаткування не усувають усіх проблем міжнародного подвійного 

оподаткування та інших проблем застосування міжнародного податкового 

законодавства. Переважна більшість двосторонніх податкових договорів 

держав-членів ЄС базуються на Моделі ОЕСР, але при цьому вони значною 

мірою відрізняються один від одного. Такі відмінності мають наслідком 
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утворення різних податково-правових режимів у двосторонніх відносинах. 

Через це податкові наслідки, що випливають з одного двостороннього 

договору, будуть відрізнятися від наслідків, що виникають внаслідок іншого. 

Розбіжності між двосторонніми договорами призводять до укладання 

договорів та штучних домовленостей у процесі здійснення платниками своєї 

господарської діяльності. При цьому податкові наслідки все одно можуть 

повною мірою не відповідати законодавству ЄС, а в окремих випадках 

можуть носити дискримінаційний характер. 

На переконання деяких вчених транскордонні податкові проблеми, 

причиною яких є некоординовані системи прямих податків держав-членів, 

можуть бути усунені або пом'якшені різними способами. [82] Одним із них є 

застосування багатостороннього податкового договору. Це може вирішити 

багато проблем міжнародного податкового права, які не вдається вирішити 

шляхом застосування двосторонніх податкових договорів. Багатостороння 

податкова система ЄС була запропонована в 1962 р. Як вирішення проблем 

податкового законодавства ЄС. ОЕСР також визнала, що багатосторонній 

договір може бути можливою альтернативою для групи держав, про що йде 

мова у Коментарях до Модельної конвенції ОЕСР. [59] 

Зараз між декількома країнами укладено багатосторонній договір, яким 

регулюються питання оподаткування. Данія, Ісландія, Норвегія, Фарерські 

острови, Фінляндія та Швеція) уклали багатосторонню конвенцію про 

уникнення подвійного оподаткування щодо податків на прибуток та капітал. 

Вона отримала назву Договору про Північні країни (так званий Нордичний 

договір) і була підписана в Гельсінкі 23 вересня 1996 р. З 11 травня 1997 р. 

вона набула чинності. 

Нордичний договір є багатосторонньою міжнародною податковою 
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угодою про податок на прибуток та капітал між п’ятьма північними країнами. 

Це приклад одного із небагатьох успішно функціонуючих багатосторонніх 

договорів про податок на прибуток серед тих, що існують у всьому світі. В 

основі Нордичного договору лежить модель ОЕСР, але його було 

модифіковано з урахуванням потреб багатостороннього договору. Нордичний 

договір характеризується тим, що його учасники мають схожі податкові 

системи та адміністративну культуру, а також мають схожі економічні й 

політичні інтереси. Подібність країн та обмежена кількість підписантів 

сприяли успіху цього багатостороннього договору. При цьому варто 

наголосити, що три з договірних держав, а саме Данія, Фінляндія та Швеція, є 

державами-членами ЄС, а дві інші, Ісландія та Норвегія, є  країнами 

Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ). Лише одна з держав є 

країною євро (Фінляндія). Разом із тим, усі ці країни пов'язані основними 

принципами права ЄС на основі або установчих договорів ЄС[224], або Угоди 

про ЄЕЗ. [413] 

Зараз більшість держав-членів ЄС є країнами ОЕСР, які уклали між 

собою двосторонні податкові договори, в основі яких лежить Модельна 

податкова конвенція про доходи та капітал. [112] Розмірковуючи про 

можливість масштабування подібного багатостороннього договору на більшу 

кількість країн можна припустити, що Скандинавський договір між п’ятьма 

учасниками, модифікований для цілей багатостороннього договору,  має 

добре працювати і у відносинах між 28 країнами-членами ЄС. Проте потрібно 

констатувати, що врахувати особливості 28 договірних держав складніше, ніж 

особливості п’яти договірних держав за багатостороннім податковим 

договором. Разом із тим, всі вони мають відповідати законодавству ЄС та 

цілям внутрішнього ринку ЄС. 
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2.4.4. Тлумачення норм договорів про уникнення подвійного 

оподаткування. 

Зважаючи на такі різні наслідки застосування в режимі усунення 

подвійного оподаткування податкових договорів, постає питання – чому 

в однакових умовах їх використання може призводити до суттєво різних 

наслідків? Обумовлено це багатьма факторами. Наприклад, договори про 

подвійне оподаткування мають поліфункціональне значення: з одного боку, 

це міжнародні угоди, укладені між державами, а з другого – вони є складовою 

національного податкового законодавства. У першому аспекті (як міжнародні 

угоди) їх застосування регламентовано міжнародним публічним правом[]. 

Ключовим документом для тлумачення їхніх положень тут виступає 

Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 

року (далі – Віденська конвенція) [4, с. 108], яка містить правила тлумачення 

договорів і розглядається як декларація міжнародного звичаєвого права. Вони 

можуть відрізнятися від національних правил та принципів, які іноді мають 

дуже складну та технічну мову[131, с. 122]. З іншого боку, договори 

дотримуються досить загального та цілеспрямованого підходу, що сприятиме 

адекватному тлумаченню цих договорів судами договірних держав. 

Саураб Багарія наголошує, що це дасть поштовх для досягнення 

спільних цілей, відновить впевненість у системі, та пропонує розглянути 

кілька поглядів щодо тлумачення норм міжнародних договорів про усунення 

подвійного оподаткування[19]. Він викоремлює три основні концепції, що 

застосовують при тлумаченні норм таких договорів: а) інтерпретація згідно із 

Віденською конвенцією про право міжнародних договорів; б) застосування 

положень Модельної конвенції ОЕСР та Коментарів до неї; в) використання 
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правила відповідно до ст. 3 (2) Модельної конвенції ОЕСР. 

Отже, Віденська конвенція є основою для тлумачення конвенцій про 

подвійне оподаткування. На неї посилаються навіть суди держав, які ще не 

ратифікували договір[89, с. 35]. Загальні правила тлумачення договорів 

закріплено статтями 31–33 Віденської конвенції. Відповідно до ст. 31 (1) 

Віденської конвенції тлумачення договору починається з природного або 

звичайного значення, що міститься в тексті договору. При тлумаченні 

договору треба брати до уваги саме те, що насправді виражається в контексті 

договору, а не те, що передбачається. Крім того, закріплюється вимога, згідно 

з якою звичайне визначення термінів повинно відповідати «міжнародній мові 

оподаткування». «Звичайність» мови оподаткування передбачає, що 

закріплені положення мають бути загальновизнаними державами в контексті 

податкового законодавства, а також має застосовуватися зрозуміла 

термінологія. Водночас за нормами ст. 31 (4) Договірним державам 

дозволяється надавати терміну особливого значення, якщо воно не відповідає 

звичайному значенню [89, с. 37]. Професор Фогель зазначає, що «предмет 

і мета – це єдиний вираз» [89, с. 37]. Вираз у цілому відноситься до об’єкта. 

