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ВСТУП
Соціально-економічна ситуація та фінансовий стан в країні у значній мірі обумовлюються по-

датковою системою держави. У спрощеній інтерпретації податкова система виглядає як сукупність
податків, зборів та інших податкових платежів, що сплачуються фізичними і юридичними особа-
ми. Водночас, податкова система характеризується не тільки кількісним набором податків, але й
володіє також певними якісними властивостями. Це безпосередньо залежить від пріоритетів дер-
жавної політики у сфері оподаткування. Податкова система створюється згідно орієнтирів подат-
кової політики і включає значний набір податків різного функціонального спрямування.

Отже, залежно від домінант, податкова політика визначає склад та структуру податкової систе-
ми, рівень податкового навантаження, зосередженість на оподаткуванні юридичних чи фізичних
осіб, співвідношення між прямим і непрямим оподаткуванням. Податкова політика передбачає
засади створення адекватної податкової системи — ефективної, раціональної та оптимальної,
спроможної максимально реалізувати свій функціональний потенціал. Тобто, податкова система
може бути кваліфікована як ефективна в тому випадку, якщо вона здатна забезпечити: (1) дос-
татній та своєчасний обсяг мобілізації податкових надходжень в бюджет, необхідних для фінан-
сування державою суспільних соціально-економічних видатків; (2) умови для розширеного відтво-
рення виробництва, стимулювання розвитку підприємництва та інтенсифікації фінансово-інвес-
тиційних процесів; (3) зростання добробуту народу.

Недооцінка та неповне використання функціональних можливостей податкової системи зни-
жують її ефективність. Водночас, неможливо й надмірно ідеалізувати функціональний потенціал
оподаткування, оскільки він не є безмежним та, відповідно, неспроможним у вільному режимі
сприяти вирішенню всього комплексу соціально-економічних питань. Тому бездумно покладати-
ся на всесильність оподаткування при подоланні перешкод суспільного розвитку та вирішенні
нагальних фінансових проблем економічного зростання. Політика у сфері оподаткування повин-
на опиратися на наявний соціально-економічний базис і виходити з намірів його збереження та
примноження.

З цією метою держава повинна використовувати фундаментальні стратегічні орієнтири та прин-
ципи податкової політики, оскільки досягнення кінцевих чітко визначених результатів в підсумку
визначає зміст та призначення оподаткування. Виходячи з наведеної аргументації, держава нама-
гається створювати відповідну податкову систему, здатну сприяти розв’язанню задач та досягнен-
ню цілей поступального суспільного розвитку. Податкова система, при цьому, формується не хао-
тично, а також на основі певних принципів, що надають їй логічно структурованої форми. До
того ж, принципи податкової політики та принципи побудови податкової системи не є ідентични-
ми: принципи податкової політики відображають зміст оподаткування й мету запровадження по-
датків, а принципи побудови податкової системи відображають характер функціонування певної
сукупності податків.

Таким чином, податкова політика має бути ретельно виваженою, а податкова система — об-
ґрунтованою. Податкова система є породженням держави і пов’язана з її діяльністю. Певна конст-
рукція податкової системи передбачає визначення принципів, на підставі яких вона має будувати-
ся, й основних критеріїв її оцінки. Важливим при встановленні принципів побудови податкової
системи є пошук оптимального компромісу між потенціалом функцій податків та поєднання інте-
ресів держави і суспільства. Створення податкової системи можна визначити як фундаментальне
випробування для держави.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Головною метою цієї роботи є дослідження сукупності принципів у сфері оподаткування. З

авторської позиції зазначено саме «податкові» принципи, оскільки насправді має місце декілька
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їх груп, але в сучасних умовах вони є доволі дезорганізованими, перемішаними та неоднозначно
інтерпретованими. Внаслідок цього, одним з питань даного дослідження є термінологічна узгод-
женість та коректність формулювання визначень і понять в системі податкових принципів. При
цьому, правильність, повнота, коректність та конкретність викладення й формулювання податко-
вих принципів здійснюється, виходячи з позицій реалізації фіскальної, регулюючої, соціальної
функцій податків.

