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Постановка проблеми. Сьогодні податкова сфе-
ра України, незважаючи на те, що вона існує по-
над чверть століття, все ще знаходиться на стадії 
свого становлення та розвитку. Свідченням цього 
є те, що за останні десять років до діючого Подат-
кового Кодексу було внесено понад 100 змін та 
доповнень, які носили різноплановий характер та 
були спрямовані на покращення відповідної сфе-
ри. Разом із тим, численні зміни можна оцінити 
не тільки з позитивного боку, адже: по-перше, до-
сить часто платники податків не встигають за змі-
нами в законодавстві, що в свою чергу призводить 
до певної плутанини та правопорушень у сфері 
оподаткування; по-друге, численні реформаційні 
процеси негативно вплинули на діяльність Дер-
жавної податкової служби, яка протягом останніх 
років змінювала назву та організаційну структу-
ру. А відтак, все вказане вище значно вплинуло на 
правовий статус учасників податкових правовід-
носин взагалі, а також на зміст та структуру від-
повідних відносин зокрема.

Стан дослідження. Справедливим буде від-
значити, що поняття податкових правовідно-
син неодноразово потрапляло у поле зору різ-
них правників. Зокрема, йому приділяли увагу: 
І. В. Рукавішнікова, Н.С. Хатнюк, В.О. Яговкі-
на, І.І. Кучеров, К.В. Муравйов, О.І. Пасічна, 
А. І. Худяков, В.О. Яговкіної, С. I. Лучковська, 
І.В. Ясько та багато інших. Втім, незважаючи на 
чималу кількість наукових здобутків, в юридич-
ній літературі ще й досі не сформовано єдиного 
бачення щодо розуміння представленої наукової 
категорії.

Саме тому метою статті є: навести авторське 
визначення поняття та особливостей податкових 
правовідносин.

Виклад основного матеріалу. Починаючи на-
укове дослідження слід відзначити, що будь-які 
правовідносини представляють собою суспільні 
відносини, які мають двосторонній (або більше), 
вольовий характер та врегульовані нормами чин-
ного законодавства. Учасники таких відносин на-
діляються сукупністю прав та юридичних обов’яз-
ків, які дозволяють їм взаємодіяти між собою та 
здійснювати вплив один на одного у межах, визна-
чених нормами права. Саме правовідносини, на 
нашу думку, є формою практичної реалізації норм 
права на практиці. Слід відмітити, що в залежно-
сті від сфери суспільного життя, в якій виникають 

правовідносини, вони набувають своїх характер-
них особливостей. В рамках представленої науко-
вої проблематики нас цікавлять правовідносини, 
які виникають у податковій сфері.

І. В. Рукавішнікова вказує на те, що серед 
інститутів фінансового права можна умовно ви-
ділити три види: інститути, які поряд із фінан-
сово-правовим регулюванням зазнають впливу 
інших галузей права; інститути, віднесення яких 
до фінансово-правових викликає спори серед 
учених, і традиційні інститути фінансового пра-
ва, існування яких у фінансовому праві науко-
во обґрунтоване й визнається більшістю знавців 
фінансів. При цьому до традиційних інститутів, 
що становлять основу фінансового права, учений 
відносить бюджетне право, інститут формування 
державних доходів, податкове право (за винят-
ком правовідносин, що виникають у сфері пра-
вопорушень), інститут державних видатків тощо 
[1, c. 34]. Н.С. Хатнюк податкові правовідносини 
характеризує урегульованістю норм податкового 
законодавства, яке охоплює комплекс норм різ-
них галузей права, наділені владно-майновим та 
організаційним характером, які базуються на іс-
нуючій системі принципів податкового законодав-
ства, виникають за обов’язковою участю суб’єктів 
податкової правосуб’єктності, держави та органів 
місцевої влади в особі уповноважених осіб. Вче-
ний також підкреслює, що природа податкових 
правовідносин полягає в тому, що вони містять 
у собі елементи приватного і публічного права та 
походять від конституційних, адміністративних, 
фінансових, господарських, інформаційних та ін-
ших правовідносин [2, с. 21]. Розглядаючи подат-
кові правовідносини, В.О. Яговкіна зазначає, що 
вони становлять собою суспільні відносини, що 
існують виключно у правовій формі, мають влад-
но-публічний характер, виникаю між суб’єктами, 
наділеними правами й обов’язками, пов’язаними 
з установленням, введенням і справлянням подат-
ків і зборів, здійсненням податкового контролю, 
оскарженням актів податкових органів і дій чи 
бездіяльності їх посадових осіб і притягненням до 
відповідальності за порушення законодавства про 
податки і збори [3, с. 23].