Метою є «об’єктивна ціль», що стосується договору в цілому[141, с. 41]. 

Стаття 31 (2) Віден89, с. 37ської конвенції обмежено визначає поняття 

«контекст». До нього включаються певні пов’язані з цим договором 

документи. К. Фогель наголошує, що окрім цього контекст містить примітки 

та листи, якими обмінювалися під час переговорів про договір[89, с. 37]. 

За нормами ст. 32 Віденської конвенції в разі неоднозначного 

тлумачення за правилами ст. 31 дозволяється використовувати додаткові 

засоби тлумачення. До таких засобів належать так звані «підготовчі роботи». 

Фактично йдеться про підготовчу роботу до договору, історію переговорів, 
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документи про позиції тощо. Таке посилання може бути зроблене лише для 

обґрунтування незрозумілого положення та не повинно суперечити йому. 

У разі виникнення сумнівів щодо тлумачення вчені пропонують посилатися 

на всі відповідні додаткові засоби тлумачення. 

Складнощі в процес тлумачення вносять і мовні (лінгвістичні) аспекти, 

адже договори про усунення подвійного оподаткування часто укладаються 

між країнами з різними мовами. Стаття 33 Віденської конвенції передбачає 

ситуацію, коли договір засвідчується двома або більше мовами. Текст 

у цьому разі буде однаково обов’язковим незалежно від мови, якщо сторони 

не домовляться про надання тексту певною мовою пріоритету перед 

іншою[141, с. 42]. З приводу цього Саураб Багарія зауважує, що тлумачення 

податкових договорів може спричинити численні проблеми технічного 

характеру, але текстовий підхід за Віденською конвенцією допомагає 

подолати такі проблеми[19]. 

Другий спосіб тлумачення міжнародних договорів про усунення 

подвійного оподаткування передбачає широке використання наробок ОЕСР 

та ООН. Йдеться про модельні конвенції цих організацій та їх коментарі. 

Вони використовуються країнами як допоміжні засоби для тлумачення 

договору. Модельні конвенції забезпечують загальну основу, на яку 

спираються уряди країн при формуванні тексту власних міжнародних 

податкових договорів. Уніфікованість структури та основних положень 

допомагає в універсальному застосуванні договорів. Вагоме значення має 

і наявність численних, але систематизованих і узгоджених коментарів, що 

спрощують тлумачення положень модельних конвенцій ОЕСР і ООН та 

договорів, розроблених на їх основі. 

Водночас зараз немає єдиної думки щодо юридичної сили Коментарів. 
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Вагаються вчені і в тому, чи є вони обов’язковими або ні. Доводи в літературі 

наводяться на користь кожної з цих позицій. Крім того, такі аргументи 

містяться і у Віденській конвенції. Тлумачення змісту термінів «контекст» за 

ст. 31 (2) Віденської конвенції, «подальша угода чи практика», що містяться 

в ст. 31 (3), та «додаткові засоби тлумачення» в ст. 32 можуть у певному сенсі 

характеризувати Коментарі до Модельних конвенцій як обов’язкові[131, с. 

30]. Особливо це стосується держав – членів ОЕСР, які зобов’язані 

використовувати як Модельні конвенції, так і Коментарі до них. Процедурні 

правила ОЕСР покладають на членів обов’язок оцінити, чи є такі 

рекомендації «доречними», тобто сприятливими чи пристосованими. Часом 

у літературі це називають «м’яким зобов’язанням» [89, с. 44]. 

Зараз Модельна конвенція ОЕСР та Коментарі до неї розглядаються як 

«амбулаторні» документи[141, с. 45; 108], що свідчить про необхідність 

тлумачення раніше укладених договорів з їх урахуванням. Такий 

«амбулаторний» підхід не має загального характеру, про що зазначає 

професор Клаус Фогель, який висловив власну думку проти «амбулаторного» 

підходу. На його переконання, подальші зміни в Коментарях насправді не 

змінюють характеру раніше укладених договорів, адже вирішити, чи 

пояснювали подальші Коментарі значення, що міститься в попередньому 

законодавстві, варто лише договірним державам[89, с. 46]. Незважаючи на 

дебати щодо юридичного прийняття подальших коментарів, останніми 

роками їх все частіше використовують суди та податкові органи[131, с. 28], 

оскільки вони допомагають в універсальному тлумаченні податкових 

договорів[19]. 

Також при тлумаченні положень міжнародних договорів щодо усунення 

подвійного оподаткування широко використовують норми ст. 3 (2) Модельної 
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конвенції ОЕСР, які передбачають загальне правило тлумачення термінів, що 

використовуються в договорі, але не визначені в тексті Конвенції[59]. 

Положення цієї статті чітко означає, що фраза «якщо контекст не вимагає 

іншого» вказує на очевидний намір сторін. Якщо зміст термінів виводиться 

з контексту, використання внутрішнього законодавства стає обмеженим. 

У зв’язку з цим у науковій літературі найчастіше порушують кілька питань – 

яке значення контексту та закони якої держави потрібно застосовувати? 

Відповідно до положень ст. 3 (2) Модельної конвенції ОЕСР посилання 

на національне законодавство дозволяється лише у випадках, коли контекст 

не вимагає іншого. Постає слушне питання: а що вкладати в термін 

«контекст»? Відповідь на нього слід шукати в нормах Віденської конвенції, 

адже ст. 3 (2) є Модельної конвенції ОЕСР зазвичай є частиною укладеного 

між державами міжнародного договору. Стаття 31 (2) Віденської конвенції 

містить обмежене визначення поняття «контекст», що не є загальновизнаним. 

Вона визначає «контекст» як такий, що включає його текст, преамбулу та 

додатки, відповідні угоди та документи, укладені та прийняті договірними 

державами під час переговорів. 

Більш широке визначення терміна «контекст» ґрунтується на 

положеннях статей 31 та 32 Віденської конвенції. Відповідно до них контекст 

включає також підготовчі матеріали та обставини укладення договору, його 

соціально-економічне підґрунтя, а також історія переговорів при його 

укладанні. У Коментарях до Модельної конвенції ОЕСР також зазначається, 

що «контекст» визначається шляхом врахування намірів щодо договірних 

держав під час підписання договору, а також поточного визначення терміна 

в іншій державі[141]. Вважається, що застосовувати вузьке значення 

«контексту» не було б доцільним, оскільки це виокремило б інші відповідні 



359 

фактори. «Контексту» слід надати широкого значення, аби включати все, що 

має значення в тлумаченні договору[19]. 