Податкова система України істотно трансформувалась у зв’язку з ухвалою Податкового кодек-
су [1]. Прийняття Податкового кодексу ставило за мету досягнення декількох цілей: (1) система-
тизація діючих законів та законодавчих актів, різного роду інструкцій в один єдиний норматив-
ний документ; (2) оптимізація податкової системи — через модернізацію існуючих, ліквідацію
неефективних та запровадження більш доцільних податків; (3) створення більш простої, прозорої
та ефективної податкової системи. Податковий кодекс суттєво реформував податкову систему й
обумовив потребу аналізу нових податкових реалій. Певною мірою, це відбулось завдяки впливу
податкових принципів, які ніколи не змінюють характеру свого призначення та завжди мають
свою прагматичну цінність.

Водночас, Податковий кодекс реформував також принципи побудови податкової системи.
Змінився їх склад й дещо зміст інтерпретації, а також певною мірою характер прикладного засто-
сування. Виходячи з цього, порівняння попередніх та сучасних податкових принципів є ще одним
важливим завданням дослідження.

В підсумку, кінцевою метою дослідження є систематизація та структуризація податкових прин-
ципів — як щодо вироблення орієнтирів податкової політики, так і побудови податкової системи,
що повинно сприяти посиленню цілісного рівня ефективності оподаткування.

РЕЗУЛЬТАТИ
Податкова система — це певна сукупність податків, закріплена законодавством, що робить її

не довільною, а чітко визначеною — як для держави, так і платників податків. Хаотичний харак-
тер є неприпустимим для податкової системи, що створює безлад та справляє вагомий деструк-
тивний вплив на стан державних фінансів і фінансове становище платників податків. Для впоряд-
кування податкової системи та забезпечення ефективності її функціонування використовується
сукупність відповідних принципів, норм і правил.

Отже, податкові принципи — це той базис, на якому ґрунтується формування та розвиток будь-
якої сукупності податків. При цьому, слід чітко розмежовувати групи принципів — які визнача-
ють податкову систему і характер її функціонування, та принципи, на яких будується податкове
законодавство. Варто відмітити, що часто використовується поняття принципи оподаткування;
однак, це має загальний абстрактний характер й не конкретизує змісту та конкретної сфери їх
застосування.

Насамперед, необхідно чітко розподілити податкові принципи та принципи податкового зако-
нодавства, а надалі визначитися з групами принципів, які діють у сфері оподаткування.

Будь-яке законодавство базується на нормах права; відповідно, податкове законодавство ґрун-
тується на нормах податкового права. Податково-правові норми закріплюють склад та структуру
податкової системи, елементи податків та механізми їх справляння, встановлюють повноваження
державних органів влади у сфері оподаткування, права й обов’язки сторін податкових правовідно-
син, регулюють питання здійснення податкового контролю та застосування заходів юридичної
відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування.

В тому числі, норми податкового законодавства закріплюють та визначають зміст податкових
принципів — стосовно принципів побудови податкової системи та принципів реалізації податко-
вої політики держави.

Принципи податкового законодавства реалізуються у сфері податкового права, де закріплюють-
ся принципи побудови податкової системи, права, обов’язки та відповідальність учасників податко-
вих правовідносин, види податків та механізми їх сплати. Принципи податкового законодавства
регулюють сукупність відносин, які виникають під час сплати податків, формуючи систему подат-
кових правовідносин. Податкові правовідносини визначають широке коло питань, насамперед —
форми податків та інших податкових платежів, контроль за правильністю їх нарахування та сплати.
Принципи податкового законодавства здебільшого закріплюють та відображають характер суб’єктів
податкових відносин — платників податків та державних податкових органів, визначаючи вид та
обсяг можливої поведінки платників податків та податкових органів, сприяти нейтралізації супе-
речностей, які виникають між податковими органами і платниками податків.
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Податкове законодавство ґрунтується на імперативності. Імперативні норми податкового пра-
ва зобов’язують платників податків дотримуватися виконання вимог податкового законодавства
та не допускати будь-якої форми суб’єктивного впливу (крім окремого випадку — податкового
компромісу).

Законодавчо податок повинен бути точно визначеним. У законодавстві має міститись вичерпна
інформація про кожний податок, яка б дала можливість конкретно встановити особу — платника
і порядок розрахунків з бюджетом. Нечіткість, двозначність або неповнота законодавчої інтер-
претації податку може призвести, з одного боку, до можливості ухилення від сплати податку на
законних підставах, а з іншого — до зловживань у податкових органах. Відтак, важливим призна-
ченням принципів податкового законодавства виступає ліквідація неузгодженості та суперечли-
вості окремих законодавчих норм.

