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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН  
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Постановка проблеми. Податкові правовідно-
сини виступають важливим елементом правового 
регулювання сфери оподаткування. Саме за їх до-
помогою отримує практичну реалізацію регулюю-
ча функція норм податкового права, та стає мож-
ливим застосування примусових засобів з метою 
їх правової охорони та захисту. За справедливим 
твердженням С. Алексєєва в механізмі правового 
регулювання правовідносини виконують три ос-
новні функції: по-перше, окреслюють коло осіб, 
на яких у той чи інший момент поширюється 
дія конкретних юридичних норм; по-друге, за-
кріплюють конкретну поведінку, якої мають або 
можуть дотримуватись особи; по-третє, служать 
умовою для можливого приведення в дію спеці-
альних юридичних засобів забезпечення суб’єк-
тивних прав і правових обов’язків [1, с. 256], 
серед яких особливого значення в умовах зміни 
характеру взаємовідносин держави та фізичних 
і юридичних осіб, набувають засоби саме адміні-
стративного права в силу оперативності застосу-
вання, і в той ж час необхідності дослідження та 
встановлення усіх обставин справи, можливості 
застосування як судового, так і адміністративного 
способів оскарження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пи-
тання податкових правовідносин є одним із най-
актуальніших в науці податкового та фінансового 
права, однак так і не знайшло остаточного вирішен-
ня. В той же час існує ряд напрацювань, що склада-
ються методологічну основу подальших розвідок у 
названому напрямі. Мова йде про праці: А. Бризга-
ліна, М. Весельського, Л. Воронової, В. Казако-
ва, Л. Касьяненко, М. Кучерявенка І. Кучерова, 
В. Марченка, І. Пасічної, І. Самсіна, Н. Хатнюк, 
В. Яговкиної. Серед праць присвячених взаємовід-
носинам адміністративного права та податкових 
правовідносин варто вказати на праці А. Беспало-
вої, М. Медведєва, І. Скорохода, В. Теремецького.

Названі напрацювання стають значним під-
ґрунтям у дослідженні податкових відносин як 
предмету адміністративно-правової охорони.

Очевидно, що застосування лише адміністра-
тивно-правових засобів охорони податкових пра-
вовідносин недостатньо, державою встановлено і 
ряд інших галузевих запобіжників (кримінальна 
відповідальність, податковий примус тощо). 

Відповідно, метою нашого дослідження є ви-
явлення тих елементів та видів податкових право-

відносин, що можливо та доцільно охороняти саме 
за допомогою засобів адміністративного права.

Виклад основного матеріалу. Не зважаючи на 
наявність чисельних досліджень, присвячених 
сутності податкових правовідносин, серед вчених 
і досі немає єдності щодо змісту та обсягу їх понят-
тя. Так ряд вчених визначає податкові правовід-
носини як такі, що регулюються нормами подат-
кового [2, с. 336; 3, с. 194-195; 4, с. 14; 5, с. 87; 
6, с. 168], або фінансового права [7, c. 17].

Однак, В. Теремецький справедливо заува-
жує, що, по-перше, низка податкових відносин 
взагалі не потребує правової регламентації (при 
здійсненні організаційної, підготовчої, інформа-
ційної, аналітичної, масово-роз’яснювальної та 
іншої діяльності державних органів), а, по-дру-
ге, податкові відносини регулюються податко-
вим законодавством України, яке включає в себе 
комплекс (систему, сукупність) норм різних га-
лузей права [8, c. 116].

У найновіших дослідження податкових право-
відносин зазначається про їх урегульованість пра-
вом без вказівки на галузеву належність правових 
норм [9, c. 65; 10], що дає підстави визнати комп-
лексний характер правового регулювання подат-
кових правовідносин декількома галузями права.