Неоднозначне тлумачення може бути наслідком положення ст. 3 (2) 

Модельної конвенції ОЕСР, яка передбачає «застосування Конвенції» 

стосовно «законодавства цієї держави». Постає питання вибору, яке 

національне законодавство серед двох договірних держав використовувати. 

У разі застосування обома державами своїх національних законів може 

виникнути подвійне оподаткування, що нівелює мету, з якою було проведено 

переговори про договір. Саураб Багарія загостює увагу на поширеній позиції, 

що полягає в необхідності дотримуватися законодавства держави-джерела, 

оскільки саме вона першою застосовує договір. Держава-джерело спочатку 

приймає рішення оподаткувати чи ні певну операцію та приймає рішення 

щодо того, які правила оподаткування застосовувати. Отже, держава 

проживання просто оподатковує операцію або застосовує обмеження 

відповідно до законодавства держави-джерела. Вчений зазначає, що 

найімовірніше ця пропозиція не буде прийнята державами проживання, 

оскільки вони обмежуватимуть свої права на застереження, отримане 

державою-джерелом[19]. Філіп Бейкер наводить винятковий приклад, коли 

бельгійський суд застосовує французьку обмеження[131, с. 35]. Професор 

Клаус Фогель стверджує, що в разі незгоди країни ОЕСР (які переважно 

є державами проживання) з правилом держави-джерела, їм слід внести зміни 

до Коментарів, щоб це було зрозуміло[89, с. 213]. 

В Україні при тлумаченні положень Конвенцій про уникнення 

подвійного оподаткування платники мають змогу звертатися до підзаконних 

нормативних актів, роз’яснень контролюючих органів. Одними із таких 

документів є рекомендації щодо застосування конвенцій про уникнення 
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подвійного оподаткування, які розроблено з метою роз’яснення загальних 

принципів застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, 

укладених Україною. [376]  

Зокрема, при характеристиці ст. 21 «Інші доходи» міжнародних угод, 

побудованих на базі Модельних конвенцій ОЕСР, зазначається наступне. 

Різновиди доходів резидента однієї з держав, незважаючи на джерела  

виникнення таких доходів, з приводу яких мова не йшла у більш ранніх 

статтях відповідної Угоди та які відрізняються від доходів, які виникають за 

результатом придбання або ж передачі прав на управління чи володіння 

майном, що знаходиться в іншій країні, підлягає оподаткуванню в першій 

країні. 

В низці угод про уникнення подвійного оподаткування, що були 

укладені Україною, стаття "Інші доходи" встановлює правило у відповідності 

з яким різновиди доходів джерелом яких є одна із держав та про які мова не 

йде у попередніх положеннях Конвенції можуть оподатковуватися у 

відповідній державі. Міністерством країни-партнера та Міністерством 

фінансів України проводилися спільні консультації з метою уніфікації 

підходів до тлумачення положень ст. “Інші доходи”. За результатами 

відповідних консультацій було підписано Протокол. [376] 

Потрібно відмітити, що поняття “інші доходи” охоплює собою всю 

варіативність випадкових доходів, які не можуть бути кваліфіковані як 

доходи, що передбачені іншими положеннями відповідної Угоди про 

уникнення подвійного оподаткування. Уповноваженими на це органами 

Договірних держав такі доходи було підрозділено на наступні різновиди: 1) 

виграші і призи; 2) подарунки; 3) благодійна допомога; 4) виплат за 

соціальним страхуванням; 5) аліменти; 6) кошти одержані в спадщину 

коштів; 7) доходи від специфічних фінансових інструментів. 
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Потрібно чітко усвідомлювати, що приписи пункту 1 відповідної статті 

не підлягають застосуванню в аспекті інших доходів, ніж ті, що одержані від 

нерухомості, яка визначається пунктом 2 статті 6 відповідної Угоди, у тому 

випадку, якщо отримувач даних доходів являється резидентом однієї з 

держав, але при цьому провадить господарську діяльність в іншій державі 

через розташоване в такій державі постійне представництво та здійснює 

надання у такій державі особистих послуг незалежного характеру, 

використовуючи при цьому постійну базу, яка знаходиться в такій державі. За 

відповідної ситуації підлягає застосування ст. 14 або ж 17 відповідної Угоди 

про уникнення подвійного оподаткування. [376] Виключенням із вище 

зазначеного випадку є ситуація за якої постійна база або ж постійне 

представництво знаходяться в іншій державі. 

Слід зазначити, що нерухоме майно резидента однієї із держав, що 

знаходиться в іншій державі, підлягає оподаткуванню саме в другій країні. 

Тобто в аспекті нерухомого майна ключовим є саме місцезнаходження такого 

нерухомого майна. В даному випадку не матиме значення приналежність 

такого нерухомого майна до постійної бази або ж постійного представництва 

такого резидента. Що ж стосується рухомого майна, що відноситься до майна 

постійного представництва або ж постійної бази то воно підлягає 

оподаткуванню саме в державі свого місцезнаходження. Специфічні 

різновиди рухомого майна (дорожні транспортні засоби, морські судна, 

повітряні судна), які експлуатуються підприємств конкретної держави в цілях 

міжнародних перевезень повинні оподатковуватися у цій державі. Будь-яке 

інше майно резидента відповідної держави підлягає оподаткуванню саме у 

цій державі. [376] 

 В рамках статті 23 угод про уникнення подвійного оподаткування 

досліджується проблематика, що пов’язана подвійним оподаткуванням 

доходів платників податків в більше ніж одній державі. Подвійне 
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оподаткування не може виникнути за тими положеннями де визначається 

виключність держави, яка має право стягувати податки. Держава 

резидентства особи, у випадках визначених Конвенцією, не має права 

стягувати податки із доходів своїх резидентів, які були отримані в іншій 

державі. Що ж стосується конкретного методу уникнення подвійного 

оподаткування, то він може бути визначений державою на власний розсуд. До 

таких методів зокрема відносяться: а) метод звільнення від оподаткування; 

б) метод податкового кредиту; в) комплексний метод, який полягає у синтезі 

методу звільнення від оподаткування та методу податкового кредита). 

Потрібно відмітити, що в Україні, задля усунення подвійного 

оподаткування використовується саме метод податкового кредита. 

Податковий кодекс України встановлює правило у відповідності з яким 

сплачені за кордоном податки та збори підлягають зарахуванню в Україні. 

Для того, щоб скористатися таким правом на зарахування сплачених 

закордоном податків, відповідний платник податків повинен отримати 

довідку від податкових органів такої держави, про сплату сум таких 

податкових платежів. За загальним правилом, така довідка повинна бути 

легалізована в дипломатичній установі/контролюючому органі такої держави. 

