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Анотація

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та
практичних питань, пов’язаних з ґрунтовним вивченням положень Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод у поєднанні з практикою її
тлумачення та застосування Європейським судом з прав людини, яка
виступає фундаментальним джерелом міжнародно-правових гарантій, що
визначають належний порядок вирішення податкових спорів.   

Обґрунтовано, що вітчизняне законодавство, відповідно до положень ст. 4
Протоколу № 7 до Конвенції, має унеможливити одночасне здійснення до
платника податків провадження, яке спрямоване на вирішення питання про
застосування до нього податкових штрафів та кримінального провадження
щодо податкового злочину, що випливає з тих самих фактичних обставин, що
виступають підставою для застосування до нього податкового штрафу за
підсумками іншого провадження, крім випадків, коли такі провадження
здійснюються одночасно та взаємозалежно (зокрема, факти, з’ясовані під час
одного провадження, використовуються у рамках іншого), а також
провадження, що стосується різних аспектів правової поведінки платника
податків.  

Викладено низку нових теоретичних положень і висновків, що розкривають
теоретичні засади практики Європейського суду з прав людини з питань
вирішення податкових спорів та її вплив на податкове законодавство України і
його застосування під час вирішення податкових спорів.  

Для працівників органів законодавчої, виконавчої та судової влади,
практикуючих юристів у сфері оподаткування, науковців, викладачів,
аспірантів, студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а
також читачів, які цікавляться актуальними проблемами адміністративного
права і процесу України.
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1) врегульовані нормами податкового права суспільні відносини 

[60, с. 130]; 2) різновид владно-майнових відносин, що 

виникають відповідно до норм податкового права (які регулюють 

встановлення, зміну й відміну обов’язкових платежів 

податкового характеру) і згідно з юридичними фактами, 

учасники яких мають суб’єктивні права й обов’язки, пов’язані з 

реалізацією податкового обов’язку [55, с. 250]; 3) відносини між 

державними контролюючими органами та особами (фізичними і 

юридичними) з приводу обов’язкових платежів до бюджетів усіх 

рівнів [56, с. 13]; 4) врегульовані нормами фінансового права 

суспільні відносини, пов’язані з акумуляцією податків 

(обов’язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів, у 

яких одного із суб’єктів наділено владними повноваженнями 

[57, с. 74]. Таким чином, слід зазначити, що податкові спори 

виникають, розглядаються, вирішуються у сфері суспільних 

відносин, які регулюються податковим правом. 

2) друга ознака – це особливий склад учасників. Д.М. Цвіра 

зазначає, податковий спір виникає між державою, з одного боку, 

та іншим учасником податкових правовідносин, з іншого; 

поняття учасника податкового спору охоплює всі зацікавлені 

сторони податкового спору, його реальних та потенційних 

учасників [61, с. 117]. Обов’язковим учасником податкового 

спору є суб’єкт владних повноважень. В якості такого суб’єкта 

слід розглядати Державну фіскальну службу (в тому числі її 

структурні підрозділи та посадові особи), яка є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод із практикою її тлумачення та 

застосування Європейським судом з прав людини поступово та 

безповоротно утверджуються як джерела права та 

загальновизнані міжнародні стандарти належного забезпечення 

прав приватних осіб у взаємовідносинах із державою, 

насамперед, тих з них, що складаються навколо питань 

особливого значення для приватних осіб, серед яких 

адміністрування податків та зборів, яке неодмінно включає 

відповідальність платників податків за порушення вимог 

податкового законодавства. Зокрема, наслідки застосування до 

платника податків податкових штрафів, передбачених значною 

кількістю положень податкового законодавства, є настільки 

масштабними та тією мірою невідворотними, що можуть 

критично впливати на фінансовий стан платника податків, 

чинити колосальний деструктивний тиск на дохідність 

фінансово-господарської діяльності платника податків, який є 

суб’єктом господарювання, вирішальним чином визначаючи у 

багатьох випадках його долю як представника підприємницького 

середовища. Зважаючи на це, неспростовною є необхідність 

забезпечення платників податків широкими можливостями, що 

дозволять унеможливити зловживання з боку працівників 

контролюючих органів та інших компетентних органів під час 

П. В. Діхтієвський, О. Й. Бучинський  
Монографія 
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учасники яких наділені суб’єктивними правами і несуть 