Податкове законодавство відображається сукупністю нормативно-правових актів, які регулю-
ють сферу оподаткування. Податкове законодавство має власні принципи побудови.

До принципів податкового законодавства, зокрема, належать: (1) поєднання інтересів держави
та платників податків; (2) правового встановлення податків; (3) пріоритетність податкового зако-
нодавства; (4) захист від незаконного оподаткування платників податків; (5) наявність всіх еле-
ментів податкового механізму в податковому законодавстві.

Податкові закони — це нормативно-правові акти законодавчого органу влади держави, в яких
закріплені норми податкового права, що регулюють особливу відособлену сферу суспільних відно-
син — сферу оподаткування, та які мають вишу юридичну силу щодо інших нормативно-право-
вих актів.

Законодавчі акти, що є основою податкового законодавства, складають певну систему: (1) за-
гальні нефінансові закони — конституція чи закони, що належать до інших галузей права та містять
податкові норми; (2) загальні фінансові закони — здебільшого, бюджетні закони; (3) загальні
податкові закони — які містять положення, що регулюють податкову систему в цілому; (4) спеці-
альні податкові закони — які регулюють окремі групи чи види податків.

Найбільш принципові положення, що регулюють основи оподаткування, закріплюються на
конституційному рівні (повноваження органів державної влади та управління, загальні принципи
оподаткування тощо). В деяких випадках приймають спеціальні конституційні й органічні закони
— Закон ФРН про фінансову допомогу Федерації і земель 1969 року; Конституційний закон про
фінанси, що визначає компетенцію Федерації і земель Австрії у сфері податків; Органічний закон
1979 року про статус автономії Країни Басків (Іспанія), розділ III якого цілком присвячений фінан-
совим питанням. Законодавчі акти інших галузей права в основному стосуються деяких аспектів
податкових платежів чи додаткових ознак, які характеризують податковий механізм. Переважно
таким чином регулюються пільги, надані платникам (наприклад, акти, що характеризують режим
іноземного інвестування вільних економічних зон тощо).

Бюджет держави є найбільш поширеним законом загального фінансового характеру. До того
ж, це й фундаментальні бюджетні закони, які визначають основи бюджетної системи, роль по-
датків у доходах держави, а також поточні щорічні бюджетні закони, на основі яких затверджується
фінансовий план діяльності держави.

До загальних належать податкові закони, які містять положення, що регулюють податкову си-
стему в цілому, її основи, головні характеристики податкових важелів. В цих актах деталізуються
конкретні види податків та механізми їх справляння. До загальних податкових законів в основно-
му належать податкові кодекси.

Спеціальні податкові закони включають законодавчі акти, які регулюють (визначають, деталі-
зують, пояснюють тощо) окремі питання у сфері оподаткування. До їх складу входять норматив-
но-правові акти, що видаються компетентними органами державної виконавчої влади, які містять
характеристику окремих видів податків, детальний механізм їх обчислення та сплати тощо.

Отже, система податкового законодавства є доволі розгалуженою. Тому, зміст принципів по-
даткового законодавства стосується логічної структуризації самої системи податкового законо-
давства та узгодженості між різними нормативно-правовими актами у сфері податків.

Система податкового законодавства в Україні побудована за вищенаведеною ієрархією: Кон-
ституція України, Бюджетний кодекс України (і Закони України про Державний бюджет України
на відповідний рік), Податковий кодекс України. Отже, призначення принципів податкового зако-
нодавства полягає в логічній гармонізації зазначених правових актів та лаконічному викладенні в
них питань у сфері оподаткування. Очевидно, що принципи податкового законодавства безпосе-
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редньо пов’язані із сферою оподаткування, однак їх неможливо ототожнювати із суто податкови-
ми принципами. Таким чином, ідентифікація понять «принципи податкового законодавства» та
«податкові принципи» є неприпустимою.

Історично податкові принципи спочатку формувалися як елемент податкової ідеології на докт-
ринальному рівні. Згодом, наприкінці XIX-початку XX в., вони були покладені в основу перших
науково побудованих податкових систем (насамперед — у європейських країнах) та одержали
своє практичне втілення.

