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У статті розглянуто погляди вітчизняних та зарубіжних (переважно російських) фахівців
на проблему об’єкта та предмета адміністративних правопорушень у сфері оподаткування.
Досліджено різні види об’єктів адміністративних правопорушень у сфері оподаткування
(зокрема, загальний, родові, видові). Окрему увагу приділено питанню про предмет
адміністративних правопорушень у сфері оподаткування.
В статье рассмотрены взгляды отечественных и зарубежных (преимущественно
российских) специалистов на проблему объекта и предмета административных
правонарушений в сфере налогообложения. Исследованы различные виды объектов
административных правонарушений в сфере налогообложения (в частности, общий,
родовые, видовые). Отдельное внимание уделено вопросу о предмете административных
правонарушений в сфере налогообложения.
The article deals with the views of native and foreign (mainly Russian) specialists on the
problems of the object and the subject of the administrative offences in the taxation sphere.
Different types of object of administrative offences in the taxation sphere were researched (in
particular: general, patrimonial and specific ones). Separate attention was spared to the question of
the subject of administrative offences in the taxation sphere.
Ключові слова: адміністративні правопорушення; податкові правопорушення;
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Постановка проблеми. Конституція України закріпила обов’язок кожного сплачувати
податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом (ч.1 ст.67). Проте з тих чи інших
причин платники податків не завжди виконують цей обов’язок перед державою. У зв’язку цим
держава змушена застосовувати до правопорушників у сфері оподаткування різноманітні
заходи державного примусу, серед яких одним із найбільш дієвих є адміністративна
відповідальність. Тому дослідження об’єкта та предмета адміністративних правопорушень у
сфері оподаткування має не лише теоретичне, але й важливе практичне значення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі України фактично
відсутні комплексні дослідження з питань об’єкта та предмета адміністративних
правопорушень у сфері оподаткування. Ці питання розглядаються лише в окремих працях
вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячених відповідальності за правопорушення у сфері
оподаткування та адміністративній відповідальності у сфері оподаткування. Проте й у
зазначених роботах дослідженню об’єкта адміністративних правопорушень у сфері
оподаткування не приділено достатньої уваги. Питання ж про предмет адміністративних
правопорушень у сфері оподаткування, як правило, залишається, поза увагою дослідників.
Метою нашої статті є аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних фахівців на проблему
об’єкта та предмета адміністративних правопорушень у сфері оподаткування, спроба
узагальнити їх та уточнити дефініції об’єкта та предмета адміністративних правопорушень у
сфері оподаткування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Донині у вітчизняній та російській
літературі немає єдиного погляду з приводу того, що є об’єктом податкових правопорушень
загалом та адміністративних правопорушень у сфері оподаткування зокрема.
Найбільш широке, на нашу думку, визначення загального об’єкта податкових
правопорушень запропонували Т.А. Ашомко та О.М. Проваленко, визначивши його як групу
суспільних відносин, що регулюються та захищаються законодавством про податки та збори
[1, с.33]. Н.В. Фролова, зокрема, вважає, що об’єктом податкових правопорушень є податкове
правовідношення, зокрема, фінансові інтереси держави, дохідна частина бюджету та
позабюджетних фондів, а також інші блага, охоронювані податковим законом [2, с.97-98];
М.В. Лушнікова – відносини по стягненню податків та зборів; відносини, що виникають в
процесі здійснення податкового контролю [3, с.152]; Л.В. Меліхова – фінансові інтереси
держави, які виражаються в відносинах по стягненню податків та зборів [4, с.138]; О.В.
Щербанюк – суспільні відносини, що виникають з приводу сплати громадянами податків у
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відповідні бюджети та фонди між ними та державою в особі податкових органів [5, с.192];
М.П. Кучерявенко та О.А. Лукашев – відносини, що регулюють встановлений порядок
реалізації податкового обов’язку платником податків, порядок обчислення, сплати, стягнення
податків, податкової звітності та податкового контролю [6, с.316; 7, с.220]; М.П. Кучерявенко,
Н.Ю. Пришва, Г.А. Конишев, З.М. Будько – суспільні відносини, що виникають між суб’єктами
податкових правовідносин з приводу забезпечення надходження податків, зборів
(обов’язкових платежів) до бюджету і цільових фондів коштів [8, с.280; 9, с.134-135; 10, с.25;
11, с.8-9]; М.Ф. Легкова та В.Б. Марченко – суспільні відносини з приводу сплати податків,
зборів, інших обов’язкових платежів, відносини податкового контролю, інші відносини, які
охороняються законодавством про податки і збори [12, с.116; 13, с.333; 14, с.107]; Е.С.
Дмитренко – соціальні цінності у сфері оподаткування (система податків, прав і свобод
платників податків, порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності, контрольні функції
податкових органів), посягання на які призводить до ненадходження коштів до доходної
частини бюджету чи державних цільових позабюджетних фондів [15, с.166-167].