І.І. Кучеров тлумачить податкові правовідно-
сини як різновид фінансово-правових відносин, 
врегульованих нормами податкового права, а та-
кож виокремлює основні податкові правовідноси-
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ни та похідні від них. До основних, на переконання 
вченого належать відносини щодо встановлення і 
стягування податків і зборів, а до похідних – від-
носини, пов’язані з введенням (встановленням) 
податків і зборів; відносини, що виникають в про-
цесі здійснення податкового контролю; відноси-
ни, що виникають в процесі оскарження актів по-
даткових органів, дій (бездіяльності) їх посадових 
осіб; відносини, що виникають в процесі притяг-
нення до відповідальності за вчинення податко-
вих правопорушень [4, с. 87]. 

Відповідно до точки зору І.О. Пасічної, податко-
ві відносини слід тлумачити як правовий зв’язок 
між суб’єктами податкового права, що виникає 
у процесі реалізації детермінованих публічними 
інтересами їх прав та обов’язків з приводу обчис-
лення і 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 [5, с. 40]. Г. Білецька, М. Кармаліта та 
М. Куц податкові правовідносини визначають як: 
«суспільно-економічні відносини, урегульовані 
нормами права, які прозоро визначають свій еко-
номічний зміст, форми економічних механізмів 
податків і зборів, які регулюються правом. Але, 
підкреслюють автори, податкові правовідносини 
опосередковують й інші види суспільних відно-
син. Через оподаткування здійснюється перероз-
поділ доходів між різними верствами населення 
та формування фондів для реалізації соціальних 
програм» [6, с. 10]. К.В. Муравйов пише, що по-
даткові правовідносини – це відносини, виника-
ючі на підставі податкових норм, які встановлю-
ють, змінюють чи скасовують податкові платежі, 
учасники яких наділені суб’єктивними правами 
й обов’язками, пов’язаними зі сплатою податків.  
Ці відносини виступають одним з основних склад-
ників системи економічного механізму функціо-
нування суб’єктів податкових відносин у ринко-
вих умовах [7, с. 171].

Розкриваючи сутність та зміст податкових пра-
вовідносин слід звернути увагу на наукові позиції 
з приводу визначення характерних особливостей 
представленої наукової категорії. Зокрема О.І. Па-
січна до істотних ознак, що уособлюють специфіч-
ні ознаки (особливості) податкових правовідно-
син, можна зарахувати такі, що: 1) регулюються 
податковим законодавством, тобто комплексом 
(системою, сукупністю) правових норм, урегульо-
ваних різними галузями права; 2) є юридичним 
взаємозв’язком суб’єктів податкових правовідно-
син за допомогою суб’єктивних прав та юридич-
них обов’язків; 3) є владними відносинами між 
суб’єктами податкового права; 4) спираються на 
існуючу систему принципів податкового законо-

давства; 5) є наявний політичний вплив; 6) мають 
періодичний характер; 7) спрямовані на забезпе-
чення формування публічних фондів грошових 
коштів та подолання конфлікту інтересів; 8) роз-
виваються на основі нормативної моделі [8, с. 7; 
9, с. 370-371]. 

Розглядаючи податкові відносини, А. І. Худя-
ков зупиняється на виокремленні таких ознак: 
а) ці відносини виступають продуктом правово-
го забезпечення податкової діяльності держави;  
б) вони є продуктом застосування державою та-
кого методу податкової діяльності, як видання 
нормативних актів; в) податкові відносини мають 
характер «влади й підпорядкування»; г) виника-
ють вони в силу одностороннього встановлення 
державою; д) обов’язковим суб’єктом таких пра-
вовідносин виступає держава або уповноважений 
державний орган; е) податкові відносини охо-
роняються державою [10, с. 251-252]. На думку 
О. Коваля, можна виокремити наступні ознаки 
податкових правовідносин: підставою виникнен-
ня є податково-правові норми; мають публічний 
або державно-владний характер; представляють 
собою зв’язок між елементами їх структурою; 
мають майновий характер; спрямовані на забез-
печення реалізації податкової політики держави; 
кінцевою метою мають забезпечення повної і своє-
часної сплати податкових зобов’язань; виникають 
між суб’єктами податкового права, одним з яких 
завжди є держава в особі уповноважених контро-
люючих органів; виникають, змінюються і припи-
няються у сфері фінансової діяльності держави; 
виникають з приводу грошових коштів, які спла-
чуються в якості податкових зобов’язань; наділе-
ні однобічним спрямуванням грошових потоків; 
реалізуються завдяки наділенням їх суб’єктів по-
датковим законодавством кола прав та обов’язків; 
мають високий ступінь конфліктності, а податко-
ві спори є напрочуд розповсюдженим явищем, яке 
зумовлює необхідність вироблення ефективних 
підходів до їх врегулювання та задоволення інте-
ресів усіх сторін [11, с. 54].