Вперше систематизоване викладення податкових принципів зробив А. Сміт. Насамперед, була
запропонована базова позиція держави в економіці: забезпечення приватної власності та гаранту-
вання її безпеки, особлива увага приділялась індивідуумам-підприємцям — прагнення до досягнен-
ня своїх приватних інтересів, що є головною рушійною силою економічного розвитку, підвищення
добробуту як їх самих, так і суспільства в цілому. Проте, головною передумовою, коли це насправді
виконується, є вимога, щоб для всіх суб’єктів господарської діяльності реалізувати та гарантувати
основні економічні свободи: свободу вибору сфери діяльності, свободу конкуренції і свободу торгівлі.
Отже, цю позицію можна визначити як фундаментальний принцип податкової політики держави.

Податкові принципи А. Сміта є наступними: (1) загальність та рівність; (2) визначеність;
(3) зручність; (4) помірність [8]. Очевидно, що при формулюванні податкових принципів А. Сміт
виходив з таких важливих критеріїв: (1) рівномірність; (2) зрозумілість та доступність; (3) про-
стота; (4) нейтральність. При цьому, перші та четверті принципи можна розглядати як деталіза-
цію одного принципу — справедливості. В цілому, зазначені принципи відображають загальні
орієнтири податкової політики і повинні враховуватись при побудові та розробці механізму функ-
ціонування як всієї податкової системи, так і кожного податку зокрема.

Наукова розробленість податкових принципів не обмежується лише внеском А. Сміта. Жан
Шарль Леонар Сімонд де Сисмонді доповнив перелік податкових принципів ще декількома:
(1) оподаткування доходів, а не капіталу; (2) при цьому, об’єктом оподаткування є не валовий, а
чистий дохід; (3) запровадження неоподатковуваного мінімуму; (4) податки повинні забезпечити
збереження об’єктів оподаткування, перешкоджаючи їх переміщенню за межі країни. Вказані прин-
ципи також є дуже важливими. Зокрема, третім принципом посилюється справедливість оподат-
кування, а четвертий має жодним чином непереоцінене макроекономічне національне значення.
Знову ж таки, наведені податкові принципи ще раз підкреслюють ключові домінанти податкової
політики держави [7].

Істотно модифікований та структурований вигляд податкових принципів запропонував Адольф
Вагнер, які були викладені у дев’яти основних правилах, об’єднаних в чотири групи: (1) фінан-
сові; (2) економіко-господарські; (3) етичні; (4) адміністрування. Елементами новизни було впро-
вадження таких принципів: (1) ефективності (мобілізація необхідного обсягу доходів держави
при низькому рівні витрат на стягнення податків, тобто — достатність та дешевизна); (2) елас-
тичність (можливість введення нових чи скасування діючих податків, а також варіювання податко-
вих елементів, зокрема — податкових ставок). Ці принципи також є властивими як для податкової
системи в цілому, так і для кожного окремо взятого податку, відображаючи засади та характер функ-
ціонування податків відповідно до фундаментальних стратегій держави щодо їх запровадження.

На загальному фоні сукупність податкових принципів може виглядати розгалуженою та уск-
ладненою. Через це вони й розподіляються на дві основні групи: (1) принципи податкової політи-
ки; (2) принципи побудови податкової системи. Домінуючою є саме група принципів податкової
політики. Роль податків залежить від політики держави у сфері оподаткування.

Принципи податкової політики були чітко сформульовані на самому початку створення неза-
лежної України. До їх складу входять основні орієнтири оподаткування: (1) ефективність (фіскальна
та економічна); (2) соціальна справедливість; (3) еластичність [6, с. 48-52].

Найбільш вагомим є принцип фіскальної ефективності, що мотивується первинною та змінною
функцією податків — мобілізація коштів у бюджет держави. Зазначений принцип передбачає на-
явність таких елементів: достатність доходів, мінімізація затрат на збір податків та запобігання ухи-
ленню від їх сплати. Остання позиція може бути реалізована двома шляхами: створення системи
податків, яка б надто високим рівнем оподаткування не створювала зацікавленості у несплаті по-
датків; через створення дієвої системи контролю за правильністю та своєчасністю сплати податків.

