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АНОТАЦІЯ

Маринчак Є.С. Правовий статус резидентів – платників податку на

доходи фізичних осіб. — Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і

процес; фінансове право; інформаційне право» (081 – Право). — Київський

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018.

Захист дисертаційного дослідження відбудеться у спеціалізованій

вченій раді юридичного факультету Київського національного університету

імені Тараса Шевченка, Київ, 2018.

Зміст анотації. Дисертація є комплексним дослідженням теоретичної

та практичної проблематики правового статусу резидентів – платників

податку на доходи. У дослідженні здійснено ґрунтовний аналіз наукових

джерел, міжнародних угод, нормативно-правових та правозастосовчих актів,

що дозволило дійти висновків, які становлять наукову новизну. Положення

нових наукових результатів дослідження можуть бути використані для

практичного застосування, як в науково-педагогічній діяльності, так і в

нормативно-правовій.

В цьому дисертаційному дослідженні встановлено, що в системі

фінансового законодавства України в частині регулювання відносин щодо

мобілізації грошових коштів до централізованих фондів нема єдиного

підходу до визначення правового статусу осіб – резидентів та нерезидентів,

на яких законом покладено обов'язок зі сплати обов'язкових платежів до цих

фондів. Нормативно-правові акти, що врегульовують фінансові

правовідносини, та інші законодавчі акти, ухвалені з метою залучення

грошових коштів до централізованих публічних фондів, визначають

резидентський статус особи лише щодо тих правовідносин, які вони

безпосередньо врегульовують, а саме: податкових, митних, валютних та
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інших. Враховуючи вищезазначене, запропоновано для всіх діючих

правовідносин щодо мобілізації коштів до централізованих фондів держави

застосовувати законодавчий термін «фіскальний резидент», бо в кожному

окремому випадку резидентський статус особи, з доходів якої держава

мобілізує грошові кошти, визначається законодавчим актом лише в межах

правовідносин, які цей акт врегульовує. Водночас ці законодавчі акти існують

з єдиною метою — мобілізації грошових коштів до публічних фондів

держави. Також запропоновано розділяти критерії визначення резидентського

статусу на основні та додаткові. Основні критерії детермінації резидентського

статусу фізичної особи – платника податків такі: його місце проживання,

постійне місце проживання та основне місце проживання, до того ж останній

критерій безумовний. Додаткові критерії визначення резидентського статусу

— центр життєвих інтересів, фактичне перебування понад 183 дні та

громадянство платника податку. Досліджено додатковий критерій «центр

життєвих інтересів» (тісні особисті чи економічні зв'язки з державою) та

встановлено, що він бере свій початок у фінансово-правовому просторі з

теорії економічних зв'язків Георга фон Шанца. Найвдаліший спосіб визначати

ці зв'язки через формальну ознаку — постійне місце проживання особи. Тому

саме постійне місце проживання особи — основний критерій визначення

резидентського статусу платника податків. Це правове явище можна пояснити

так: центр життєвих інтересів — це сутність, визначальне в резидентності

особи, основною формою якого є постійне місце проживання платника

податку.

Окрема увага звернута на створення Вільної економічної зони

«Крим», бо її законодавче регулювання негативно відбилося на правовому

статусі платників податків України. Проблематика стосується великого кола

правовідносин (економічних, фінансових, соціальних тощо). Якщо виходити

лише з об'єкта цього дисертаційного дослідження, то віднесення  фізичних і

юридичних осіб до числа нерезидентів України лише за одним критерієм

(податковою адресою) некоректне. Законодавчі положення, ухвалені з метою
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регулювання правовідносин на тимчасово окупованих територіях, суперечать

податковому законодавству України.

Автор дисертаційного дослідження уточнив низку наукових положень.

Зокрема, в податковому праві Великобританії XIV – ХІХ ст. принципи

територіальності та резидентства діяли одночасно. Принцип територіальності

застосовувався до об'єктів оподаткування, джерелом походження яких була

територія Великобританії та інші території, на які поширювався її

суверенітет. Принцип резидентства застосовувався до суб'єктів

оподаткування з метою визначення правового статусу платників податків.