На думку іншої вченої, – В. О. Яговкіної, не-
обхідно виділяти загальні та специфічні ознаки 
податкових правовідносин. Так, серед загальних 
ознак податкових правовідносин як підвиду фі-
нансових правовідносин вчена виділяє такі: що 
виникають у сфері фінансової діяльності держави; 
є публічними; мають владно-майновий характер; 
відображають об’єктивно існуючі економічні від-
носини, зумовлюючи єдність економічного змісту 
і правової форми податкових відносин [12, с. 11]. 
До специфічних ознак податкових правовідно-
син правниця відносить такі: вони виникають в 
особливій сфері фінансової діяльності держави; 
існують тільки в правовій формі, на відміну від 
інших фінансових правовідносин; податкові пра-
вовідносини пов’язані з виконанням обов’язків 
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щодо сплати податків і зборів, з реалізацією прав 
і обов’язків податкових органів держави; їм влас-
тивий організаційний характер; для податко-
вих правовідносин характерним є специфічний 
суб’єктний склад, який полягає в тому, що держа-
ва може вступати в ці відносини безпосередньо або 
опосередковано через уповноважені нею податко-
ві та інші органи і організації (наприклад, через 
банки, як збирачів податків, податкового агента 
або організації, що сприяють здійсненню подат-
кового контролю); об’єктом податкового правовід-
ношення є податок чи збір; зміст правовідносин 
включає в себе права і обов’язки учасників подат-
кових правовідносин [12, с. 11].

С. I. Лучковська у посібнику з фінансового 
права зазначає, що особливості податкових право-
відносин у тому, що: 1) вони мають публічно-пра-
вовий характер, оскільки є формою реалізації 
публічних інтересів; 2) це майнові відносини, 
оскільки їх об'єктом є майнові блага фізичних і 
юридичних осіб; 3) є відносинами владного харак-
теру, що обумовлено формою реалізації податко-
вої норми, яка має імперативний характер, а тому 
однією зі сторін в податкових правовідносинах 
завжди виступає орган влади, наділений відпо-
відними повноваженнями у сфері оподаткування 
(він має право видавати владні приписи, здійсню-
вати контрольну діяльність); 4) вони виникають, 
змінюються і припиняються виключно у сфері 
фінансової діяльності держави на стадії форму-
вання державних і місцевих доходів; 5) характе-
ризуються однобічною спрямованістю фінансо-
вих ресурсів від платників податків до бюджетів і 
державних цільових фондів у формі обов'язкових 
платежів податкового характеру [13].

Досліджуючи теоретичні підходи до визначен-
ня характерних особливостей податкових право-
відносин необхідно навести точку зору І.В. Ясько. 
Автор наголошує, що до особливостей податкових 
правовідносин необхідно відносити те, що: 1. по-
даткові правовідносини носять яскраво вираже-
ний державно-владний, імперативний характер. 
Вони припускають субординацію сторін, одній з 
яких – контролюючому органу, чинному від іме-
ні держави, – належить владне повноваження, а 
інший – платнику податків – обов’язок покори;  
2. податкові правовідносини виникають за 
обов’язкової участі відповідного державного ор-
гану, який забезпечує формування єдиної держав-
ної податкової, державної митної політики в ча-
стині адміністрування податків і зборів, митних 
платежів та реалізації єдиної державної подат-
кової, державної митної політики; 3. податкові 
правовідносини носять організаційно-майновий 
характер. Це пов’язується з тим, що центральне 
місце в системі податкових правовідносин нале-
жить відносинам, які мають грошовий, майновий 
характер і безпосередньо пов’язані зі здійснен-

ням податкових платежів зобов’язаними особа-
ми. Водночас існування таких майнових відносин 
самих собою без управлінського впливу на них з 
боку держави є неможливим [14, с. 24]; 4. подат-
кові правовідносини є суспільними відносинами 
які можуть існувати тільки в правовій формі;  
5. податкові правовідносини виникають з ініціати-
ви кожної зі сторін. При цьому, згода чи бажання 
другої сторони не є у всіх випадках обов’язковою 
умовою їхнього виникнення, тобто вони можуть 
виникати і всупереч бажанню або згоди другої 
сторони. Зазначена особливість податкових пра-
вовідносин обумовлена тим, що в них обов’язково 
бере участь владний суб’єкт; ще однією особливіс-
тю є спосіб вирішення спорів, що виникають між 
сторонами. Рішення, прийняті контролюючим 
органом, можуть бути оскаржені в адміністратив-
ному або судовому порядку, та право звернутися 
до контролюючого органу вищого рівня із скаргою 
про перегляд рішення [15, с. 5].