[376] 

У відповідності з національним податковим законодавством зараховані 

податкові платежі за відповідний податковий період не повинні 

перевищувати суми податків, що були сплачені в Україні. Аналогічне 

правило діє також і в аспекті фізичних осіб. З точки зору нормотворчої 

техніки можна виділити два підходи до закріплення методів уникнення 

подвійного оподаткування: а) закріплення уніфікованого методу в 

конкретному положенні договору (методу, який застосовуватиметься обома 

державами); б) визначення окремих методів, які використовуватимуться 

кожною із держав.  
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Недискримінаційні умови є надзвичайно важливими в аспекті 

забезпечення соціальної справедливості, в тому числі й у податково-правовій 

сфері. До платника податків, що є резидентом однієї із Договірних Держав, в 

іншій Договірній Державі, не повинні застосовуватися підходи, що є більш 

обтяжливими ніж в аспекті національних осіб такої іншої Держави. При 

цьому важливим є отримання критерію співставності умов. Застосування 

різних податкових режим не вважатиметься дискримінаційним, якщо це 

обумовлюється відмінностями в правовому статусі резидентів та 

нерезидентів. [376]  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

Спираючись на поглиблене вивчення проблем, означених для їх 

аналізу, зроблено попередні висновки. 

1. Результатом створення ОЕСР Модельної конвенції стало значне 

зростання кількості двосторонніх договорів про усунення подвійного 

оподаткування, що укладалися між державами. Динаміка до появи Модельної 

конвенції ОЕСР була такою: у 1958 році діяли 263 договори, у 1963 році – 

333, а у 1978 році – понад 600. Після укладення Модельної конвенції 1977 

року відбувались лібералізація ринків капіталу й збільшення податкових 

коефіцієнтів у промислово розвинутих країнах. Це сприяло підвищенню 

актуальності проблеми подвійного оподаткування. Внаслідок цього кількість 

договорів доволі швидко зросла до 1 582 у 1998 році. 

2. За загальним правилом країни не зобов’язані використовувати 

положення Модельної конвенції ОЕСР у своїх двосторонніх переговорах, але 

майже всі податкові угоди, що діють сьогодні (це більше 2 000 угод), 

дотримуються її. Процедура укладання двосторонніх угод щодо усунення 
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подвійного оподаткування частіше за все зводиться до того, що партнери за 

договором домовляються про укладення Модельної конвенції ОЕСР та 

пристосовують лише деякі її положення до своїх потреб. 

3. Незбіг інтересів щодо обрання принципу проживання або принципу 

джерела спостерігається протягом усієї історії міжнародного податкового 

співробітництва. Як варіант подолання цього конфлікту виступає можливість 

застосування різних типових конвенцій, які надають різну вагу цим 

принципам. Модельна конвенція ОЕСР надає більшої ваги оподаткуванню 

резидентів, тоді як модель, розроблена в ООН, переважно передбачає 

оподаткування джерел. 

4. У сучасних умовах економічна діяльність суб’єктів господарювання 

не обмежується кордонами однієї держави, у той час як питання 

оподаткування регулюються передусім законодавством окремої країни. При 

цьому подвійне оподаткування, що може виникати внаслідок невідповідності 

нормативного регулювання оподаткування в різних країнах, часто є вагомою 

проблемою і для розширення економічної діяльності, і для нормального 

функціонування вже існуючого бізнесу. Особливо важливим є належне 

врегулювання питань, пов’язаних із подвійним оподаткуванням, що виникає 

через накладання юрисдикцій між державою проживання (країною, де 

проживає платник податків) і державою-джерелом (країною отримання 

платником податків доходу). У разі застосування обома країнами усіх своїх 

механізмів оподаткування спостерігається підвищення податкового тягаря 

для міжнародних інвестицій порівняно з інвестиціями національними. 

5. Угоди про уникнення подвійного оподаткування в сучасних 

економіко-правових умовах стали невід’ємною частиною міжнародних 

економічних відносин та зовнішньої політики. Завдяки нормам міжнародних 
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податкових угод вдається досягти більшої визначеності у фіскальних 

режимах різних країн та встановити дієві механізми взаємодопомоги та 

обміну інформацією про діяльність платників податків. Усе це сприяє 

стриманню діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків, надає 

нових можливостей для розвитку міжнародної торгівлі та здійснення прямих 

іноземних інвестицій. Особливу ефективність міжнародні податкові договори 

мають при їх укладанні між державами зі схожим рівнем розвитку. 

6. Подвійне оподаткування має трансграничний та транснаціональний 

характер. Вирішити питання щодо нього шляхом гармонізації національного 

податкового законодавства неможливо, тому що подвійне оподаткування 

з’являється через одночасне виникнення права оподаткування джерела 

доходу країною-джерелом та права оподаткування резидентів країною 

проживання. 

7. Проблеми подвійного оподаткування виникають через те, що 

більшість країн справляють податок на світовий дохід своїх податкових 

резидентів та доходи, створені діяльністю, що знаходиться на їх території. 

Компанії та приватні особи, які здійснюють транскордонну діяльність, у 

багатьох країнах обкладаються різними податками. Внаслідок цього один і 

той самий дохід оподатковується як у державі походження доходів, так і в 

країні призначення. 

8. При оподаткуванні своїх резидентів держави керуються принципом 

власного суверенітету. Можна при цьому окремо вирізняти  національний 

суверенітет, який застосовується до громадян та жителів держави (дозволяє 

державам оподатковувати своїх громадян та резидентів, де б вони не 

знаходились) та територіальний суверенітет щодо географічних кордонів 
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держави (дозволяє державам оподатковувати нерезидентів-фізичних або 

юридичних осіб з їх доходів, отриманих на їх територіях). 

9. Подвійне міжнародне оподаткування обумовлюється відмінностями 

у національних податкових системах, особливостями податкової політики та 

тим, яким чином планується використовувати певний податок – як важіль 

стимулювання або обмеження економічної діяльності.  

10. Прояви подвійного оподаткування характерні лише для прямих 

податків. У випадку реалізації податкового обов’язку платниками непрямих 

податків подвійне оподаткування не може виникати, тому що це платежі на 

споживання і вони завжди сплачуються в країні споживання. При придбанні 

товарів в іноземній країні не сплачується (у їхній країні) непрямий податок, 

подібний до тих, що включені до ціни придбання відповідних товарів або 

послуг. 

11. Виникнення міжнародного юридичного подвійного оподаткування 

обумовлено не різною структурною побудовою національних податкових 

систем, а різними концепціями (критеріями), що лежать в основі 

оподаткування. 