Принцип економічної ефективності має не менш важливе значення при формуванні податкової
системи, оскільки податки значною мірою впливають на процеси економічного відтворення. Цей
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вплив відбувається незалежно від волі держави та може бути активним або пасивним. В будь-якому
випадку, податки повинні стягуватись найбільш раціональним шляхом, мінімізуючи негативні на-
слідки для розвитку економіки. Тобто, податкова система повинна бути активним регулятором відтво-
рювальних процесів в країні. З цією метою слід надати податкам стимулюючих та заохочувальних
властивостей для інтенсифікації бізнесу та фінансово-інвестиційних процесів, спрямованих на на-
громадження основного та фіктивного капіталу у контексті стратегії економічного зростання.

Принцип соціальної справедливості передбачає всезагальність та рівність оподаткування. Ок-
ремим аспектом є питання стосовно необхідності прогресивного оподаткування високих доходів.
Це питання є суперечливим, оскільки особи з високим рівнем доходів мають можливість сплачу-
вати в бюджет більшу частину своїх доходів. Водночас, при надто високій прогресії в оподатку-
ванні виникають негативні наслідки, такі як втрата платниками стимулів до більш інтенсивної
праці та зацікавленість в ухиленні від сплати податків.

Принцип еластичності відображає зміну податкових надходжень в бюджет залежно від змін
обсягу національного доходу. Тому необхідні своєчасні корективи у податкову систему для забез-
печення її повноцінної функціональності. Податкова система повинна відповідати як бюджетним
інтересам (в умовах економічного піднесення автоматично забезпечується підвищення доходів),
так й інтересам платників (у кризові періоди з падінням промислового виробництва автоматично
знижуються вимоги на сплату податків, що не веде до збільшення податкового тягаря у не найбільш
сприятливий для бізнесу період).

Перелічені принципи податкової політики частково були реалізовані як у попередньому зако-
нодавстві, так само вони втілені і в чинному Податковому кодексі. При цьому, спершу вони були
впровадженні в 1991 р. як принципи побудови системи оподаткування [2], і тільки в 1996 р. вже
визначались також як засади податкової політики [3]. Очевидними недоліками податкових прин-
ципів в різних законодавчих актах було їх некоректне формулювання, 100%-е дублювання різних
за характером і призначенням принципів, та значна схожість між самими принципами. В класич-
ному вигляді, викладені в чіткій логічній послідовності принципи податкової політики в законо-
давстві України ніколи викладені не були. Відсутнє їх виділення також і в чинному Податковому
кодексі. До того ж, якщо в попередній системі податкового законодавства податкові принципи не
мали коректного формулювання й інтерпретації, то у Податковому кодексі вони принципово не
відповідають сутності, оскільки визначаються як засади (принципи) податкового законодавства
України.

Податковий кодекс України доволі істотно змінив податкові принципи; при цьому, якщо їх
кількість залишилась незмінною, то назви і сутність суттєво трансформувались (табл. 1).

Таблиця 1. Податкові принципи у законодавстві України *

Податкові принципи за Податковим кодексом Податкові принципи згідно Закону України Про
систему оподаткування

1 2
загальність (кожна особа зобов’язана сплачува-
ти встановлені цим Кодексом, законами з пи-
тань митної справи податки та збори, платни-
ком яких вона є згідно з положеннями цього

Кодексу)

стимулювання (складається з двох частин:
(1) стимулювання науково-технічного прогресу,
технологічного оновлення виробництва, виходу
вітчизняного товаровиробника на світовий ри-

нок високотехнологічної продукції;
(2) стимулювання підприємницької виробничої
діяльності та інвестиційної активності — вве-

дення пільг щодо оподаткування прибутку (до-
ходу), спрямованого на розвиток виробництва)

рівність (рівність усіх платників перед законом,
недопущення будь-яких проявів податкової

дискримінації — забезпечення однакового під-
ходу до всіх платників податків, незалежно від

соціальної, расової, національної, релігійної
приналежності, форми власності юридичної

особи, громадянства фізичної особи, місця по-
ходження капіталу)

обов’язковість (впровадження норм щодо спла-
ти податків і зборів (обов’язкових платежів),

визначених на підставі достовірних даних про
об’єкти оподаткування за звітний період, та