М.П. Кучерявенко та О.А. Лукашев фактичним родовим об’єктом податкових
правопорушень вважають суспільні відносини у сфері фінансової діяльності держави, її
фінансові інтереси, у процесі реалізації яких формується дохідна частина бюджетів та
державних цільових (централізованих грошових) фондів” [6, с.316-317; 7, с.220; 16, с.262].
Близька до наведеної вище позиція О.С. Шарова та Ю.О. Крохіної, які вважають об’єктом
податкових правопорушень (проте загальним) фінансові інтереси держави, пов’язані з
формуванням та виконанням бюджетів різних рівнів та позабюджетних фондів, а також інші
інтереси, що охороняються податковим законом. До безпосереднього ж об’єкта податкових
правопорушень, на їхню думку, відносяться владні відносини по стягненню податків та зборів
у Російській Федерації, а також відносини, що виникають у процесі здійснення податкового
контролю [17, с. 10; 18, с.495-496].
А.В. Передєрнін та А.В. Роздайбіда також виділяють загальний, родові та видові
об’єкти податкових правопорушень. Загальним об’єктом податкових правопорушень, на їхню
думку, є сукупність суспільних відносин (встановлений порядок) у сфері державного
управління податковою системою. Родові об’єкти являють собою систему суспільних
відносин, що забезпечують нормальне функціонування податкової системи та її складових
елементів. Видові об’єкти утворюють близькі за змістом і характером відносини, що
забезпечують нормальне функціонування елементів, пов’язаних із податковим обліком і
контролем, обчисленням і сплатою податків тощо. Вказані вчені виділяють 11 видових
об’єктів: відносини, що забезпечують своєчасне і повне здійснення податкових обліків і
звітності; відносини, що забезпечують нормальну діяльність податкових органів під час
здійснення податкового контролю; відносини, що забезпечують повне і своєчасне виконання
кожним платником податків податкових зобов’язань; порядок введення податків, порядок
обчислення, стягнення податків, порядок витрачання податкових коштів; відносини, що
забезпечують захист прав і свобод платників податків у податкових правовідносинах [19,
с.15; 20, с.52-54, 165-170; 21, с.101-102; 22, с.11-12].
Ю.М. Старилов виділяє загальний та спеціальний об’єкт податкового
правопорушення. Під загальним об’єктом податкового правопорушення він розуміє суспільні
відносини в податковій сфері, в галузі охорони державних фінансових та суспільних
інтересів, врегульованих нормами податкового права. До спеціального об’єкта податкового
правопорушення він відносить конкретні відносини, які регулюються та охороняються
відповідними нормами податкового права [23, с.60-61].
Є.С. Єфремова виділяє загальний та родові об’єкти податкових правопорушень. Так,
загальним об’єктом податкових правопорушень є суспільні відносини, що виникають у зв’язку
з виконанням обов’язку по сплаті податків та зборів, а також здійсненням податкового
контролю. Родовими об’єктами є суспільні відносини, спрямовані на забезпечення дохідної
частини бюджету; пов’язані з проведенням податкового контролю. Родові об’єкти
деталізуються відповідно безпосередніми, до яких належать: суспільні відносини, спрямовані
на виконання платником податків обов’язку по сплаті податку; на виконання податковим
агентом обов’язку по перерахуванню суми податку до бюджету; пов’язані з виконанням
обов’язку постановки на податковий облік; спрямовані на виконання обов’язку сприяти
здійсненню податкового контролю; на виконання обов’язку по наданню різного роду
документів та відомостей [24, с.21-22; 25, с.126-127].
О.І. Мещерякова виділяє загальний, видовий та безпосередній об’єкти податкових
правопорушень. Під загальним об’єктом вона розуміє встановлений державою та
муніципальними утвореннями порядок встановлення та стягнення податків та зборів. В якості
видового об’єкта вона розглядає відносно відособлені правила діяльності суб’єктів
податкових правовідносин, наприклад, правила обчислення та сплати податків та зборів.
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Безпосереднім об’єктом, на її думку, стають ті конкретні правила, за порушення яких
передбачено відповідальність [26, с.50].
На думку А.О. Ніколаєва, безпосереднім об’єктом податкових правопорушень є
дохідна частина відповідного (федерального, регіонального, місцевого) бюджетів, фіскальні
інтереси держави [27, с.81].
Відсутність одностайного погляду серед фахівців спостерігається і щодо того, які ж
відносини є об’єктом адміністративних правопорушень у сфері оподаткування.
Так, Т.В. Телятицька вважає, що адміністративні правопорушення в галузі
оподаткування посягають на встановлений порядок оподаткування, на права та охоронювані
законом інтереси учасників даних правовідносин [28, с.8]. В якості родового об’єкта
адміністративних правопорушень в галузі оподаткування вона виділяє систему суспільних
відносин, що охороняється адміністративним законодавством, складається в процесі
економічних відносин, а в якості безпосереднього об’єкта – суспільні відносини, що
виникають в процесі встановлення порядку обчислення та сплати податків та інших
обов’язкових платежів, а також здійснення контролю за своєчасністю та повнотою їх сплати
[28, с.10-11].
А.В. Гончаров та Л.Б. Рейдель вважають, що родовим об’єктом (на думку О.Ю.