Наступним дискусійним питанням є визна-
чення обсягу поняття податкових правовідносин. 
Так, низка вчених до нього включають правовід-
носини щодо встановлення, введення і стягування 
податків і зборів в процесі здійснення податкового 
контролю, оскарження актів податкових органів, 
дій (бездіяльності) їх посадових осіб і притяг-
нення до відповідальності за вчинення податко-
вих правопорушень [11, с. 3–6; 12, с. 23; 5, с. 87; 
13, с. 130; 12, с. 10].

Такий підхід викликає заперечення в части-
ні включення до обсягу досліджуваного поняття 
тих суспільних відносин, що пов’язані з установ-
ленням та введенням податків. Н. Хатнюк зазна-
чає, що процедура установлення податків, тобто 
прийняття законів, які встановлюють певний 
обов’язковий платіж і в такий спосіб регулюють 
відносини у сфері оподаткування, нічим не відріз-
няється від процедури прийняття інших законів, 
відповідно відсутні підстави відносити їх до сис-
теми податкових правовідносин [14, с. 167]. І. Па-
січна також заперечує проти віднесення до пред-
мету податково-правового регулювання відносин 
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з приводу встановлення податків та вказує, що ці 
відносини передують податковим та є іншими за 
змістом [15, с. 41].

Не зважаючи на те, що ряд питань щодо вста-
новлення місцевих податків і зборів віднесено 
до компетенції органів місцевого самоврядуван-
ня (ст. 3 та ст. 10 Податкового кодексу України 
(далі – ПК України) [16], ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування Україні» [17]) і, 
відповідно, приймаються за процедурами відмін-
ними від прийняття законів, загалом погоджу-
ємось із пропозиціями дослідниць щодо виклю-
чення з обсягу поняття податкових правовідносин 
тієї частини, що пов’язана із встановленням та 
введенням податків і зборів. Однак зазначимо, що 
саме засобами адміністративного права здійсню-
ється охорона відносин, пов’язаних із встановлен-
ням місцевими радами визначених у статті 11 ПК 
України місцевих податків і зборів.

І. Пасічник наводиться авторське визначення 
податкових правовідносин з урахуванням запе-
речення проти включення в його обсяг відносин 
пов’язаних із встановленням та введеням подат-
ків і зборів, однак із розширеним переліком відно-
син, пов’язаних зі справлянням податків: обчис-
лення й сплати податків і зборів, обліку платників 
податків і зборів, подання податкової звітності, 
здійснення податкового контролю, притягнення 
до відповідальності за порушення податкового 
законодавства, а також оскарження рішень і дій 
(бездіяльності) контролюючих органів та їх поса-
дових осіб [15, c. 40].

Однак і даний підхід знаходить критику у літе-
ратурі [14, с. 167; 12, с. 23; 18, с. 22]. Так, І. Сам-
сін вказує, що оскільки оскарження рішень, дій 
і бездіяльності податкового органу як суб’єкта 
владних повноважень здійснюється за правилами 
адміністративного судочинства, ці правовідноси-
ни не можна вважати суто податковими. Так само 
й процедура притягнення осіб до відповідальності 
за порушення податкового законодавства поєднує 
використання податкових норм, інституту приму-
сового виконання судових рішень, законодавства 
про адміністративні правопорушення, криміналь-
ного, кримінально-виконавчого законодавства 
тощо [18, с. 22]. Схожу думку висловлює і В. Тере-
мецький: «податкові правовідносини – це управ-
лінські відносини у сфері справляння податків 
і зборів, які за певних обставин (наприклад, при 
розгляді вищим податковим органом скарг на акти 
податкових органів, дії або бездіяльність його по-
садових осіб, а також при здійсненні провадження 
за фактами виявлених під час проведення подат-
кового контролю адміністративних порушень по-
даткового законодавства) можуть набувати адмі-
ністративного характеру» [8, c. 124–125].

Погоджуючись із аргументами, висловлени-
ми І. Самсіним та В. Теремецьким вкажемо, що 

оскарження рішень контролюючих органів та 
притягнення осіб до відповідальності за порушен-
ня податкового законодавства є скоріш засобами 
правової охорони податкових відносин, а відноси-
ни, що виникають у зв’язку із їх застосуванням є 
похідними відносно відносин справляння подат-
ків і зборів. 

