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Постановка проблеми. Сьогодні, зважаючи на динамічний розвиток податкового права в 
Україні, актуальним є аналіз податкових правовідносин, як однієї з основних складових його 
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понятійно-категоріального апарата. З прийняттям Податкового кодексу України наукові 
дослідження щодо вдосконалення податкових правовідносин значно розширилися. Однак цей 
нормативно-правовий документ не позбавлений низки недоопрацювань та недоліків, зокрема й 
щодо питання визначення податкових правовідносин. 

 
Аналіз дослідження проблеми. Окремі питання податкових правовідносин у різний час 

висвітлювали у своїх працях як українські, так і зарубіжні науковці: О. Бандурка, А. Бризгалін, 
Д. Вінницький, Л. Воронова, О. Дьомін, М. Кучерявенко, М. Орлов, І. Пасічна, Г. Петрова, 
Ю. Ровинський, І. Самсін, В. Теремецький, Н. Фолінова, Н. Хімічева, С. Ципкін, В. Яговкіна та ін. 
Важливе місце серед них посідає монографічне дослідження В. Теремецького “Податкові 
правовідносини в Україні” (2012 р.), у якому він зазначає, що “…незважаючи на численні наукові 
праці, проблема визначення сутності податкових правовідносин та їх місця у механізмі 
оподаткування не отримала системного вирішення, оскільки вчені досліджують відносини, що 
виникають внаслідок здійснення процесу оподаткування. У зв’язку з цим немає єдиного 
загальновживаного визначення поняття, особливостей, структури, функцій, процесів формування та 
функціонування податкових відносин, оцінки їх ефективності, напрямків вдосконалення тощо, 
попри те, що податкові правовідносини мають ключове значення для виконання більшості науково-
практичних завдань у сфері оподаткування” [1, с. 7] 

 
Мета роботи – проаналізувати сутність та ознаки податкових правовідносин в Україні. 
 
Виклад основного матеріалу. Загальнотеоретична природа правових відносин загалом 

випливає із суспільних відносин, які формуються між людьми у процесі їх спільної 
життєдіяльності. Їхня різноманітність залежить від сфери діяльності суб’єктів цих відносин. У 
теорії права суспільні відносини умовно поділяються на матеріальні (стосуються економічних 
зв’язків) і політико-правові. Однак частина цих відносин може охоплюватись правовим 
регулюванням, зокрема податковим, а інша – ні. Як слушно зазначають О. Остапенко та В. Люблін, 
суспільні відносини, що регулюються правом, – є специфічними, а їх учасники наділені правами й 
обов’язками, що мають юридичний зміст. Вони також звертають увагу на те, що філософи 
визначають “відносини”, як елемент тріади “речі” та “властивості”, на підставі яких будується 
пізнання різноманіття об’єктів реальної дійсності. Відносини реалізуються з урахуванням 
притаманних для суб’єктів властивостей, які проявляють себе в одних випадках як відокремлено, у 
інших – комплексно. Реалізація індивідуальних якостей суб’єктів правових відносин визначається 
тим, що особа невіддільна від суспільства, вона підпорядкована тим нормам, що діють у суспільстві 
і регламентують поведінку людей (соціальну, економічну, правову) [2, с. 8–9]. Правові відносини не 
можуть існувати поза правом, окремо від нього. Саме цей зв’язок з правом, урегульованість тих чи 
інших відносин і дає підстави називати їх правовими. Неможливий такий стан речей, щоб правові 
відносини існували незалежно від юридичних норм. Правовідносини – це наслідок дії права як 
соціального і державного інституту [3, с. 227]. 

У юридичній енциклопедичній літературі правовідносини визначають як врегульовані 
нормами права суспільні відносини, учасники яких є носіями суб’єктивних прав і обов’язків та 
виникають під час настання передбачених законом юридичних фактів [4, с. 253]. 

Одним із різновидів правовідносин є податкові правовідносини, які внаслідок прийняття 
Податкового кодексу України отримали новий стимул для розвитку. Цей кодифікований акт 
встановив правовий режим елементів податкових правовідносин, що вплинуло на їхню структуру, 
зокрема частково змінився зміст прав та обов’язків суб’єктів податкових правовідносин. 
Встановлення нових логічних суб’єктивних зв’язків призвело до зміни співвідношення елементів 
публічності та приватності у податкових правовідносинах [5, с. 175]. 

