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ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПРАВА У РЕГУЛЮВАННІ ПОДАТКОВИХ 
ВІДНОСИН ТА РОЗВ'ЯЗАННІ ПОДАТКОВИХ КОНФЛІКТІВ 

Принципи податкового права охоплюють керівні положення права, вихідні 
напрями, основні начала, що визначають суть всієї системи, галузі або інсти-
туту права. Крім того, у результаті правового закріплення принципи здобува-
ють загальне значення, виступають свого роду орієнтиром при становленні й 
розвитку права. Особливо велике загальнометодичне значення принципів при 
формуванні правозастосовної практики [1, 138]. 

Зважаючи на важливість принципів права для юридичної науки та подат-
кового права зокрема, вчені по-різному підходять до їх розуміння. Більшість 
вчених-юристів вважають, що правові принципи повинні бути законодавчо 
закріплені. Дійсно, є принципи, які знайшли своє відображення в тій чи іншій 
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правовій нормі (наприклад, принцип розподілу влади в Україні на законодав-
чу, виконавчу та судову в ст. 6 Конституції України, принцип верховенства 
права в ст. 8 Конституції України). 

Як вірно зазначає М. П. Кучерявенко, принципи податкового права, безпе-
речно, повинні належати до числа його основних механізмів, несучих конст-
рукцій. Податковому праву як складовій частині правової системи властиві 
загальногалузеві принципи, що знаходять своє відбиття у всіх галузях: верхо-
венство закону, єдність, доцільність і реальність, законність тощо. Що сто-
сується спеціальних (галузевих) принципів, то одні з них находять своє пряме 
закріплення в конкретних нормах податкового закону (принципи — норми), 
інші набувають свого вираження в системі норм, що регулюють сплату конк-
ретного податку (принципи, які випливають із норм) [1, 138]. 

Ми погоджуємось з думкою В. Ф. Яковлева, який вважав, що принципи 
являють собою основні ідеї, основні положення, що утворюють фундамент будь-
якої галузі права» [2, 34]. 

Важливу роль у регулюванні суспільних відносин, і податкових зокрема, 
відіграють загальновизнані принципи і норми міжнародного права. Мирова 
спільнота з часів Ліги Націй напрацьовувала принципи, які в подальшому 
були закріплені в Статуті ООН (преамбула, ст. ст. 1, 2). Розширене тлумачен-
ня основних принципів дається в Декларації про принципи міжнародного пра-
ва, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відпо-
відно до Статуту ООН, прийнятої на XXV сесії Генеральної Асамблеї ООН у 
1970 р. [3, 91]. 

Необхідність застосування загальновизнаних принципів міжнародного пра-
ва закріплена в положеннях Конституції України. Так, ст. 18 Конституції Ук-
раїни визначено, що «зовнішньополітична діяльність України спрямована на 
забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримки мирного і 
взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства на 
основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права» [4]. 

Саме за допомогою загальновизнаних принципів закріплюються і регулю-
ються основи сучасних систем міжнародного права та міжнародних відносин, 
в тому числі і відносин у галузі оподаткування. 

Діюче податкове законодавство України базується на певних принципах, 
зокрема принципах, що забезпечують реалізацію і дотримання основних прав 
і свобод платників податків. До них слід віднести принцип юридичної рівності 
платників податків, принцип загальності оподаткування, принцип рівнонап-
руженості податкового тиску, принцип законності та справедливості оподатку-
вання. 

Слушною є думка Г. В. Атаманчук, яка вважає, що «принцип є основне 
правило, вихідне начало, що визначає характер відносин, вид діяльності та 
ін., які мають об'єктивний характер по своїй природі та змісту. В цьому ас-
пекті принципи є відображенням об'єктивних законів у суб'єктивній формі. 
В той же час по формі відображення, по оформленню вони є «фактом свідо-
мості» [5, 187]. 
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В такому розумінні принципи не тільки відображають закономірності пев-
них відносин, зокрема податкових, а й повинні характеризувати цю групу 
відносин як єдину систему взаємопов'язаних елементів. 

При розв'язанні податкових конфліктів принципи права і всього механізму 
правового регулювання виступають в якості правових засад, що характеризу-
ють зміст норм та правозастосовчих актів, головні напрямки їх функціональ-
ного впливу на даний вид податкових відносин. 

Як відмічає А. В. Дьомін, дія загальних принципів оподаткування прояв-
ляється у всіх інститутах податкового права: в системі податків та зборів, їх 
запровадженні та прийнятті, виконанні податкового зобов'язання, правовому 
статусі учасників податкових відносин, оскарженні та ін. В цьому і полягає 
базовий характер кожного принципу — закласти правовий фундамент відок-
ремленої групи норм, не зливаючись з ними по змісту» [6, 56]. 