Для вирішення дослідженої неузгодженості та 
комплексного розгляду сфери оподаткування як 
предмету дії права І. Кучеров пропонує розрізня-
ти основні податкові правовідносини та похідні 
від них. До основних вчений відносить відносини 
щодо встановлення і стягування податків і зборів, 
а до похідних – відносини, пов’язані з введенням 
(встановленням) податків і зборів; відносини, 
що виникають в процесі здійснення податково-
го контролю; відносини, що виникають в процесі 
оскарження актів податкових органів, дій (безді-
яльності) їх посадових осіб; відносини, що вини-
кають в процесі притягнення до відповідальності 
за вчинення податкових правопорушень [5, с. 87].

Також пропонують розглядати податкові від-
носини у широкому та вузькому розумінні. У ши-
рокому розумінні податкові правовідносини – це 
різновид суспільних правовідносин, які мають 
владний характер, виникають на підставі право-
вих норм та здійснюються свідомо і цілеспрямо-
вано їх учасниками, що наділені суб’єктивними 
правами та юридичними обов’язками. У вузькому 
значенні податкові правовідносини – це відно-
сини, які виникають, розвиваються й припиня-
ються у сфері податкової діяльності держави та є 
юридичним взаємозв’язком суб’єктів податкових 
правовідносин, одним з яких завжди є держава у 
вигляді уповноважених податкових органів, що 
мають періодичний характер та врегульовані нор-
мами податкового права, за порушення яких на-
стає відповідальність [10, с. 369].

Загалом погоджуючись із запропонованим під-
ходом зазначимо про недоцільність застосуван-
ня терміну «податкова діяльність», враховуючи 
його невизначеність та обмежену вживаність у 
юридичній літературі. Більш доцільним для по-
значення характеру діяльності, що становитиме 
зміст податкових правовідносин у вузькому розу-
мінні, є застосування терміну «справляння подат-
ків і зборів», який у фаховій літературі розгляда-
ється як більш широкий порівняно із законодавчо 
встановленим терміном «адміністрування по-
датків, зборів, платежів» [19, с. 37; 20, с. 141] в 
силу того, що включає не лише владну діяльність 
органів публічної адміністрації щодо забезпечен-
ня виконання платниками податків податкового 
обов’язку, однак і відносини, пов’язані з належ-
ним виконанням платниками податків податко-
вих зобов’язань [21, с. 56].

У науці фінансового та податкового права пода-
ється розширений дефінієнс терміну «справляння 
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податків і зборів». Так, М. Весельський визначає 
механізм справляння податків і зборів (обов’язко-
вих платежів) як сукупність засобів спрямованих 
на внесення належних сум обов’язкових плате-
жів до бюджетів та державних цільових фондів 
[21, с. 56]. Вважають і, що відносини щодо справ-
ляння податків проявляються при обчисленні й 
сплаті конкретних видів податкових платежів. 
При цьому до цієї ж групи зараховуються і відно-
сини з приводу здійснення податкового контролю 
з боку відповідних державних органів, у тому чис-
лі відносини, пов’язані з відповідальністю за вчи-
нення податкових деліктів (злочинів і правопору-
шень) [13, с. 118-119]. І. Самсін розуміє поняття 
справляння податків більш вузько, відмежовую-
чи від нього відносини, пов’язані із здійсненням 
податкового контролю [18, с. 145].

Дійсно, контрольні провадження в теорії ад-
міністративного права [22] визнаються видом 
адміністративних проваджень та частиною адмі-
ністративного процесу [23], що дає підстави роз-
межувати відносини податкового контролю на ті, 
що регулюються нормами адміністративного пра-
ва та такі, що є суто податковими.