Однак потрібно звернути увагу на те, що ст. 1 Податкового кодексу України від 2 грудня 
2010 р. (далі ПК – України) хоча і визначає, що ПК України регулює відносини, які виникають  
у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що 
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справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їхні права та 
обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час 
здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового 
законодавства [6], однак не виокремлює податкові правовідносини, що регулюються цим Кодексом 
[7, с. 39–40]. У ПК України відсутнє чітке визначення поняття “податкові правовідносини”. Також у 
тексті ПК України законодавцем цей термін майже не використовується, що можна зарахувати до 
недоліків юридичної техніки цього нормативно-правового акта [8, с. 124–125]. 

Термін “податкові відносини” визначають як відносини, які виникають щодо формування 
централізованого державного фонду фінансових ресурсів та перерозподілу частини вартості 
валового внутрішнього продукту. Зміст податкових відносин характеризується особливою формою 
зв’язку між учасниками процесу оподаткування. Це суспільні відносини, які виникають при 
справлянні податків і зборів (обов’язкових платежів) і регульовані нормами фінансового, 
адміністративного, цивільного та кримінального права. Вони стосуються широкого кола питань – 
від установлення видів податкових платежів і їхнього законодавчого закріплення до контролю за 
правильністю й повнотою обчислення та зарахування до бюджетів і державних фондів. Суб’єктами 
податкових відносин є держава (органи влади, які формують та регулюють механізм 
оподаткування, зокрема контролюючі органи), платники податків та громадяни-виборці, які 
отримують суспільні блага у процесі перерозподілу частини вартості валового внутрішнього 
прибутку. Податкові відносини є нерівноправними і односторонніми. У таких відносинах держава є 
головною дійовою особою, платники податків – пасивними виконавцями, громадяни – пасивними 
споживачами [9, с. 62]. 

Податкові правовідносини, формуючись на основі реальних суспільних відносин, що 
визначають надходження податкових платежів, стають такими тільки під впливом податково-
правових норм. Суспільні відносини, що припускають регулювання надходжень податків і зборів, 
стають податковими правовідносинами, тільки коли це закріплено нормою права щодо податкового 
обов’язку. Отже, податкові правовідносини перебувають під подвійним впливом – впливом 
реальних суспільних відносин і норм права [10, с. 23]. 

Податкові правовідносини належать до складу фінансових правовідносин і є їх неодмінною 
складовою частиною. За відсутності податкових правовідносин фінансові правовідносини не мали б 
жодного сенсу. Без ефективної системи накопичення публічних грошових коштів не потрібен був 
би механізм їх розподілу та використання, так само, як неможливим було б повноцінне 
функціонування держави. Це свідчить про неможливість виведення податкових правовідносин з 
множини правовідносин фінансових [11, с. 25]. Податкові правовідносини є невід’ємною частиною 
фінансових правовідносин, так само, як і податкове право є частиною фінансового [12, с. 145].  

Думку про те, що податкові правовідносини є різновидом фінансових правовідносин, 
урегульованих фінансово-правовими нормами, висловлюють у своїх працях також Г. Білецька, 
М. Кармаліта, М. Куц [13, с. 9–11], О. Бандурка, В. Понікаров, С. Попова [14, с. 29–30], О. Куций 
[15, с. 7], І. Пасічна [16, с. 194–195], Р. Сидорук [17, с. 148], В. Теремецький [8, с. 124–125] та ін. 

Водночас податкові правовідносини відрізняються від інших фінансових правовідносин 
характерними властивостями структурних елементів, а саме: своєрідністю суб’єктів, об’єкта та 
змісту, який становлять права, обов’язки та поведінка суб’єктів цих відносин, що проявляється у 
їхніх діях (бездіяльності). Також податкові правовідносини можуть змінюватися під впливом: 
а) нормативних актів, згідно з якими норми права регулюють сферу податкових правовідносин; 
б) правосуб’єктних основ, що характеризують здатність особи до участі у правовідносинах 
(досягнення віку тощо); в) фактичних основ – власне основ виникнення, зміни та припинення 
податкових правовідносин, що ґрунтуються на юридичних фактах [13, с. 9–11].  