12. Для запобігання виникненню внутрішнього подвійного 

оподаткування при виплаті доходу фізичній особі-підприємцю на загальній 

системі оподаткування вона має надати юридичним особам та фізичним 

особам - підприємцям, з якими має господарські відносини (фактичному 

джерелу доходу), копію документа про державну реєстрацію фізичної особи – 

підприємця. Аналогічна конструкція застосовується до осіб, що займаються 

незалежною професійною діяльністю. 

13. Ураховуючи вади нормативного закріплення військового збору, 

відсутність окремо визначеної бази цього платежу, застосування при його 
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обрахуванні спільного із податком на доходи фізичних осіб об’єкта 

оподаткування, можна ставити питання про нормативне закріплення 

законодавцем внутрішнього подвійного оподаткування. Платіж під назвою 

«військовий збір» за своєю суттю є закріпленим неналежним чином 

податком, а не збором, який за своїми елементами (окрім ставки) повністю 

тотожній податку на доходи фізичних осіб. 

14. Військовий збір в України носить характер «тимчасової надбавки» 

до податку на доходи фізичних осіб, адже усі його елементи окрім ставки та 

окремих виключень із кола платників збігаються з цим податком. З метою 

усунення подвійного оподаткування при виплаті доходу фізичній особі-

підприємцю на загальній системі оподаткування така особа має надати 

джерелу доходу (податковому агенту), копію документа про державну 

реєстрацію фізичної особи – підприємця із зазначенням у цьому документі 

видів діяльності відповідно до КВЕД. 

15. Відносини на межі режиму усунення внутрішнього подвійного 

оподаткування можуть виникати при зміні загального режиму оподаткування 

на спрощений режим із застосуванням єдиного податку. Необхідно правильно 

ураховувати та відображати «перехідні» операції платників при зміні режиму 

оподаткування й застосуванні права скористатися спрощеною системою 

оподаткування, обліку та звітності. Це пов’язано із часовим розривом між 

фактами оплати та поставки товару, що обумовлює необхідність 

диференціації двох ситуацій: а) відвантаження товару – перехід на єдиний 

податок – оплата; б) оплата – перехід на єдиний податок – відвантаження 

товару. 
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16. Юридичне подвійне оподаткування виникає при встановленні 

порівнянних податків у двох (або більше) державах на одного платника 

податків щодо одного і того ж предмета протягом однакових періодів. 

17. Особливістю вирішення судових спорів з питань оподаткування 

у країнах Європейського Союзу є можливість звернення національних судів 

за роз’ясненнями законодавства ЄС до наднаціональних судових інстанцій. 

18. Уникнення подвійного оподаткування, що досягається державами за 

рахунок застосування різних засобів, передбачає певні поступки у своїх 

фіскальних інтересах принаймні однієї з країн. Сам прояв зусиль, 

спрямованих на уникнення подвійного оподаткування між державами, 

свідчить про наявність спільних урядових інтересів. При цьому можна 

констатувати наявність індивідуального (у рамках окремої держави) стимулу 

запобігати подвійному оподаткуванню, адже на практиці майже всі країни 

закріплюють у національному податковому законодавстві можливість 

надання пільги щодо подвійного оподаткування в односторонньому порядку. 

19. Створення адекватних умов оподаткування, зокрема, шляхом 

надання односторонньої пільги (знижки) на суму сплачених за кордоном 

податків має стратегічне значення для збільшення надходжень до дохідних 

частин бюджетів. Проявлятися це може в рамках відносин з реалізації вже 

інших податкових обов’язків, не пов’язаних із оподаткуванням доходу, по 

якому надано податкову знижку. 

20. Надання односторонньої пільги державою з метою усунення 

подвійного оподаткування має стратегічне значення для залучення до країни 

капіталу, що в подальшому може використовуватися для поповнення 

бюджетів за рахунок формування з нього податкової бази при сплаті інших 

податків. 
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21. При запровадженні країнами механізму усунення подвійного 

оподаткування шляхом укладання міжнародних договорів можуть 

застосовуватися кілька моделей. Обрання конкретної моделі приймаючою 

країною залежить від податкової політики держави-резидента. Зазвичай 

використовують одну із трьох моделей при закріпленні процедур звільнення 

від подвійного оподаткування: а) кредит; б) звільнення; в) відрахування. На 

вибір моделі оподаткування іноземних інвестицій свого резидента впливає 

поведінка саме держави резидента. 

22. При запровадженні режиму усунення подвійного оподаткування із 

застосуванням міжнародних договорів слід ураховувати, що вони не містять 

вичерпних правил оподаткування. При цьому досягається роз’єднання 

транснаціональної бази оподаткування та розподіл її під різні юрисдикції, аби 

вони могли застосовувати власні внутрішні норми до своєї частки бази 

оподаткування. Після встановлення юрисдикції щодо оподаткування країна 

в основному може вільно використовувати власний національний податковий 

закон щодо відповідного доходу. У межах правових конструкцій податкового 

договору, на яких базується режим усунення подвійного оподаткування, 

досягається розгляд транснаціональної бази оподаткування не як глобального 

явища, а навпаки – в рамках територіального розмежування. Перевага цього 

підходу полягає в тому, що уряди зберігають майже необмежену юридичну 

незалежність щодо оподаткування «своєї» частки транснаціональної 

податкової бази. Режим податкового договору побудований на співпраці, що 

зберігає суверенітет. 

23. Разом із впливом міжнародних податкових договорів безпосередньо 

на склад бази оподаткування та податкові ставки вони виконують ще одну 



370 

надзвичайно важливу функцію – забезпечують обмін податковою 

інформацією. 

24. Переважна більшість країн використовують комбінацію формальних 

та основних критеріїв для визначення місця проживання компаній. Як 

формальні критерії часто виступають або місце реєстрації, або місце, де 

зареєстровано офіс компанії. Поширення отримала процедура визначення 

місця проживання компанії за критерієм знаходження ефективного 

менеджменту, що передбачає перевірку значної кількості фактів та обставин. 

25. Критерії місця реєстрації та юридичного місця розташування 

є підставами для встановлення критерію проживання. Вони характеризуються 

простотою та передбачуваністю для всіх суб’єктів податкових відносин 

(платників податків, податкових адміністрацій, судів адміністративної або 

податкової юрисдикції тощо). 

26. Одночасне визнання компанії резидентом для цілей оподаткування 

в кількох країнах може спричинити зменшення податкового навантаження. 

Особливо гостро це питання постає за відсутності податкового договору 

щодо уникнення подвійного оподаткування. В окремих випадках така модель 

надає змогу скористатися подвійними консолідованими операціями збитків. 