Л. Касьяненко до обсягу поняття «справляння 
податків» також включено стягнення податків. 
Основною відмінністю стягнення є те, що воно пе-
редбачає застосування примусових засобів зі сто-
рони держави, в той час як справляння – загаль-
нообов’язкова (а не примусова) модель внесення 
платежу до бюджету. Стягнення податку має міс-
це тоді, коли у встановленому законом порядку 
він не сплачується, або сплачується неналежним 
чином [24]. Стягнення податків включено до ме-
ханізму справляння податків у широкому розу-
мінні і В. Марченко, яким до названого механізму 
також віднесено повернення платникові надмір-
но сплачених сум податків, відстрочення та роз-
строчення податкового зобов’язання, податкову 
заставу та інші засоби забезпечення податкових 
зобов’язань [20, с. 140].

Наведені визначення орієнтують на необхід-
ність розмежування заходів податкового та ад-
міністративного примусу, а також інших засобів 
адміністративно-правової охорони податкових 
відносин.

Відповідно, пропонуємо включати до обсягу 
поняття «справляння податків» відносини щодо 
обчислення, нарахування та сплатив податків, 
в тому числі подання податкової звітності, стяг-
нення податків, застосування заходів податкового 
примусу, повернення платникові надмірно спла-
чених сум податків, відстрочення та розстрочення 
податкового зобов’язання, відносини податкового 
контролю в частині реалізації матеріальних норм 
податкового права.

Такі відносини забезпечені засобами податко-
во-правового регулювання. Нормами ж адміністра-

тивного права створено організаційно-управлінські 
передумови для належної реалізації відносин справ-
ляння податків, як-то: утворення органів публічної 
адміністрації, відповідальних за формування та ре-
алізацію державної політики у сфері оподаткуван-
ня, визначення їх компетенції, встановлення адмі-
ністративних процедур реалізації суб’єктивних та 
прав та юридичних обов’язків платників податків, 
визначення видів та процедур надання адміністра-
тивних послуг у сфері оподаткування.

Корисним у визначені меж адміністратив-
но-правової охорони податкових правовідносин 
стане вивчення видів відповідних відносин. Так, 
В. Теремецький вказує на владно-майновий та ор-
ганізаційний характер податкових правовідносин 
[8, с. 123]. Є. Шаптала також акцентує увагу на 
складеному характері податкових відносин, за-
значаючи, що до організаційних відносин у подат-
ковій сфері належать відносини, пов’язані з адмі-
ніструванням податків і зборів [25, c. 18].

Такий підхід є більш виправданим у терміно-
логічному сенсі порівняно із пропозицією І. Куче-
рова щодо поділу податкових відносин на основні 
та похідні і дає підстави конкретизації тих відно-
син, що стають об’єктом адміністративно-право-
вої охорони – організаційні відносини

Зміст правовідносин утворюють суб’єктивні 
прав та юридичні обов’язки їх учасників. Належ-
на реалізації названих елементів змісту податко-
вих правовідносин передбачає кореспондування 
прав та обов’язків: якщо в одного з учасників 
наявне суб’єктивне право, в іншого учасника по-
винен бути покладений обов’язок та правомоч-
ності його реалізації. Причому необхідно зверну-
ти увагу на те, що суб’єктивні права та юридичні 
обов’язки контролюючих органів зливаються у 
конструкцію «правообов’язок» як наявність адмі-
ністративного зобов’язання реалізовувати надані 
законом права у сфері оподаткування. Питання 
суб’єктивних прав та юридичних обов’язків учас-
ників податкових правовідносин досить детально 
висвітлені в літературі [25; 26; 27], тому зазначи-
мо лише про їх особливості як об’єкта адміністра-
тивно-правової охорони.

У літературі наголошується на юридичному та 
фактичному змісті правовідносин. Юридичний 
зміст визначає модель можливої та належної по-
ведінки, а фактичний – реальну поведінку учас-
ників правовідносин, яка не завжди відповіда-
тиме визначеній законодавством моделі. Одним 
із завдань адміністративно-правової охорони є 
забезпечення відповідності фактичного змісту 
податкових правовідносин їх юридичній моделі, 
в тому числі забезпечення належної реалізації 
суб’єктивних прав та запобігання їх зловживан-
ня та належному виконанню юридичних обов’яз-
ків як платниками податків, так і контролюючи-
ми органами. 
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Наведені теоретичні умовиводи на даний час 
не узгоджуються із діючим законодавством в ча-
стині застосування відповідальності до платників 
податків, однак їх практичне застосування дозво-
лить чітко розмежувати види протиправних діянь 
за які настає адміністративна та фінансова відпо-
відальність.