Поява та розвиток принципу громадянства (підданства) в податкових

правовідносинах  держав з континентальною системою права залежала від

конституційних прав та обов'язків громадянина. Правовий статус

громадянина передбачав платниками податку громадян (підданих) своєї

держави. Іноземні громадяни сплачували прибутковий податок (податок на

доходи фізичних осіб), лише коли його джерело — територія держави.

Трансформація  принципу громадянства в принцип резидентства відбулась

еволюційно, за наслідком комплексного аналізу економічних відносин

західноєвропейськими науковцями ХІХ ст., що дозволив обґрунтувати

фінансово-правовий зв'язок особи з державою, виходячи з місця проживання

та фактичного її перебування. Принцип резидентства в державах

континентальної правової системи був введений з метою розмежування

персональної податкової юрисдикції держав та для уникнення подвійного

оподаткування.

Також удосконалено історичні аспекти появи та розвитку правового

статусу платника податку на доходи на теренах України. Оподаткування

доходів фізичних осіб обумовлювалося передусім потребою у фінансових

ресурсах, необхідних для створення сучасних централізованих фондів коштів

держави та вдалою практикою введення прибуткового оподаткування в

ХІХ ст. західноєвропейськими державами. Цей податок став основою для

побудови податкової системи початку ХХ ст. У радянську добу прибуткове



5

оподаткування фізичних осіб існувало як об'єктивна реальність, що не була

належним чином обґрунтована на науковому рівні. Це було пов'язане з

низкою об'єктивних чинників, серед яких: політичний режим, планова

економіка, мінливе законодавство тощо. Зі здобуттям незалежності України,

наукові погляди були спрямовані на західноєвропейську податкову систему та

відповідні правові положення в частині правового статусу платників податку.

Активне наукове розроблення дало змогу закласти фундамент сучасного

податкового права України.

Крім того, удосконалено змістовне тлумачення правового статусу

платника податку на доходи фізичних осіб у частині співвідношення з

резидентським статусом. Визначальною ознакою правового статусу платника

податку на доходи фізичних осіб є його резидентський статус. Тобто обсяг

правового статусу кожного платника податку залежить від того, чи така особа

є резидентом держави. На обсяг податкового обов'язку платника податку

впливає «резидентність» особи, бо статус податкового резидента передбачає

обов'язок сплати податків з усіх доходів, отриманих фізичною особою

незалежно від джерел їхнього походження, тоді як нерезиденти

оподатковуються тільки з доходів, джерело яких — відповідна держава.

Удосконалено зміст правового статусу платників податку на доходи фізичних

осіб, який також може залежати від різновидів діяльності самозайнятих осіб.

Податкове законодавство передбачає два види різновидів діяльності

самозайнятих осіб: фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які ведуть

незалежну професійну діяльність. Цим двом видам діяльності відповідає

узагальнений термін «самозайняті особи». Порівнюючи незалежну

професійну діяльність і приватну підприємницьку (діяльність фізичних осіб –

підприємців), слід зазначити, що основна відмінна ознака останньої —

систематичність ведення та мета отримання доходу (прибутку). Податково-

правовий статус самозайнятих осіб тісно пов'язаний з цивільним та

господарсько-правовим статусом. Особа може набути правового статусу

платника податку на доходи фізичних осіб, маючи відповідну податкову
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правосуб'єктність, передумова виникнення якої — цивільна

правосуб'єктність, бо наявність об'єктів цивільних прав породжує

виникнення податкового обов'язку, домінантного елемента в податковій

правосуб'єктності. Загалом взаємозв'язок між цивільними та податковими

правовідносинами пояснюється їх майновою природою.

Подальший розвиток дістали наукові положення стосовно генезису та

розвитку принципу резидентства в прибутковому оподаткуванні (податку на

доходи фізичних осіб) держав англосаксонської та континентальної правових

систем. На законодавство держав континентальної частини Європи суттєво

впливали як економічні теорії, так і конституційні права людини та

громадянина. Сучасний принцип резидентства за внутрішньою сутністю —

це основні засади, на яких побудований правовий статус платника податку на

доходи. Його зовнішня форма — критерії, за допомогою яких визначається

ступінь фінансово-правового зв'язку фізичної особи з двома і більше

податковими юрисдикціями з метою визначення тісніших зв'язків фізичної

особи з певною однією державою — податковою юрисдикцією, перед якою

така особа матиме обов'язок сплачувати податки з усіх джерел доходів.