встановлення відповідальності платників пода-
тків за порушення податкового законодавства)
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1 2
невідворотність (невідворотність настання ви-
значеної законом відповідальності у разі пору-

шення податкового законодавства)

рівнозначність і пропорційність (справляння
податків з юридичних осіб здійснюється у пев-
ній частці від отриманого прибутку і забезпе-

чення сплати рівних податків і зборів
(обов’язкових платежів) на рівні прибутки і

пропорційно більших податків і зборів
(обов’язкових платежів) —на більші доходи)

презумптивність (презумпція правомірності рі-
шень платника податку в разі, якщо норма зако-
ну чи іншого нормативно-правового акта, вида-
ного на підставі закону, або якщо норми різних
законів чи різних нормативно-правових актів

припускають неоднозначне (множинне) тракту-
вання прав та обов’язків платників податків або
контролюючих органів, унаслідок чого є мож-
ливість прийняти рішення на користь як плат-
ника податків, так і контролюючого органу)

рівність (недопущення будь-яких проявів пода-
ткової дискримінації —забезпечення однаково-
го підходу до суб’єктів господарювання (юри-
дичних і фізичних осіб, включаючи нерезиден-
тів) при визначенні обов’язків щодо сплати по-

датків і зборів (обов’язкових платежів))

достатність (фіскальна достатність —встанов-
лення податків та зборів з урахуванням необ-

хідності досягнення збалансованості витрат бю-
джету з його надходженнями)

справедливість (соціальна справедливість —
забезпечення соціальної підтримки малозабез-

печених верств населення шляхом запрова-
дження економічно обґрунтованого неоподат-
ковуваного мінімуму доходів громадян та за-

стосування диференційованого і прогресивного
оподаткування громадян, які отримують високі

та надвисокі доходи)
справедливість (соціальна справедливість вста-
новлення податків та зборів відповідно до пла-

тоспроможності платників податків)

стабільність (забезпечення незмінності податків і
зборів (обов’язкових платежів) і їх ставок, а також

податкових пільг протягом бюджетного року)
економічність (встановлення податків та зборів,
обсяг надходжень від сплати яких до бюджету
значно перевищує витрати на їх адмініструван-

ня)

обґрунтованість (економічна обґрунтованість
—встановлення податків і зборів (обов’язкових
платежів) на підставі показників розвитку наці-
ональної економіки та фінансових можливостей
з урахуванням необхідності досягнення збалан-

сованості витрат бюджету з його доходами)
нейтральність (встановлення податків та зборів

у спосіб, який не впливає на збільшення або
зменшення конкурентоспроможності платника

податків)

рівномірність (встановлення строків сплати по-
датків і зборів (обов’язкових платежів) виходя-
чи з необхідності забезпечення своєчасного на-
дходження коштів до бюджету для фінансуван-

ня витрат)
стабільність (зміни до будь-яких елементів по-
датків та зборів не можуть вноситися пізніше,

ніж за шість місяців до початку нового бюджет-
ного періоду, в якому будуть діяти нові правила
та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також
податкові пільги не можуть змінюватися протя-

гом бюджетного року)

компетентність (встановлення і скасування по-
датків і зборів (обов’язкових платежів), а також
пільг їх платникам здійснюються відповідно до

законодавства про оподаткування виключно
Верховною Радою України, Верховною Радою
Автономної Республіки Крим і сільськими, се-

лищними, міськими радами)

Продовження табл. 1
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1 2
рівномірність та зручність (встановлення

строків сплати податків та зборів, виходячи із
необхідності забезпечення своєчасного
надходження коштів до бюджетів для

здійснення витрат бюджету та зручності їх
сплати платниками)

єдність (єдиний підхід — забезпечення єдиного
підходу до розробки податкових законів з

обов’язковим визначенням платника податку і
збору (обов’язкового платежу), об’єкта

оподаткування, джерела сплати податку і збору
(обов’язкового платежу), податкового періоду,

ставок податку і збору (обов’язкового платежу),
строків та порядку сплати податку, підстав для

надання податкових пільг)
єдність (єдиний підхід до встановлення податків
та зборів — визначення на законодавчому рівні

усіх обов'язкових елементів податку)

доступність (забезпечення дохідливості норм
податкового законодавства для платників
податків і зборів (обов’язкових платежів))

Продовження табл. 1

* Складено автором

Насамперед, скасовано частину попередніх податкових принципів, а саме: стимулювання, обо-
в’язковість, рівнозначність та пропорційність, обґрунтованість, компетентність, доступність. Деякі
із зазначених принципів були доволі позитивними. Це має відношення, насамперед, до принципу
стимулювання (який є базовим за А. Смітом). Недоцільною була також відміна принципів обґрун-
тованості та доступності.