Суперечності і викривлена свідомість платників податків у системі подат-
кових відносин створюють умови для подальшого розвитку конфліктних ситу-
ацій, а тому правові принципи правового забезпечення процедури врегулюван-
ня податкових конфліктів мають забезпечувати функціонування суспільних 
відносин у сфері оподаткування через механізм реалізації норм податкового 
законодавства. 

Проте варто погодитись з Д. В. Вінницьким, який зазначає, що не всі за-
гальноправові принципи знайшли належне відображення в податковому зако-
нодавстві. Мова йде про такі принципи, як принцип добросовісності та прин-
цип зловживання правом [7, 56]. 

Категорія «добросовісність» виникла в римському приватному праві. Внаслі-
док послаблення формалістичних тенденцій пануючого правового режиму по-
ряд із старими договорами «суворого права» почали з'являтись договори «доб-
рої совісті», зміст яких визначався не їх умовою, а справжніми намірами сторін, 
або якщо вони не зрозумілі, звичаями ділового обороту [8, 259]. 

Враховуючи досягнення адміністративної та фінансово-правової науки, важко 
не помітити проникнення категорії добросовісності у деякі галузі приватного 
права. 

Як вірно зазначає Л. В. Трофімова, «при регулюванні податкових відносин 
в основу проектування нормативно-правових актів покладено позитивне при-
родне право та інтереси добросовісного платника... 

Добросовісність передбачає включення в оцінку поведінки платника мораль-
них критеріїв, але не ускладнює розуміння норм права щодо чіткості визна-
чення, єдності трактування з непередбачуваністю можливих податкових пра-
вовідносин, що мають різну правосвідомість і рівень правової культури» [9, 327]. 

Питання про те, які дії платника податків можуть свідчити про його добро-
совісність чи недобросовісність, є дискусійними і потребують додаткового вив-
чення. 

Так, російський вчений Д. Щокін зазначає, що добросовісність має бути 
закріплена в податковому праві, як презумпція поведінки платника [10]. 

Вищенаведене переконує нас у тому, що закріплення принципу добросовіс-
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ності в податковому праві сприятиме запровадженню суспільних стандартів 
справедливості та чесності платників, належному виконанню ними зобов'я-
зань зі сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, що безумовно вплине 
на зменшення конфліктних ситуацій у сфері оподаткування. 

Досліджуючи принцип зловживання суб'єктивними правами та його вплив 
на розв'язання конфліктів у сфері оподаткування, можемо погодитись з 
С. В. Савсеріс, який вважає, що зловживання суб'єктивними правами, які ви-
тікають із положень приватного права, будуть мати місце тоді, коли платник 
податків на шкоду інтересам держави зловживатиме належним йому цивіль-
ним правом, наприклад правом на укладення угоди. Відповідно платника по-
датків, який на шкоду казні зловживатиме одним із своїх прав, наприклад 
правом на використання податкових пільг, можна звинуватити у зловживанні 
відповідно суб'єктивними податковими правами [11, 67]. 

Вважаємо, що зловживання правами з точки зору конституційних та за-
гально правових принципів повинно тягти негативні податкові наслідки для 
платників. 

Зміна орієнтирів суспільно-політичного розвитку, перетворення правової 
сфери незмінно породжують нові ідеї. І тут досить важливо проявити гнучкість, 
своєчасно помітити зміни, що відбуваються, швидко та адекватно відреагувати 
на них. 

Принципи права направляють правотворчу діяльність у необхідне русло, 
підпорядковують її загальновизнаним вимогам та стандартам. Вони дозволя-
ють в повній мірі реалізувати задум законодавця, спонукають у практиці пра-
возастосування діяти не лише в точній відповідності до закону, але й відпові-
дно до його духу. Вони служать критерієм відповідності позитивного законо-
давства праву як державній волі суспільства, забезпечують правове регулю-
вання суспільних відносин у разі виявлення прогалин в діючому законодавстві. 

Зважаючи на значення принципів права, хотілось би, щоб органи і посадові 
особи, що застосовують право, у разі прийняття рішень у конкретних справах, 
зокрема у справах про порушення норм податкового законодавства, активно 
керувались принципами права, а не тільки конкретними законодавчими уста-
новленнями. 

Дотримання вимог, що містяться в правових принципах, дозволяє підви-
щити ефективність та результативність правового регулювання сфери оподат-
кування, забезпечуючи при цьому внутрішню збалансованість юридичних норм. 
Являючись нормативно закріпленими, принципи стають вагомим аргументом 
у розв'язанні податкових конфліктів, а відтак сприяють посиленню гарантій 
дотримання прав платників податків. 

Податкові органи володіють досить широкими повноваженнями по притяг-
ненню порушників податкового законодавства до відповідальності. 

Так, за результатами розгляду матеріалів перевірки керівник органу подат-
кової служби наділений правом прийняти рішення про притягнення платника 
податків до юридичної відповідальності за скоєне податкове правопорушення. 