Також подальший розвиток дістали онтологічні наукові позиції про

правову категорію «платник податку». Відповідно до аксіологічної концепції

праворозуміння платник податку — це окремо визначений індивід, що

становить складову частину організованого у формі держави суспільства та

отримує публічну вигоду від держави через забезпечення належних умов для

реалізації своїх природних прав та свобод, у зв'язку з чим сплачує грошові

кошти у вигляді податків. Держава наділена суверенітетом та в

імперативному порядку породжує на своїй території податкову юрисдикцію,

що поширюється як на територію, так і на фізичних та юридичних осіб

(персональна юрисдикція), як наслідок, у державі діють податкові

правовідносини (соціологічна концепція праворозуміння), породженні

правовими нормами у формі законів (нормативістська концепція

праворозуміння).
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Подальший науковий розвиток дістало положення щодо виокремлення

податкової деліктоздатності з дієздатності, як окремого елемента в податковій

правосуб'єктності. Податкова деліктоздатність — самостійний структурний

елемент податкової правосуб'єктності, бо обов'язок зі сплати податків і

зборів, як головний складник змісту податкового статусу прямо не залежить

від податкової дієздатності такого платника податків. Це пов'язано з

особливістю виникнення та припинення податкової правосуб'єктності. Один

із прикладів, що обґрунтовує розмежування податкової дієздатності та

деліктоздатності фізичних осіб, — законодавчі положення, відповідно до

яких нерухомість, що належить фізичній особі – нерезидентові, надається в

оренду лише через фізичну особу – підприємця або юридичну особу –

резидента; нерезидент, який порушує ці законодавчі норми, вважається

таким, що ухиляється від сплати податку, тобто у фізичної особи –

нерезидента нема податкової дієздатності, однак наявна податкова

деліктоздатність.

Набуло наукового розвитку положення щодо спеціальної податкової

правосуб’єктності будь-якого суб’єкта податкового права, бо податкові

правовідносини можуть виникати лише в межах податкового права щодо

конкретного податкового обов'язку (щодо сплати податку чи збору).

Податкова правосуб'єктність передбачає здатність особи бути учасником

лише визначеного кола правовідносин, врегульованих нормами податкового

права.

Наукового розвитку також набуло положення щодо взаємозв'язку та

впливу резидентського статусу фізичної особи на обсяг її обов'язків та прав.

Фізичні особи – резиденти, беруть безперервну участь у відносинах з

державою (безоплатна медична допомога, соціальні пільги, адміністративні

послуги), а нерезиденти лише формально пов'язані з державою, чия територія

— джерело їхнього доходу. Обсяг обов'язків та прав для податкових

резидентів та нерезидентів, згідно з національним податковим
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законодавством України та законодавством розвинених держав світу,

різняться.

Науково розвинуто виокремлення та обґрунтування податкових агентів

як самостійних суб'єктів податкових правовідносин. Правовий статус

податкових агентів антагоністичний: стосовно фіскальної служби податкові

агенти — це зобов’язані особи, що вступають у правовідносини як платники

податку, а щодо платників податків податкові агенти виконують частину

функцій фіскальної служби.

Результати дисертаційного дослідження на науковому рівні

обґрунтовують необхідність вдосконалення податкового законодавства щодо

детермінації резидентського статусу фізичних осіб – платників податку на

доходи та спрямовані на нормативно-правове регулювання фінансових

правовідносин, що виникли внаслідок тимчасової окупації частини території

України. Практичне значення полягає в запропонованих автором дослідження

механізмах вдосконалення процедури визначення резидентського статусу

фізичних осіб та поширення податкової юрисдикції України як на тимчасово

окуповані території України, так й на осіб, що знаходяться на них. Механізми

можуть бути використані органами державної влади з метою побудови

концепції та створення законодавчої бази для деокупації цих територій та

відшкодування завданих збитків державі та фізичним, юридичним особам.