Сьогодні у податковому праві хоча і відсутнє єдине визначення податкових правовідносин, 
однак науковці висвітлили достатньо тлумачень цього поняття. Зокрема, заслуговує на увагу 
визначення податкових правовідносин, наведене І. Пасічною. У її розумінні податкові 
правовідносини – це вид масових, гарантованих державою фінансових правовідносин, що завжди є 
комплексними владно-майновими, грошовими відносинами, що ґрунтуються на податково-
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правових нормах, мають конфліктний характер і виникають лише у сфері утворення фінансових 
ресурсів держави й лише на підставі закону. Учасники податкових правовідносини (публічні й 
приватні) наділені суб’єктивними правами та несуть юридичні обов’язки, пов’язані із законним 
обмеженням права власності платників податків у зв’язку зі сплатою податків і зборів до бюджету” 
[16, с. 194–195]. 

Своєю чергою, Г. Білецька, М. Кармаліта та М. Куц податкові правовідносини визначають як 
“суспільно-економічні відносини, урегульовані нормами права, які прозоро визначають свій 
економічний зміст, форми економічних механізмів податків і зборів, які регулюються правом. Але 
податкові правовідносини опосередковують й інші види суспільних відносин. Через оподаткування 
здійснюється перерозподіл доходів між різними верствами населення та формування фондів для 
реалізації соціальних програм” [13, с. 9–11].  

І. Самсін вважає, що “…податкові правовідносини – це урегульовані нормами податкового 
права суспільні відносини, які мають владно-публічний характер і виникають між суб’єктами 
(платниками податків та державою в особі уповноважених органів), наділеними правами й 
обов’язками у сфері справляння податків і зборів та здійснення податкового контролю” [12, с. 145].  

О. Бандурка, В. Понікаров та С. Попова вважають, що “…податкові правовідносини – це 
відносини, які виникають на підставі податкових норм, які встановлюють, змінюють чи скасовують 
податкові платежі, та у зв’язку з юридичними фактами, учасники яких наділені суб’єктивними 
правами і несуть юридичні зобов’язання, пов’язані зі сплатою податків та зборів до бюджетів і 
цільових фондів та поданням податкової звітності. Ці відносини існують лише після оформлення їх 
у відповідну правову форму” [14, с. 29–30]. 

Р. Сидорук податкові правовідносини визначає як “…владно-майнові суспільні відносини, 
врегульовані нормами податкового права, приписи яких виражені у категоричній формі, а учасники 
цих відносин мають кореспондуючі права та обов’язки, пов’язані зі справлянням податків та зборів 
та охоронювані силою державного примусу” [17, с. 148]. 

В. Теремецький, аналізуючи сучасні теоретико-правові погляди науковців щодо сутності та 
змісту податкових правовідносин робить висновки про те, що податкові правовідносини: 1) є 
різновидом суспільних відносин, які врегульовані податковим законодавством, що включає 
комплекс (систему, сукупність) норм різних галузей права; 2) існують лише після їх відповідного 
правового оформлення, тому вони можуть існувати лише як відносини правові і припиняють своє 
існування разом і одночасно з тим, як втрачають юридичний характер; 3) охоронювані державою 
суспільні відносини, що виникають у сфері оподаткування та являють собою соціально значущий 
зв’язок між суб’єктами за допомогою прав і обов’язків, передбачених податковим законодавством; 
4) управлінські відносини у сфері справляння податків і зборів, які за певних обставин можуть 
набувати адміністративного характеру [8, с. 124–125]. 

З наведеного можна зробити висновок, що сьогодні склався порівняно стійкий підхід до 
визначення поняття податкових правовідносин як суспільних відносин, врегульованих нормами 
податкового права.  

З’ясуванню сутності податкових правовідносин сприяє виокремлення їх ознак, а саме: 
1) загальних, які властиві податковим правовідносинам як різновиду суспільних відносин; 
2) особливих, які властиві податковим правовідносинам як різновиду фінансових правовідносин; 
3) індивідуальних (специфічних), які властиві лише податковим правовідносинам [1, с. 35–43].  