27. Окрім подвійного резидентства на практиці зустрічається 

і кардинально інший підхід, що фактично є проявом агресивного податкового 

планування, коли компанія не визнається резидентом жодної країни. Це стає 

можливим через наявність асиметричного урегулювання національними 

податковими законодавствами питань визначення критеріїв податкового 

проживання, що може бути використано для податкового планування або 

усунення подвійного оподаткування. 
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28. Зміна місця проживання може спричиняти значні неподаткові та 

податкові наслідки. Вона є радикальним заходом, тоді як для мінімізації 

податкового навантаження можуть бути використані численні інші заходи 

для фізичних осіб залежно від юрисдикції, що стосується, зокрема, податків 

на багатство, спадщину та подарунки. 

29. Різні країни для визначення місця проживання використовують 

у своєму податковому законодавстві, відповідно до своїх правових традицій 

або історичних факторів, елементи, що є відмінними, хоча частково можуть 

бути і взаємозамінними. Наявність таких розбіжностей на практиці може 

спричинити конфлікти подвійного проживання. Обумовлено це тим, що дві 

країни можуть одночасно розглядати фізичну особу або компанію як 

резидента для цілей оподаткування. Через це обидві країни вимагатимуть 

оподаткування прибутку особи. 

30. Якщо за нормами внутрішнього податкового законодавства країни 

передбачені більш розвинені засоби, ніж це передбачено в податковому 

договорі, в цілому платник податку матиме право на більшу допомогу при 

усуненні подвійного оподаткування внаслідок застосування внутрішнього 

податкового законодавства країни. Проте у разі, коли податковим договором 

передбачені кращі для платника податку умови оподаткування, більший 

розмір пільг або менша ставка податку, то платник податків матиме право на 

ці пільги, оскільки податкові угоди мають пріоритет над національним 

законодавством. 

31. Ураховуючи положення Коментарів до статті 23 обох конвенцій 

(Модельної конвенції ОЕСР та Модельної конвенції ООН) можна зробити 

висновок, що положення Статей 23 A і 23 B не дають докладні правила про 

те, яким чином  вирахування або кредит мають бути обчислені – це 



372 

регулюється внутрішнім законодавством та обумовлюється, зокрема, 

практикою його застосування. 

32. У значній кількості випадків метод звільнення обмежується 

прибутками бізнесу, отриманими в іншій країні, у той час як метод 

кредитування використовується для інших видів доходів. Статтею 23 обох 

Модельних конвенцій такий тип змішаного підходу чітко визнаний. 

33. Коли у країні джерела бракує надходжень від оподаткування, то 

країна проживання, яка передбачає звільнення від іноземного доходу, 

передбачає звільнення доходу від оподатковування взагалі. На практиці це 

може призвести до спотворення ефективного розподілу ресурсів і нівелювати 

мотиви країни проживання для застосування механізмів усунення подвійного 

оподаткування. 

34. До доходів, які можуть оподатковуватись лише частково країною-

джерелом, метод звільнення від сплати податкових договорів, як правило, не 

застосовується. Завдяки цьому забезпечується повне оподаткування доходу. 

Особливо це стосується випадків, коли виплата дивідендів або відсотків, 

роялті або навіть плата за послуги можуть обкладатися обмеженим податком 

в країні-джерелі. 

35. Виконання податкового обов’язку, у тому числі у режимі усунення 

подвійного оподаткування, передбачає реалізацію усіх трьох його складових 

– обов’язку з обліку, сплати та звітності. Навіть у випадках повного 

звільнення від сплати податку у режимі усунення подвійного оподаткування 

країна проживання буде вимагати від платника податків задекларувати 

звільнений від оподаткування іноземний дохід. Це зумовлено, по-перше, 

виконанням обов’язку з податкової звітності, та, по друге, це крок для 



373 

забезпечення можливості перевірки правильності обчислення іноземного 

доходу (включаючи відповідний розподіл витрат). 

36. Реалізація податкового обов’язку у режимі усунення подвійного 

оподаткування може вплинути на оподаткування поза його межами. 

Звільнений дохід з іноземного джерела може вплинути на становище особи, 

яка отримує дохід. Яскравим прикладом цьому є використання податкових 

втрат, адже за законодавством багатьох країн за рахунок таких збитків 

надається змога зменшити дохід від інших видів діяльності або перенести їх 

на майбутнє. 

37. Переважна кількість іноземних податкових кредитних систем 

містять обмеження на кредит. Суть його полягає у тому, що надлишкові 

іноземні податкові кредити не підлягають поверненню і не можуть бути 

відраховані до податку, що підлягає сплаті при оподаткуванні доходів 

внутрішніх джерел. 

38. Однією з причин, яка впливає на спосіб розрахунку обмеження на 

кредит, є оподаткування країною проживання іноземних джерел доходу за 

неоднорідними ставками. У цьому разі звільнення від оподаткування 

можливе щодо деяких видів іноземних джерел доходу. Іноземний податковий 

кредит доступний щодо інших видів. 

39. Метою укладання міжнародних податкових договорів не завжди 

може бути уникнення негативних проявів подвійного оподаткування. Вони 

також можуть слугувати інструментом запобігання уникненню 

оподаткування, засобом обміну інформацією, налагодження конструктивного 

діалогу у відмінних від податкової сфер тощо. 

40. Результатом укладення та реалізації положень двосторонніх 

договорів про усунення подвійного оподаткування є не лише зниження 
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надмірного оподаткування платників податків. Це суттєвим чином впливає на 

іншу сторону податкових відносин – на діяльність податкових органів. 

Однією з переваг застосування податкових договорів є зниження 

навантаження на ці органи через формування можливостей з обміну 

податковою інформацією, що спрощує зрештою адміністрування податків. 

Також додатковим бонусом при укладенні договорів про уникнення 

подвійного оподаткування є досягнення більшої правової визначеності. Цей 

фактор окрім правового значення має й економічне, адже зрозумілість, 

чіткість та прозорість правил оподаткування робить країну привабливою для 

інвестування. 