юридичні обов’язки, пов’язані зі сплатою податків і зборів до 

бюджету» [54, с. 143]. М.П. Кучерявенко вважає, що податкові 

правовідносини – це «різновид владно-майнових відносин, що 

виникають відповідно до норм податкового права (які регулюють 

встановлення, зміну й відміну обов’язкових платежів 

податкового характеру) і згідно з юридичними фактами, 

учасники яких мають суб’єктивні права й обов’язки, пов’язані з 

реалізацією податкового обов’язку» [55, с. 250]. В Науково-

практичному коментарі Податкового кодексу України податкові 

правовідносини визначено як «відносини між державними 

контролюючими органами та особами (фізичними і 

юридичними) з приводу обов’язкових платежів до бюджетів усіх 

рівнів» [56, с. 13]. За дослідженням Н.Ю. Пришви, податкові 

правовідносини – це «врегульовані нормами фінансового права 

суспільні відносини, пов’язані з акумуляцією податків 

(обов’язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів, у 

яких одного із суб’єктів наділено владними повноваженнями» 

[57, с. 74]. А.А. Тедеєв запропонував визначення податкових 

правовідносин як «охоронюваних державою суспільних 

відносин, які є соціально значимими зв’язками суб’єктів через 

права та обов’язки, передбачені нормами податкового права» 

[58, с. 126]. 

І.О. Пасічна [59] зазначає, що у податковому праві склався 

відносно стійкий підхід до визначення поняття податкового 

правовідношення як суспільного відношення, врегульованого 

нормами податкового права. Податковими правовідносинами є: 
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А.Ю. Бучик пропонує до ознак податкового спору віднести 

такі: 

«1) обов’язковими суб’єктами спору виступають 

уповноважений податковий орган влади, а також фізична чи 

юридична особа; 

2) наявність між суб’єктами податкового конфлікту – 

відсутність згоди одного або обох суб’єктів правовідношення 

щодо застосування податкового законодавства (найчастіше – 

щодо сплати та/або нарахування податків чи інших обов’язкових 

платежів); 

3) невирішений характер конфлікту між суб’єктами; 

4) підставою є звернення одного з суб’єктів до органу, 

уповноваженого розглядати податкові спори з приводу фактів, 

правових, процесуальних питань та податкових правопорушень; 

5) вирішення в порядку передбаченому матеріальним та 

процесуальним законодавством; 

6) можливість застосування як адміністративного, так і 

судового порядку розв’язання» [52, с. 149]. 

Враховуючи різні наукові підходи до формулювання ознак 

податкових спорів, можна запропонувати власний їх перелік 

[53, с. 94–97]: 

1) першою ознакою є специфічна сфера відносин. 

Податкові спори виникають, розглядаються, вирішуються у 

сфері податкових правовідносин. Так, Л.К. Воронова називає 

податкові правовідносини «відносинами, що виникають 

відповідно до податкових норм, які регулюють встановлення, 

зміну і відміну податкових платежів та юридичних фактів, 
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здійснення процедури вирішення податкових спорів, а також 

сприятимуть належній реалізації права на оскарження їх рішень, 

дій та бездіяльності. Це актуалізує ґрунтовне вивчення положень 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у 

поєднанні із практикою її тлумачення та застосуванням 

Європейським судом з прав людини, яка виступає 

основоположним джерелом міжнародно-правових гарантій, що 

визначають належний порядок вирішення податкових спорів. 

Фундаментальною основою дослідження стали праці 

вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі фінансового права та 

адміністративного процесу. Зокрема порушена проблематика 

досліджується у роботах таких вчених як: В.М. Бевзенко,  

А.В. Бризгалін, Д.В. Вінницький, Л.К. Воронова, П.М. Годме, 

О.О. Головашевич, О.Ю. Грачова, Е.Ф. Демський, В.В. Доненко, 

Є.С.Дмитренко, П.М. Дуравкін, В.В. Кириченко, Д.А. Кобильнік, 

О.М.Козирін, Т. О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, 

А.М. Котенко, І.Є. Криницький, О.В. Кузьменко, Р.О. Куйбіда, 

Ю.Д. Кунєв, В.І. Курило, І.І. Кучеров, М.П. Кучерявенко, 

В.А. Лєбєдєв, Є.О. Легеза, О.А. Лукашев, Д.В. Лученко, 

П.С. Лютіков, Т.О. Мацелик, Т.П. Мінка, М.Ю. Орлов, 

С.Г. Пепеляєв, В.Г. Перепелюк, М.І. Піскотін, О.В. Покатаєва, 

Є.В. Порохов, Д.В. Приймаченко, Н.Ю. Пришва, Ю.А. Ровин- 

ський, Г.В. Россіхіна, С.А. Семенченко, Н.І. Хімічева, 

А.О. Храбров, С.Д. Ципкін, Н.О. Шевельова, Д.М. Щокін та ін. 