Висновок. Таким чином, узагальнюючи наве-
дені вище наукові позиції слід підсумувати, що 
податкові правовідносини представляють собою 
забезпечені та врегульовані нормами чинного по-
даткового законодавства суспільні відносини, які 
виникають у сфері оподаткування між органами 
Державної податкової служби та фізичними/юри-
дичними особами-платниками податків, з приво-
ду адміністрування податків та зборів, а також 
щодо оскарження дій чи бездіяльності податкових 
органів та порушення норм законодавства самими 
платниками податків. Для податкових правовід-
носин, на нашу думку, є властивими наступні ха-
рактерні ознаки:

- виникають у специфічній сфері суспільного 
життя, зокрема галузі оподаткування;

- мають чітко визначену імперативність регу-
лювання;

- їх виникнення та зміна не завжди залежать 
від сторін правовідносин;

- однією із сторін відносин обов’язково є спе-
ціальний центральний орган виконавчої влади зо-
крема Державна податкова служба України;

- учасники податкових правовідносин наді-
ляються сукупність особливих суб’єктивних прав 
та юридичних обов’язків;

- мають майновий характер. З фінансової 
точки зору передбачають односторонній рух гро-
шових коштів від платника податків до державно-
го та/або місцевого бюджетів.

На завершення представленого наукового до-
слідження слід узагальнити, що податкові пра-
вовідносини – це складні за своєю структурою 
та змістом відносини, які регулюються нормами 
різних галузей права, зокрема: податкового, ад-
міністративного, фінансового, господарського, 
тощо. Така розгалуженість правових норм в свою 
чергу також підтверджує багатоаспектність та 



176 Прикарпатський юридичний вісник

складність правовідносин, що виникають у сфері 
оподаткування. А тому важливим завданням за-
конодавця є створити належні умови для їх функ-
ціонування та належної реалізації, чого, на нашу 
думку, апріорі, не можливо досягти без чіткого 
визначення адміністративно-правового статусу 
суб'єктів податкових правовідносин.
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Анотація

Мельник Ю. В. До проблеми визначення по-
няття та особливостей податкових правовідно-
син. – Стаття.

У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених 
з приводу тлумачення поняття «податкові правовідно-
сини», запропоновано авторське визначення сутності та 
особливостей даної наукової категорії. Узагальнено, що 
податкові правовідносини – це складні за своєю струк-
турою та змістом відносини, які регулюються нормами 
різних галузей права, зокрема: податкового, адміністра-
тивного, фінансового, господарського, тощо. Підкресле-
но, що така розгалуженість правових норм в свою чергу 
також підтверджує багатоаспектність та складність пра-
вовідносин, що виникають у сфері оподаткування.

Ключові  слова: відносини, правовідносини, подат-
кові правовідносини, суб’єкт правовідносини, оподат-
кування.

Аннотация

Мельник Ю. В. К проблеме определения по-
нятия и особенностей налоговых правоотноше-
ний. – Статья.

В статье на основе анализа научных взглядов ученых 
по поводу толкования понятия «налоговые правоотно-
шения» предложено авторское определение сущности 
и особенностей данной научной категории. Обосно-
вано, что налоговые правоотношения — это сложные 
по своей структуре и содержанию отношения, регули-
руемые нормами различных отраслей права, в част-
ности: налогового, административного, финансового, 
хозяйственного и так далее. Подчеркнуто, что такая 
разветвленность правовых норм в свою очередь также 
подтверждает многоаспектность и сложность правоот-
ношений, возникающих в сфере налогообложения.

Ключевые  слова: отношения, правоотношения, на-
логовые правоотношения, субъект правоотношения, 
налогообложения.

Summary

Melnik Yu. V. To the problem of defining the concept 
and features of tax relations. – Article.

The article, based on the analysis of scientific views 
of scientists on the interpretation of the concept of «tax 
relations», offers an author's definition of the essence and 
features of this scientific category. It is generalized that tax 
legal relations are complex relations in their structure and 
content, which are regulated by norms of various branches 
of law, in particular: tax, administrative, financial, 
economic, etc. It is emphasized that such a branching of 
legal norms, in turn, also confirms the multifaceted and 
complex legal relations that arise in the field of taxation.

Key  words: relations, legal relations, tax legal 
relations, subject of legal relations, taxation.