41. Незалежно від методу імплементації норм міжнародних договорів 

до національних нормативних актів, можна стверджувати про їхній подвійний 

характер. Виявляється він у тому, що такі договори, з одного боку, є угодами 

між суверенними державами. Їх укладення провадиться із урахуванням норм 

міжнародного публічного права, у тому числі щодо координації податкових 

механізмів, адміністрування податків та інших питань, пов’язаних 

з оподаткуванням. З другого боку, рано чи пізно (залежить від підходу, що 

застосовується при імплементації їхніх норм) вони стають складовою 

чистиною національного податкового законодавства. З цього погляду 

укладення міжнародних договорів з питань уникнення подвійного 

оподаткування з певними умовностями можна назвати правотворчою 

діяльністю. Ураховуючи, що укладаються ці договори не представницьким 

(наприклад, Верховною Радою України), а виконавчим (уряд) органом, 

відбувається суміщення компетенцій різних гілок влади заради досягнення 

публічного інтересу. 
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42. Вагомим фактором при обранні моделі для побудови майбутнього 

режиму усунення подвійного оподаткування між двома окремими країнами 

є частота оновлення моделей конвенцій. Модель ОЕСР оновлюється частіше 

ніж Модель ООН. При цьому до нових редакцій імплементуються положення, 

вигідні як розвиненим країнам, так і країнам, що розвиваються. 

43. Застосування двосторонніх міжнародних договорів сприяє 

вирішенню окремих питань, пов’язаних з усунення подвійного 

оподаткування. З цією метою державам-членам ЄС дозволяється укладати як 

двосторонні, так і багатосторонні податкові договори. Завдяки цьому вони 

мають змогу розподіляти права оподаткування між собою, що переслідує 

мету усунення подвійного оподаткування із застосуванням односторонніх або 

двосторонніх засобів в рамках податкових договорів. При цьому країни 

самостійно вирішують питання щодо критеріїв розподілу транснаціональної 

податкової бази. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті дослідження, виконаного на підставі поглибленого аналізу 

національних та іноземних нормативних джерел, практики їх застосування, 

систематизації статистичних відомостей, теоретичного осмислення наукових 

праць вітчизняних і зарубіжних учених різних галузей знань, здійснено 

теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукової 

проблеми щодо засад побудови режиму усунення подвійного оподаткування, 

реалізації у його рамках податкового обов’язку, а також розроблено та 

сформульовано висновки, пропозиції й рекомендації, спрямовані на 

вдосконалення правового регулювання механізмів усунення подвійного 

оподаткування під час виконання податкового обов’язку. До найбільш 

важливих висновків варто віднести наведені нижче. 

1. Охарактеризовано концепцію стадійності реалізації податкового 

обов’язку із прив’язкою стадій до його складових елементів. Запропоновано 

визначати дві можливі послідовності виконання стадій реалізації податкового 

обов’язку: а) облік, сплата, звітність; б) облік, звітність, сплата. Стадії 

податкового обліку не можуть передувати інші стадії – вона завжди буде 

першою, тому що саме за даними обліку формується уявлення про розмір 

податку, який має сплатити платник, тоді як стадії сплати податку та подання 

податкової звітності не завжди слідують одна за одною і можуть змінюватися 

у часі залежно від правового механізму конкретного податку. 

Встановлено можливість за рахунок застосування специфічного 

податкового арбітражу, що полягає у створенні умов  для одночасного 

визнання декількома країнами компанії резидентом для цілей оподаткування, 

досягти податкової «переваги» в одній юрисдикції, та вдвічі – в іншій. В 
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окремих випадках з’являється можливість скористатися подвійними 

консолідованими операціями збитків та зменшити податкове навантаження. 

2. Обґрунтовано трансграничний та транснаціональний характер 

подвійного оподаткування, через що вирішити цю проблему шляхом 

гармонізації національного податкового законодавства неможливо. На 

прикладі законодавства країн Європи, нормативне регулювання у яких є 

гармонізованим, наводяться аргументи на користь того, що подвійне 

оподаткування виникає не тільки через відмінність податкових систем 

держав-членів.  Це негативне явище може виникати навіть у разі однакового 

податкового законодавства всіх держав-членів. Причиною цього є те, що 

подвійне оподаткування виникає через одночасне виникнення права 

оподаткування джерела країною-джерелом та права оподаткування 

резидентів країною проживання. 

Виявлено три основні моделі, що застосовуються країнами для 

закріплення процедур звільнення від подвійного оподаткування: а) кредит; 

б) звільнення; в) відрахування. На вибір моделі оподаткування іноземних 

інвестицій свого резидента впливає поведінка саме держави резидента. 

3. Наголошено на необхідності диференціації подвійного 

оподаткування за типом податку. За цією ознакою виокремлено подвійне 

оподаткування по прямих та непрямих податках. Подібна диференціація є 

важливою через особливості суб’єктного складу учасників податкових 

відносин. Коли йдеться про непряме оподаткування, відбувається розрив 

формального та реального платника, що зумовлює застосування специфічних 

механізмів (наприклад, податкового кредиту по ПДВ), а експортні операції за 

загальним правилом непрямим податками не оподатковуються через те, що це 

податки на споживання. Констатовано, що у Європейських країнах правове 
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регулювання питань, пов’язаних зі сплатою ПДВ, детально урегульовано, у 

тому числі деталізовані механізми усунення подвійного оподаткування. 

Юридичне подвійне оподаткування (встановлення порівнянних 

податків у двох (або більше) державах на одного платника податків щодо 

одного і того ж предмета протягом однакових періодів) найчастіше зводиться 

до випадків, коли резидент однієї договірної держави оподатковується за 

статтями доходу в державі джерела, а ці доходи оподатковуються в державі 

проживання (відсотки, роялті, дивіденди, дохід від постійного 

представництва у країні-джерелі тощо). 

У процесі характеристики економічного подвійного оподаткування 

(оподаткування двох різних осіб щодо одного доходу або капіталу) 

виокремлено найбільш типові його причини: включення прибутку від 

операцій між асоційованими підприємствами та одночасне оподаткування 

прибутку компанії на рівні компанії та дивідендів на рівні акціонера. 

Констатовано, що за правилами Типової податкової конвенції про доходи та 

капітал економічні питання подвійного оподаткування, які виникають 

внаслідок коригування трансфертного ціноутворення в операціях із 

пов’язаними сторонами, вирішуються шляхом процедури взаємної угоди.  

Виникнення подвійного оподаткування у разі оподаткування прибутку 

як на рівні компанії, так і на рівні акціонерів може бути усунене тільки 

належним поєднанням норм внутрішнього законодавства та податкових 

договорів. 

4. Констатовано подвійний характер міжнародних договорів, що 

проявляється незалежно від методу імплементації їх норм до національних 

нормативних актів. Такі договори, з одного боку, є угодами між суверенними 

державами (їх укладення провадиться з урахуванням норм міжнародного 
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публічного права, у тому числі щодо координації податкових механізмів, 

адміністрування податків та щодо інших питань, пов’язаних з 

оподаткуванням), а з іншого боку, рано чи пізно (залежить від підходу, що 

застосовується під час імплементації їх норм), вони стають складовою 

чистиною національного податкового законодавства.  