Нам здається, що на стадії досудового розгляду конфліктних ситуацій поса-
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дові органи державної податкової служби мають бути наділені також повнова-
женнями приймати рішення про звільнення платників податків від відпові-
дальності за податкові правопорушення (за умови їх малозначимості) , а також 
про відмову у притягненні платника до відповідальності. Безумовно, такі рішен-
ня мають прийматися на основі повного та всебічного розгляду матеріалів пе-
ревірок з урахуванням конкретних обставин справи, дотримання принципів 
права. 

Правозастосовна діяльність органів державної податкової служби і її ре-
зультати повинні відповідати положенням усіх правових норм, за допомогою 
яких і здійснюється регулювання. 

На практиці досить часто ми можемо спостерігати протилежне: органи дер-
жавної податкової служби в процесі практичної діяльності частіше апелюють 
до положень відомчих актів, ніж до законів, що обумовлює причину недотри-
мання принципу законності при вирішенні спірних питань оподаткування. На 
нашу думку, головна перешкода на шляху реалізації цього принципу у сфері 
застосування права — низький рівень професійної культури посадових осіб 
органів державної податкової служби. Це можна спостерігати на прикладі не-
вміння, а іноді і небажання цих суб'єктів правильно вирішити конфліктну 
податкову ситуацію, у тому числі й у тих випадках, коли виникає неузгод-
женість між правовими актами, коли рішення повинно бути прийняте згідно 
правових норм, що мають вищу юридичну силу. 

Закони і видані різними уповноваженими на те органами держави норма-
тивні акти повинні тлумачитись і застосовуватися однаково відповідно до їхньої 
букви і духу на всій території країни і для всіх суб'єктів суспільних відносин 
[12, 35]. 

А тому в умовах розвитку нових суспільних відносин, посилення конфлік-
тних ситуацій між платниками податків та органами державної податкової 
служби, науковці мають привернути увагу до того, що процес правозастосу-
вання не може відбуватися без врахування принципів права. 

Досягнення гармонії у суспільстві можливе, якщо існуючий у державі і 
суспільстві порядок буде ґрунтуватися на нових вихідних ідеях, внутрішніх 
переконаннях, які змінюватимуть і наповнюватимуть право, в тому числі по-
даткове, новим змістом. 
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А н о т а ц і я 
Свириденко В. Значення принципів права у регулюванні податкових відносин та розв'язанні 

податкових конфліктів. — Стаття. 
У статті розглянуто важливість принципів права для юридичної науки та податкового права 

зокрема. Підкреслюється, що правові принципи в процесі врегулювання податкових конфліктів 
мають забезпечувати функціонування суспільних відносин у сфері оподаткування через механізм 
реалізації норм податкового законодавства. Вказується на необхідність закріплення в податково-
му законодавстві принципу добросовісності, який сприятиме запровадженню суспільних стан-
дартів справедливості та чесності платників, належному виконанню ними зобов'язань, що, безу-
мовно, вплине на зменшення конфліктних ситуацій у сфері оподаткування. 

Ключові слова: принципи податкового права, податкові відносини, податкові конфлікти, сфе-
ра оподаткування, добросовісність платника, зловживання правом. 

А н н о т а ц и я 
Свириденко В. Значение принципов права в регулировании налоговых отношений и разре-

шении налоговых конфликтов. — Статья. 
В статье рассмотрена важность принципов права для юридической науки и налогового права 

в частности. Подчеркивается то, что правовые принципы в процессе урегулирования налоговых 
конфликтов должны обеспечивать функционирование общественных правоотношений в сфере 
налогообложения через механизм реализации норм налогового законодательства. Указывается 
необходимость закрепления в налоговом законодательстве принципа добросовестности, который 
способствует внедрению общественных стандартов справедливости и честности плательщиков, 
надлежащему выполнению ими обязательств, что повлияет на уменьшение конфликтных ситуа-
ций в сфере налогообложения. 

Ключевые слова: принципы налогового права, налоговые отношения, налоговые конфликты, 
сфера налогообложения, добросовестность плательщика, злоупотребление правом. 

S u m m a r y 
Sveredenko V. A Value of Principles of Right Is in Adjusting of Tax Relations and Permission 

of Tax Conflicts. — Article. 
The article considers the importance of judicial principles for the science of law and tax law in 

particular. It is emphasized that the judicial principles in the process of the regulation of tax conflicts 
should ensure the functioning of social relations in the sphere of taxation via the mechanism of 
realization of tax legal norms. It is underlined that it is necessary to f ix in the tax legislation the 
principle of conscientiousness which will favor the implementation of social standards of justice and 
honesty of tax-payers, proper fulfillment of their duties that, undoubtedly, will result in reducing of 
conflict situations in the sphere of taxation. 

Keywords: principles of tax law, tax relations, tax conflicts, sphere of taxation, tax-payer 
conscientiousness, abuse of law. 
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