Загальними ознаками податкових правовідносин, як різновиду суспільних правовідносин, є 
те, що: а) вони виникають на підставі правової норми як форми її реалізації; б) мають владний 
характер, який за своїм змістом виражає інтереси держави [18, с. 9]; в) сторони правовідносин 
завжди наділені суб’єктивними правами і відповідними юридичними обов’язками, здійснення та 
виконання яких забезпечується можливістю державного примусу; г) здійснюються свідомо і 
цілеспрямовано; ґ) виступають у вигляді конкретного суспільного зв’язку, причому ступінь 
конкретизації може бути різним (мінімально конкретизуються правовідносини, які врегульовані 
безпосередньо законом (наприклад, конституційні права і свободи); середній ступінь конкретизації 
спостерігається, коли індивідуалізований не лише суб’єкт, а й об’єкт правовідносин (наприклад, у 
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правовідносинах власності визначені власник і річ – об’єкт власності); максимальний ступінь 
конкретизації наявний у тих випадках, коли точно відомо, які власне дії повинні здійснюватися 
зобов’язаною стороною в інтересах уповноваженого) [19, с. 377–378]; д) учасниками правовідносин 
можуть бути лише суб’єкти права, тобто особи, наділені правосуб’єктністю [1, с. 35].  

Особливими ознаками податкових правовідносин є те, що вони характеризуються наявністю 
у сторін суб’єктивних юридичних прав і обов’язків та являють собою суспільний зв’язок окремих 
осіб. Крім того, оскільки податкові відносини можуть існувати виключно у формі правовідносин, 
вони неодмінно виникають на підставі правових норм та забезпечуються силою державного 
примусу. Оскільки податкові правовідносини належать до складу фінансових правовідносин, їм 
також притаманні ознаки останніх [11, с. 25], зокрема їх майновий характер під час врахування 
того, що майном виступають гроші, а точніше – публічні грошові фонди. Це зумовлено 
економічним змістом цих правовідносин, які виникають, змінюються і припиняються саме під час 
формування, розподілу й використання фондів коштів, необхідних для існування держави, 
забезпечення потреб суспільства та територіальних громад [20, с. 11]. 

Індивідуальними (специфічними) ознаками податкових правовідносин є те, що вони 
виникають і розвиваються у сфері податкової діяльності держави, є формою реалізації публічних 
інтересів і розглядаються як публічно-правові відносини [18, с. 9]. До істотних ознак, що 
уособлюють специфічні ознаки (особливості) податкових правовідносин, можна зарахувати такі, 
що: 1) регулюються податковим законодавством, тобто комплексом (системою, сукупністю) 
правових норм, урегульованих різними галузями права; 2) є юридичним взаємозв’язком суб’єктів 
податкових правовідносин за допомогою суб’єктивних прав та юридичних обов’язків; 3) є влад-
ними відносинами між суб’єктами податкового права; 4) спираються на існуючу систему принципів 
податкового законодавства [1, с. 38–39, 42]; 5) є наявний політичний вплив; 6) мають періодичний 
характер; 7) спрямовані на забезпечення формування публічних фондів грошових коштів та 
подолання конфлікту інтересів; 8) розвиваються на основі нормативної моделі [21, с. 7]. 

 
Висновки. Отже, проаналізувавши поняття та ознаки податкових правовідносин, які 

розкривають їхню сутність, та беручи до уваги те, що податкові правовідносини доцільно 
розглядати як складний інститут не лише податкового та фінансового права, а й права загалом, ми 
вважаємо, що податкові правовідносини слушно визначати у широкому та вузькому значеннях.  

У широкому розумінні податкові правовідносини – це різновид суспільних правовідносин, які 
мають владний характер, виникають на підставі правових норм та здійснюються свідомо і 
цілеспрямовано їх учасниками, що наділені суб’єктивними правами та юридичними обов’язками.  

У вузькому значенні податкові правовідносини – це відносини, які виникають, розвиваються 
й припиняються 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 нормами податкового права, за порушення 
яких настає відповідальність. 
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