Висновки. Податкові відносини як предмет 
адміністративно-правової охорони складає влад-
но організаційна частина податкових відносин, 
змістом якої є організація виконання платни-
ками податків податкових та інших обов’язків 
у сфері оподаткування. Враховуючи триєдину 
структуру податкового обов’язку та отримані 
висновки щодо адміністративно-правової охоро-
ни саме організаційної частини податкових пра-
вовідносин, засобами адміністративного права 
може і повинно забезпечуватись: порядок вико-
нання своїх обов’язків учасниками податкових 
правовідносин, в тому числі дотримання строків 
взяття на облік, обов’язок декларування сум по-
датків і зборів, та своєчасність подання відповід-
них декларацій. Засоби податкового примусу бу-
дуть найбільш ефективними у випадку неповного 
обчислення та несвоєчасної та неповної сплати 
суми податку та збору. Зазначимо, що виконання 
обов’язків контролюючими органами, так само 
як і належна реалізація їх прав забезпечуються 
виключно формами та методами адміністратив-
но-правової охорони.
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Анотація

Рогозіннікова К. С. Поняття та сутність податкових 
відносин як об’єкта адміністративно-правової 
охорони. – Стаття. 

У статті проведено аналіз податкових відносин з 
точки зору можливості здійснення їх правової охоро-
ни засобами адміністративного права. Доведено, що 
об’єктом адміністративно-правової охорони може ви-
ступати лише владно-організаційна частина податко-
вих відносин, змістом якої є організація виконання 
платниками податків податкових та інших обов’язків 
у сфері оподаткування. У структурі податкових відно-
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син об’єктом адміністративно-правової охорони назва-
но належну, тобто таку, що виключає зловживання, 
реалізацію суб’єктивних прав та виконання юридич-
них обов’язків як платниками податків, так і контро-
люючими органами. 

Ключові  слова:  адміністративно-правова охорона, 
податкові відносини, об’єкт, зміст правовідносин.

Аннотация

Рогозинникова К. С. Понятие и сущность налоговых 
отношений как объекта административно-правовой 
охраны. – Статья.

В статье проведен анализ налоговых отношений 
с точки зрения возможности осуществления их пра-
вовой охраны средствами административного права. 
Доказано, что объектом административно-правовой 
охраны может выступать только властно-организаци-
онная часть налоговых отношений, содержанием ко-
торой является организация выполнения налогопла-
тельщиками налоговых и других обязанностей в сфере 
налогообложения. В структуре налоговых отношений 
объектом административно-правовой охраны названо 
надлежащую, то есть исключающую злоупотребления, 

реализацию субъективных прав и исполнения юриди-
ческих обязанностей, как налогоплательщиками, так 
и контролирующими органами.

Ключевые  слова:  административно-правовая охра-
на, налоговые отношения, объект, содержание право-
отношений.

Summary

Rogozinnikova K. S. The concept and essence of 
tax relations as an object of administrative and legal 
protection. – Article.

The tax relations in terms of the possibility of their legal 
protection by administrative law are analyzed in the article. 
It is proved that the object of administrative – legal protec-
tion can be only the power-organizational part of tax rela-
tions, the content of which is the organization of taxpayers’ 
fulfillment of tax and other duties in the field of taxation. In 
the structure of tax relations, the virtuous, which excludes 
abuse, exercise of subjective rights and the fulfillment of 
legal duties by both taxpayers and controlling bodies were 
called object of administrative and legal protection.

Key words: administrative-legal protection, tax rela-
tions, object, content of legal relations.