Встановлено, що укладення міжнародних договорів з питань уникнення 

подвійного оподаткування з певною часткою умовності можна назвати 

правотворчою діяльністю. Підкреслено, що укладаються ці договори не 

представницьким (наприклад, Верховною Радою України), а виконавчим 

(уряд) органом, через що відбувається суміщення компетенцій різних гілок 

влади заради досягнення публічного інтересу. 

Наголошено на тому, що завдяки нормам міжнародних податкових угод 

вдається досягти більшої визначеності у фіскальних режимах різних країн та 

встановити дієві механізми взаємодопомоги та обміну інформацією про 

діяльність платників податків, що сприяє стримуванню діяльності, 

спрямованої на ухилення від сплати податків, надає нових можливостей для 

розвитку міжнародної торгівлі та здійснення прямих іноземних інвестицій. 

Особливу ефективність міжнародні податкові договори проявляють у разі їх 

укладання між державами зі схожим рівнем розвитку. 

5. Виявлено виняткове значення для усунення подвійного 

оподаткування процедури визначення податкового резидентства платника 

податків. Констатовано, що в Україні при встановленні статусу податкового 

резидента для фізичних осіб поступово та послідовно визначається низка 

факторів, а саме: місце проживання, місце постійного проживання, тест 

фізичної присутності (знаходження в Україні не менше 183 днів, включаючи 

день приїзду та від'їзду, протягом періоду або періодів податкового року), 
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місце постійного проживання членів сім’ї фізичної особи, ведення бізнесу в 

Україні. 

Встановлено факт використання більшістю країн комбінації 

формальних та основних критеріїв для визначення місця розташування 

компаній. Як формальні критерії використовують: а) місце юридичної 

реєстрації; б) місце реєстрації офісу компанії; в) місця знаходження 

ефективного менеджменту. Констатовано складність застосування останнього 

критерію через необхідність перевірки великої кількості фактів та обставин. 

Охарактеризовано запровадження деякими країнами захисних заходів з 

метою розподілу періодів перебування для громадян, які переїжджають у 

місця проживання до податкових гаваней. Подібні заходи спричиняють певні 

проблеми для мігруючих людей, що мають на меті мінімізацію 

оподаткування. Проте виникають вони, як правило, коли змінюється місце 

проживання без належної реструктуризації окремих активів. Коли в країні 

еміграції залишаються об’єкти нерухомості та джерела доходу, вони можуть 

послужити доказом для податкових органів для доведення факту, що особа 

все ще зберігає своє місце проживання в цій країні. Через це можуть виникати 

конфлікти подвійного проживання. Ця проблема зазвичай не має вирішення і 

призводить згодом до подвійного оподаткування.  

Охарактеризовано особливості застосування окремих засобів уникнення 

подвійного оподаткування у разі проведення агресивного податкового 

планування, коли компанія не визнається резидентом жодної країни. Це стає 

можливим через наявність асиметричного урегулювання національними 

податковими законодавствами питань визначення критеріїв податкового 

проживання, що може бути використано для податкового планування або 

усунення подвійного оподаткування.  
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6. Виявлено, що запровадження режиму усунення подвійного 

оподаткування із застосуванням міжнародних договорів дає змогу виділити у 

складі транснаціональної бази оподаткування окремі частини, що підлягають 

оподаткуванню різними юрисдикціями. Досягається можливість застосування 

державами в оподаткуванні складників транснаціональної бази власних 

внутрішніх норм до своєї частки бази оподаткування. Констатовано 

допоміжну роль міжнародних податкових договорів, які лише регулюють 

взаємодію національних податкових систем для побудови режиму усунення 

подвійного оподаткування, в основі якого залишаються норми податкового 

законодавства країн-учасників відповідного договору. 

Констатовано, що у рамках правових конструкцій податкового 

договору, на яких базується режим усунення подвійного оподаткування, 

досягається розгляд транснаціональної бази оподаткування не як глобального 

явища, а навпаки – в рамках територіального розмежування. Перевага цього 

підходу полягає в збереженні урядами майже необмеженої юридичної 

незалежності щодо оподаткування «своєї» частки транснаціональної 

податкової бази.  

Режим усунення подвійного оподаткування, побудований на 

застосуванні міжнародного податкового договору, характеризується 

урегулюванням процедур співпраці між органами, уповноваженими на 

адміністрування податків і зборів, що зберігає суверенітет. 

7. Визначено різницю побудови режимів усунення подвійного 

оподаткування у Сполучених Штатах Америки та країнах Європейського 

Союзу. У Сполучених Штатах Америки в основу такого режиму покладається 

застосування «Dormant Commerce Clause» (Застереження про бездіяльність 

торгівлі), що забороняє дискримінаційне оподаткування з боку штатів США. 
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Це схоже на те, як Європейський Суд трактував основні свободи Договору 

про Європейський Союз, щоб не допустити дискримінаційне державне 

оподаткування. Також застосовується заборона дискримінації торгівлі через 

встановлення окремими штатами додаткових вимог щодо тих або інших 

характеристик конкретних товарів.  

Охарактеризовано застосування механізму «обмеження вигоди», що 

використовується у побудові режимів усунення подвійного оподаткування з 

метою поліпшення становища країн-джерел, що розвиваються. Цей механізм 

може забезпечити важливий захист і полягає в обмеженні знижених ставок 

податкового утримання та закріпленні деяких інших договірних положень, 

які застосовуються тільки до компаній, що проходять спеціально розроблені 

тести на наявність справжньої присутності в країні, яка підписала договір. Як 

основа такого тесту використовується мінімальна частка власності його 

резидентів або мінімальний рівень доходу від ведення там активної торгівлі 

чи бізнесу.  

8. Запропоновано такий алгоритм закріплення у податковому 

законодавстві конструкції податкового обов’язку. По-перше, доцільно у 

складі податкового обов’язку виокремлювати низку видових обов’язків, до 

яких належать: а) обов’язок з податкового обліку об’єктів оподаткування; 

б) обов’язок зі сплати обрахованої платником або контролюючим органом 

суми податку; в) обов’язок з формування та подання документів податкової 

звітності. По-друге, деталізація окремих обов’язків платника податків має 

відбуватися в окремій статті Податкового кодексу, а не у статті, в якій дається 

поняття податкового обов’язку та визначаються його характерні риси. По-

третє, обов’язок платника стати на податковий облік у контролюючих 

органах не можна вважати складовою частиною обов’язку з податкового 
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обліку, що зумовлено покладанням обов’язку ведення реєстрів, у яких 

акумулюються відомості щодо характерних рис платників та видів їхньої 

діяльності, на контролюючі органи, а не на самих платників податків. 
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