В ряді податкових принципів змінилось лише найменування. Це стосується наступних прин-
ципів: рівності платників, недопущення проявів податкової дискримінації, соціальної справедли-
вості, стабільності, рівномірності й зручності сплати, єдиного підходу стосовно встановлення
податків та зборів. Тобто, окремі податкові принципи залишились майже незмінними, оскільки
дещо модифікована лише їх назва і певною мірою трансформовано їх змістовне наповнення, не
змінюючи принципово сутність інтерпретації.

Мають місце також і нововведені податкові принципи. За Податковим кодексом, до них нале-
жать такі податкові принципи: загальність оподаткування, невідворотність настання відповідаль-
ності, презумпція правомірності рішень платника податку, фіскальна достатність, економічність
оподаткування, нейтральність оподаткування. Варто надати деякі пояснення щодо змісту й харак-
теру наведених податкових принципів, окремі з яких, зокрема, вже не вперше з’явилися в націо-
нальній законодавчій базі у сфері оподаткування, але перший раз офіційно визначені як принципи
податкової системи.

Принцип загальності оподаткування у своєму тлумаченні введено вперше; однак, він відобра-
жає, по суті, Конституційний обов’язок громадян сплачувати податки. Цей принцип є первинним,
оскільки передбачає обов’язковість, примусовість та невідворотність сплати податків. Тобто, по-
датки не є предметом компромісної домовленості між платниками та державою; зміст їх інтер-
претації має однозначний безальтернативний характер, а несплата логічно передбачає пряме зас-
тосування жорсткої системи заходів покарання. Принцип невідворотності настання відповідаль-
ності є об’єктивною обов’язковою податковою нормою, оскільки передбачає автоматичне засто-
сування правових санкцій за порушення умов і правил нарахування й сплати податків. Принцип
презумпції правомірності рішень платника податку, виходячи з його пояснення, належить до чіткого
визначення прав, обов’язків і повноважень платників та податкових органів (згідно минулого за-
конодавства, реалізація цієї позиції мала забезпечуватись на основі принципу доступності); оче-
видно, що всі спірні питання у сфері оподаткування передбачають їх судове вирішення, а тому він
не може бути суто податковим принципом. Принципи фіскальної достатності та економічності
оподаткування є абсолютно адекватними вищенаведеним принципам податкової політики фіскаль-
ної та економічної ефективності; однак у Податковому кодексі вони вже мають пряме відношення
до податкової системи, внаслідок чого зникає чітке розмежування між двома взаємопов’язаними,
але різноцільовими групами податкових принципів. Це ж саме має відношення й до критерію
нейтральності оподаткування як одного з вагомих принципів податкової політики.

Важливо, що критерій нейтральності та економічності оподаткування з’явилися в Україні ще в
2009 р. — у Стратегії реформування податкової системи, розробленої в контексті реалізації визна-
чених Програмою діяльності уряду «Подолання впливу світової фінансової-економічної кризи та
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поступальний розвиток» завдань, чим було передбачено проведення в період до 2018 р. суттєвої
податкової реформи, спрямованої на побудову сучасної конкурентоспроможної, соціально орієн-
тованої ринкової економіки, інтегрованої в ЄС, забезпечення сталого економічного зростання на
інноваційно-інвестиційній основі, реалізації збалансованої бюджетної та соціальної політики на
середньострокову перспективу. Зокрема, висувались чіткі наміри забезпечення економічної ефек-
тивності, фіскальної достатності, соціальної справедливості та рівності усіх перед законом, запо-
бігання будь-яким проявам податкової дискримінації, і — підвищення ступеня нейтральності по-
даткової системи [5].