Ключові слова: правовий статус платника податків, податкова

правосуб'єктність, податкові агенти, принцип резидентства, податкові

резиденти, фіскальні резиденти, центр життєвих інтересів, критерії

резидентського статусу, подвійне оподаткування, модельна конвенція,

податкова юрисдикція, персональна податкова юрисдикція, тимчасово

окуповані території України, Вільна економічна зона «Крим».
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The content of annotations. The author conducted research of scientific

sources, international agreements, regulatory and enforcement acts, that allowed to

attain scientific innovation of practical use in scientific and educational, as well as

regulatory and legal activities.

Thus, the author’s conclusions constitute scientific novelty, in particular.

Namely, it has been established that the financial legislation system of Ukraine in

the part of regulation of legal relations concerning the mobilization of funds to

centralized funds there, has no single approach for determining the legal status of

individuals – residents and non-residents, who are obliged to pay mandatory

payments to these funds. Statutory acts regulating financial legal relations and

other legislative acts, adopted to attract funds to centralized public funds,

determine the status of a resident only in relation to the legal relationships they

regulate directly, namely tax, customs, currency and other relationships.

Considering the aforementioned, it is suggested for all such existing legal relations

to use the legislative term «fiscal resident», since in each individual case the

resident status of the person, from which the state forms the income of the

centralized funds, is determined by the legislative act only in the within the legal

relationships that this act regulates. At the same time, these legislative acts exist for

the sole purpose – for mobilizing funds to public funds of the state. Also, the

proposition to separate criteria for determining residential status on the main
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(residence, domicile, main residence) and additional (center of vital interests,

actual stay more than 183 days in the state, citizenship of a taxpayer). The

additional criterion «center of vital interests» (close personal or economic ties with

the state) was investigated and it was established that the source of the criteria was

to determine the residential status as a center of vital interests i.e. social and

economic relations with the state, is Georg von Schanz's theory of economic

relations. The most successful way to determine these relationships is their formal

manifestation – the permanent residence of the person. Therefore, at the legislative

level, the permanent residence of a person is the main criterion for determining the

resident status of a taxpayer. This legal phenomenon can be explained as follows:

the center of vital interests – is the internal essence of the person's residence, one

of whose external forms is a permanent residence.

Particular attention was paid to the creation of the Free Economic Zone

«Crimea», since its legislative regulation negatively affected the legal status of

taxpayers in Ukraine. The issue concerns a large range of legal relationships –

economic, financial, social etc. if only to proceed  from the object of this research,

then the attribution of individuals and legal entities to non-residents of Ukraine by

only one criterion (tax address) is incorrect. Legislative provisions adopted to

regulate legal relations in the temporarily occupied territories are in conflict with

the intergovernmental agreements on avoidance of double taxation concluded

between Ukraine and other states.

The author of the research specified a number of scientific provisions. In

particular, in the tax law of the United Kingdom of the city XIV – XIX century the

principles of territoriality and residence acted simultaneously. The principle of

territoriality was applied to objects of taxation, the origin of which was the

territory of the United Kingdom and other territories that were subject to the

sovereignty of Great Britain. The residence principle was applied to tax entities to

determine the legal status of taxpayers. The emergence and development of the

principle of citizenship in the tax legal relations of states with the continental

system of law depended on the constitutional rights and obligations of a citizen.
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The legal status of a citizen implies taxpayers-citizens (subjects) of the state.

Foreign citizens paid income tax (personal income tax) only on the part received

on the state's territory. The transformation of the principle of citizenship into the

principle of residence was evolutionary, as a result of a comprehensive analysis of

economic relations by Western European scholars of the nineteenth century, which

allowed to substantiate the financial and legal relationship of a person with the

state, based on his residence and his actual stay. The principle of residence in the

states of the continental legal system was introduced to differentiate the personal

tax jurisdiction of the states and, accordingly, to avoid double taxation.