Шорохова – видовим об’єктом) адміністративних правопорушень у сфері оподаткування є
врегульовані нормами права суспільні відносини з приводу виконання фізичними особами та
організаціями своїх обов’язків по сплаті податків, а також інших обов’язків у сфері
оподаткування та зборів. Видовими об’єктами, на їхню думку, є: 1) відносини, що виникають з
приводу сплати податків та зборів особами, на яких такий обов’язок покладено податковим
законодавством; 2) відносини, що виникають у зв’язку зі здійсненням податкового контролю.
Безпосереднім об’єктом вказані фахівці вважають порядок сплати податків та зборів, порядок
виконання інших обов’язків у сфері оподаткування та зборів, в тому числі обов’язку
постановки на облік у податковому органі, ведення податкового обліку, подання податкової
та бухгалтерської звітності тощо [29, с.12-13; 30, с.45-47, 132; 31, с.15; 32, с.14; 33, с.56-57].
На погляд О.М. Хольченкова, об’єктом адміністративного проступку у сфері оподаткування є
суспільні відносини, які виникають у процесі встановлення, введення податків і платежів
податкового характеру, справляння податків [34, с.124-125].
Таким чином, родовим об’єктом адміністративних правопорушень у сфері
оподаткування є суспільні відносини, що виникають у зв’язку з виконанням обов’язку по
сплаті податків та зборів, а також із здійсненням податкового контролю, а видовими
об’єктами адміністративних правопорушень у сфері оподаткування – порядок ведення
податкового та бухгалтерського обліку, складання та подання податкової та фінансової
звітності; правовідносини по сплаті податку на доходи фізичних осіб та подання декларацій
про доходи; правовідносини, пов’язані із здійсненням податковими органами своїх
контролюючих функцій; система оподаткування; права та свободи платників податків;
правовідносини, пов’язані з виконанням доходної частини бюджету.
Переважна більшість фахівців, що досліджують правопорушення у сфері
оподаткування, залишають поза своєю увагою питання про їх предмет, хоча воно в літературі
також залишається дискусійним. Так, О. Рибченко та І. Яценко предметом адміністративного
правопорушення законодавства України про оподаткування вважають визначений
законодавством України порядок обліку, обчислення та сплати податків та інших
обов’язкових платежів [35, с.34], хоча насправді це не предмет, а об’єкт правопорушення.
З.М. Будько предметом податкового правопорушення вважає грошові кошти, які належать до
сплати у формі податку, збору (обов’язкового платежу) [11, с.9]. На думку О.Ю. Шорохова,
предметом адміністративних правопорушень у сфері податків та зборів можуть бути будь-які
документи, що місять необхідні відомості, необхідні для здійснення контролю за
правильністю обчислення, утримання або перерахування податків [33, с.57]. На нашу думку,
погляди на предмет З.М. Будька та О.Ю. Шорохова взаємно доповнюють одне одного. Слід
зауважити, що в працях окремих російських авторів (А.В. Гончаров, Л.Б. Рейдель)
висловлювалася точка зору, що правопорушення, які посягають на порядок сплати податку, є
безпредметними, оскільки вони вчиняються шляхом бездіяльності [29, с.13; 30, с.48-51; 31,
с.15-16].
У кримінально-правовій науці України предметом злочину, передбаченого ст.212 КК,
називалися податки, збори, інші обов’язкові платежі, що входять до системи оподаткування,
введені у встановленому законом порядку [36, с.461; 37, с.111; 38, с.15]. Схожої точки зору
притримується Я.М. Кураш [39, с.8]. Проте, більш точною, на наш погляд, виглядає позиція
Л.П. Брич, В.О. Навроцького, Ю.В. Сухова та А. Смирнової, згідно з якою предметом цього
злочину є грошові кошти, які внаслідок ухилення від сплати обов’язкових платежів, що
входять у систему оподаткування і встановлені уповноваженим на те органом із дотримання
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передбачених законодавством процедури та правил, фактично не надійшли до бюджетів
відповідного рівня та/або Пенсійного фонду [40, с.161, 170-171, 179; 41, с.9; 42, с.87]. Схожої
точки зору дотримуються Н.О. Гуторова, О.О. Дудоров, Д.А. Глєбов та О.І. Ролік [43, с.98-99,
103; 44, с.101; 45, с.72, 82; 46, с.591; 47, с.38].
Таким
чином,
предметом
адміністративних
правопорушень
у
сфері
оподаткування є грошові кошти, що підлягають сплаті як податки, збори та інші обов’язкові
платежі, що входять до системи оподаткування України, які фактично не надійшли до
бюджетів відповідного рівня, а в певних випадках – і будь-які документи, що містять необхідні
відомості, необхідні для здійснення контролю за правильністю обчислення, утримання або
перерахування податків.
Подальші дослідження окресленої проблеми, на нашу думку, мають бути спрямовані
на уточнення об’єкта та предмета як адміністративних правопорушень у сфері
оподаткування загалом, а також об’єктів та предметів окремих складів адміністративних
правопорушень у сфері оподаткування.
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