Також, принцип фіскальної достатності — фіскальної ефективності — вперше з’явився ще в
2007 р. у Концепції реформування податкової системи, згідно якої було передбачено, що рефор-
мування податкової системи проводитиметься до 2015 року виходячи із стратегічних цілей —
побудови соціально-орієнтованої конкурентоспроможної ринкової економіки та інтеграції у євро-
пейське співтовариство відповідно до положень Конституції України, Універсалу національної
єдності, завдань, передбачених проектом Державної програми економічного і соціального роз-
витку на 2007 рік, а також Прогнозу показників зведеного бюджету України. Отже, попередній
акт лише продублював зазначений принцип фіскальної достатності оподаткування [4].

Крім цього, слід відмітити, що в обох нормативно-правових актах переплетені та не розмежовані
принципи, напрями і цілі реформування податкової системи, чітко не визначено групи принципів,
яких повинна дотримуватись податкова політика та на яких повинна будуватись податкова система
держави. Також, очевидно, що в Податковому кодексі тісно пов’язані й перемішані різні групи по-
даткових принципів — податкової політики, податкової системи та податкового законодавства.

Безумовно, принципи оподаткування залишаються лише принципами; більш вадливо вироби-
ти згідно їх вимогам правильні орієнтири реалізації податкової політики й створення ефективно
діючої податкової системи. Податкова система держави є результатом не тільки фінансово-еконо-
мічного, але й соціально-політичного розвитку суспільства. Кінцева мета реформування податко-
вої системи полягає в досягненні такого її стану, який би у найбільш повній мірі відповідав би
забезпеченню поступального розвитку економіки та вирішенню соціальних проблем. Податкова
система повинна нарешті постати справжнім гарантом поліпшення добробуту народу із врахуван-
ням обраних пріоритетних напрямів розвитку економіки країни, зміцнюючи фінансову стабільність
у державі.

Прийняття Податкового кодексу стало доволі вагомою подією в Україні, незважаючи на те, що
довготривалий час він перебував в стані розробки. В більшості країн пострадянського простору
податкові кодекси прийняті ще в 1990-х рр. Тому, важливо, щоби в Україні Податковий кодекс
постав вагомим ґрунтовним документом держави, на основі якого можна було б створити ринково
адекватну й суспільно прийнятну податкову систему, яка б сприяла суттєвій лібералізації фінан-
сових відносин в суспільстві й повноцінно відображала сучасний вигляд цивілізованої демокра-
тично-правової держави з потужною ринково розвинутою соціально орієнтованою економікою.

ВИСНОВКИ
В якості заключних позицій можна сформулювати ряд істотних пропозицій щодо більш раціо-

нального упорядкування податкових принципів.
По-перше, зміна назви принципів: замість «Основні засади податкового законодавства Украї-

ни» ввести «Засади побудови податкової системи України».
По-друге, уточнити принцип стабільності, який має відношення лише до кожного окремо взя-

того податку. Натомість, його слід сформулювати більш коректно — по відношенню до всієї по-
даткової системи в цілому, як сталий характер функціонування протягом певного чітко визначе-
ного періоду часу; забезпечення незмінності переліку податків не тільки протягом бюджетного
року, але й на більш тривалий період, а також — збереження цілісності податкової системи. І цим
би передбачалась не лише зміна окремих елементів у відповідних податках, але й можливість
введення, призупинення чи скасування конкретного податку.

По-третє, відновлення окремих раніше діючих принципів, а саме: стимулювання розвитку
підприємництва та доступності.

По-четверте, скасування деяких чинних нововведених принципів, зокрема: презумпція право-
мірності рішень платника податку та невідворотність настання відповідальності (невідворотність
є логічним наслідком порушення принципу загальності — обов’язковості оподаткування, а пре-
зумптивність повинна вирішуватись у судовому порядку).
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По-п’яте, введення нових принципів побудови податкової системи, а саме — цілісність, сис-
темність: всі податки взаємопов’язані між собою й утворюють єдине ціле, тому вони не повинні
вступати в суперечність із системою в цілому чи її окремими елементами, а, натомість, органічно
доповнювати один одного.

По-шосте, створення у Податковому кодексі України окремої статті (в Розділі І) — Про подат-
кову політику, куди слід включити, зокрема, такі принципи її реалізації: фіскальної та економіч-
ної ефективності, нейтральності, справедливості (розподілу податкового тягаря), цілеспрямова-
ності (визначення акценту податкового тягаря та розвитку податкової системи).
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