Загальнотеоретичним аспектам податкових спорів та 

способів їх вирішення поза міжнародно-правовим контекстом 

приділялась значна увага у наукових працях дисертаційного та 
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монографічного рівня, зокрема: «Правова природа податкових 

спорів в Україні» (В. С. Кіценко, 2010 р.), «Правове регулювання 

процедур вирішення податкових спорів» (Є.А. Усенко, 2011 р.), 

«Диспозитивність та офіційність при вирішенні податкових 

спорів в адміністративному судочинстві України» (Н.В. Шев- 

цова, 2011 р.), «Правові аспекти конфліктів у сфері податкових 

відносин: питання теорії та практики правового регулювання» 

(В.М. Свириденко, 2012 р.), «Правові аспекти розгляду податко- 

вих спорів в адміністративному судочинстві України»  

(Ю.В. Божко, 2014 р.), «Правова природа податкових спорів та їх 

вирішення» (І. В. Караченцев, 2015 р.) та ін. 

Практика Європейського суду з прав людини відособлено 

та з питань процедури вирішення податкових спорів також 

дістала широке висвітлення у напрацюваннях представників 

вітчизняного та зарубіжного наукового співтовариства, серед 

яких: Л. Вільдхабер, С.В. Васильєв, Х. Келлер та А. Стоунсвіт, 

Д. Косар та Дж. Петров, І.Є. Криницький, М.В. Мазур, 

В.Є. Селезньов, Г.Ю. Юдківська. 

Разом з тим, незважаючи на значущість внесків 

вищезгаданих вчених, немає підстав констатувати те, що стан 

наукового опрацювання особливостей застосування практики 

Європейського суду з прав людини під час вирішення 

податкових спорів є задовільним, оскільки це питання у 

вітчизняних наукових джерелах системно та всебічно не 

досліджувалось з урахуванням новітніх тенденцій розвитку 

правових позицій Європейського суду з прав людини у справах із 

податковим контекстом із виробленням комплексних пропозицій 
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проведення їх правової характеристики. Так, наприклад 

В.В. Тильчик до основних ознак податкових спорів відносить: 

«середовище та підстави виникнення, зміст, сторони, предмет та 

форму» [36, с. 112]. Д.Б. Орахєлашвілі серед основних ознак 

податкового спору виділяє наступні: 

«– спрямований на захист і відновлення порушеного 

(оспорюваного) права, а також на запобігання його порушення в 

подальшому; 

– спрямований на вирішення юридичного конфлікту з 

приводу реалізації прав і виконання обов’язків; 

– спрямований на забезпечення стабільності умов 

реалізації правової норми та оптимізацію правового 

регулювання; 

– розгляд спору уповноваженим органом державної влади 

забезпечує стабільність правової системи суспільства» [50, с. 15]. 

Т.А. Латковська, вважаючи податковий спір однією з форм 

розв’язання податкового конфлікту, виокремлює наступні його 

ознаки: 

«1) спір являє собою форму розв’язання податкового 

конфлікту; 

2) це явище, що набуло процесуальної природи і 

відображає реальне звернення особи до компетентного 

юрисдикційного органу за захистом порушеного права; 

3) це спір про визначене суб’єктивне право чи інтерес, 

характер яких визначається складним інститутом податкового 

права» [51, с. 148]. 
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окрему групу адміністративно-правових спорів (ті, що 

виникають у сфері оподаткування) [49, с. 15]. Таким чином, 

варто підтримати наукову позицію щодо розмежування понять 

«спори у сфері оподаткування» і «податкові спори», які 

співвідносяться як загальне і частина. 

Досить ґрунтовно визначає поняття податкового спору 

Ю.В. Божко, зазначаючи, що податковий спір є «юридичним 

конфліктом, що виник на підставі специфічних юридичних 

фактів між платником податків (податковим агентом), з одного 

боку, та уповноваженим контролюючим (податковим або 

митним) органом з іншого боку з приводу застосування норм 

податкового законодавства щодо нарахування та сплати 

податків, зборів взаємних прав та обов’язків сторін та умов їх 

реалізації, має публічний характер, підлягає розгляду в 

установленому процесуальним законодавством порядку та є 

механізмом реалізації та захисту прав і законних інтересів 

суб’єктів податкових правовідносин» [10, с. 41]. Таким чином, 

на підставі аналізу існуючих в доктринальних джерелах 

визначень, можна запропонувати авторський варіант поняття: 

податковий спір – це різновид публічно-правового спору, який 

виникає між учасниками податкових відносин (за обов’язкової 

участі суб’єкта владних повноважень) щодо застосування норм 

податкового законодавства у сфері нарахування та сплати 

податків, зборів з метою реалізації та захисту прав  

і законних інтересів. 

З огляду на сформульоване визначення податкового спору, 

яке охоплює низку специфічних ознак, необхідним вбачається 
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щодо узгодження положень вітчизняного законодавства про 

вирішення податкових спорів із міжнародними стандартами 

захисту прав людини і основоположних свобод. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають 

під час вирішення податкових спорів. 

Предмет дослідження – застосування практики 

Європейського суду з прав людини під час вирішення 

податкових спорів. 
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