Also, were researched the historical aspects of the emergence and

development of the legal status of the taxpayer on income in Ukraine. The taxation

of personal income was conditioned primarily by the need for mobilization of

financial resources necessary for the creation of modern centralized funds of the

state and by the practice of introducing income tax in XIX century in Western

Europe. This tax became the basis for building the tax system of the early twentieth

century. During Soviet times, the taxation of individuals existed as an objectively

existing reality, which was not properly grounded at the scientific level. This was

due to a number of objective factors, among which: political regime, planned

economy, changing legislation and so on. With the advent of Ukrainian

independence, scientific views were directed at the Western European tax system

and the relevant legal provisions regarding the legal status of taxpayers. Active

scientific research has made it possible to lay the foundation for modern tax law of

Ukraine.

In addition, the meaningful interpretation of the legal status of the taxpayer

for personal income has been improved regarding the resident status. The defining

characteristic of legal status is the personal jurisdiction of the state, that is, the

criterion of residence, according to which the legal status of each taxpayer depends

on whether such person is a resident of the state. The amount of tax liability of a

taxpayer is affected by the «residence» of a person, since the status of a tax

resident provides for the duty to pay taxes on all income received by an individual,
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regardless of their sources of origin, while non-residents are taxed only on income,

the source of which is the relevant state. The content of the legal status of

taxpayers for personal income tax, which may also depend on the economic

activity of such persons, was specified. The tax legislation provides for two types

of economic activity: individuals – entrepreneurs and individuals engaged in

independent professional activities. These two types of economic activity have the

general term «self-employed persons». Comparing independent professional

activity and private entrepreneurial activity (activity of individual entrepreneurs), it

should be noted that the main distinguishing feature of the latter will be the

systematic implementation and the purpose of obtaining income. The tax status of

self-employed persons is closely linked to civil and economic-legal status. A

person may acquire the legal status of a taxpayer for personal income tax having

the appropriate tax liability. The prerequisite for the emergence of which is civil

legal personality, since the presence of civil rights objects gives rise to a tax duty,

which is the dominant element in the tax legal personality. In general, the

relationship between civil and tax relations is explained by their nature.

Further scientific research was concerning the genesis and development of

the principle of residency in the personal income tax (tax on personal income) in

the countries of Anglo-Saxon and continental legal systems, since the legislation of

mainland Europe was considerably influenced by both economic theory and

constitutional rights of citizens. Current residency principle for the inner essence is

the main principle for the legal status of the taxpayer's income. External forms are

the criteria by which the degree of financial and legal relationship of an individual

with two or more tax jurisdictions to assess closer ties between an individual and a

specific state – tax jurisdiction to which that person would have required to pay

taxes from all sources of income.

Also, ontological research was in regard of the legal category of

«taxpayer». According to the concept of axiological thinking, the tax payer is a

separate individual who is part of the state in the form of organized society and

gets the benefit from the state in the form of proper conditions to exercise his or
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her natural rights and freedoms, and therefore he or she pays taxes. The state is

endowed with sovereignty and according to imperative procedure generates on its

territory the tax jurisdiction that applies to the territory, natural and legal persons,

resulting in the country are tax relationship (sociological concept of thinking) that

generates law in form of statutory acts (legit concept of thinking).

Subsequent scientific development received the provision for the separation

of the delictual responsibility as a separate element in the judicial personality.

Taxability is an independent structural element of tax responsibility, since the

obligation to pay taxes and duties as the main component of the content of the tax

status does not directly depend on the tax capacity of such a taxpayer. This is due

to the feature of the emergence and termination of tax legal personality. One of the

examples, justifying the delineation of tax capacity and legal capacity of

individuals, is the legislative provisions according to which the immovable

property owned by a non-resident individual is leased solely through an individual,

an entrepreneur or a resident legal entity; A non-resident who violates these laws is

considered to be tax evasion, that is, a non-resident physical person has no tax

capacity, but the available tax capacity is available.

The scientific development also acquired a provision on the relationship

and influence of the resident status of an individual on the scope of his duties and

rights. Individuals-residents, take on continuous participation in relations with the

state (free medical care, social privileges, administrative services), while non-

residents are only formally connected with the state, the source of income of which

is the territory of the state. The scope of duties and rights for tax residents and non-

residents, vary among the national tax legislation of Ukraine and legislation of

developed countries.

The isolation and justification of tax agents as independent entities of the

tax relations also acquired scientific development. The legal status of tax agents is

antagonistic: in relation to fiscal services, tax agents are obliged to legal persons as

taxpayers, and tax agents perform partly the functions of the fiscal service in

relation to taxpayers.
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The results of the research justify the need to improve the tax law of the

determination of residence status of individuals – income tax payers and focus on

the legal regulation of financial relationships resulting from the temporary

occupation of the territory of Ukraine. The practical significance is the author’s

suggestions of studying the mechanisms of the Ukrainian tax jurisdiction

distribution in the areas and unto people who living there (personal tax

jurisdiction). The mechanisms of spreading the tax jurisdiction of Ukraine may be

used by the government to build the concept and create legal room for de-

occupation of the territories and reimbursement of damages to the state, individuals

and legal entities.

Keywords: legal status of taxpayers, tax legal personality, tax agents,

principle of residence, tax residents, fiscal residents, centre of vital interests,

criteria for resident status, double taxation, model tax convention, tax jurisdiction,

personal income, temporarily occupied territory of  Ukraine, free economic zone

«Crimea».
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
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Європейська соціальна

хартія

– Європейська соціальна хартія (Переглянута) від

03.05.1996 р.

Закон № 889-IV – Закон України «Про податок з доходів фізичних

осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV

Закон № 1207-VII – Закон України «Про забезпечення прав і свобод

громадян та правовий режим на тимчасово

окупованій території України» від 15.04.2014 р.

№ 1207-VII

Закон № 1251-XII – Закон Української РСР «Про систему

оподаткування» від 25.06.1991 р. № 1251-XII

Закон № 1306-XII – Закон Української РСР «Про прибутковий податок
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зони «Крим» та про особливості здійснення
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економічної діяльності на тимчасово окупованій

території України» від 12.08.2014 р. № 1636-VII

Закон 1870 року – Закон Північно-німецької Конфедерації про

уникнення подвійного оподаткування від

13.05.1870 р.

Іноземці – громадяни іноземних держав

Модельна конвенція – Модельна Конвенція ОЕСР щодо податків на

доходи і капітал

Наказ № 581 – наказ Державної податкової адміністрації України

«Про затвердження примірних форм Заяви фізичної

особи – іноземця про самостійне визначення

резидентського статусу та Повідомлення працедавця

про самостійне визначення фізичною особою –

іноземцем резидентського статусу» від 05.10.2004 р.

№ 581

НЕП – Нова економічна політика

ОЕСР – Організація Економічного Співробітництва та

Розвитку

ПКУ – Податковий кодекс України

Положення 1916 року – Положення про державний прибутковий податок,

введене в дію Законом від 06.04.1916 р.

Порядок реєстрації

місця проживання

– Порядок реєстрації місця проживання та місця

перебування фізичних осіб в Україні та зразків

необхідних для цього документів, затверджений

наказом Міністерства внутрішніх справ від

22.11.2012 р. № 1077

Порядок № 201 – Порядок розгляду в дипломатичних
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представництвах або консульських установах

України за кордоном клопотань громадян України,

які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на

постійне проживання за кордоном, затверджений

наказом Міністерства закордонних справ України від

22.11.1999 р. № 201

Указ 1943 р. – Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про

прибутковий податок з населення» від 30.04.1943 р.

Указ 1978 р. – Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про

прибутковий податок з іноземних юридичних та

фізичних осіб» від 12.05.1978 р.
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ВСТУП

Актуальність теми зумовлена провідною роллю податку на доходи

фізичних осіб у фінансовій системі держави. Платник податку – це фізична

особа, точне та вичерпне законодавче визначення правового статусу якої

впливає на повноту сплати цього обов’язкового платежу. Власне обов’язок зі

сплати податку становить головний елемент у правовому статусі фізичної

особи-платника податку, який, натомість, залежить від її резидентського

статусу.

Вищенаведена теза потребує детального аналізу окремих її

складників, зокрема: податкового обов’язку, як головного елемента в

податковій правосуб’єктності; податкової правосуб’єктності, як невіддільного

складника правового статусу; правового статусу платника податку на доходи

фізичних осіб, як зобов’язаної особи; резидентського статусу, від якого

залежить обсяг обов’язків та прав.

Для податкового законодавства України впровадження принципу

резидентства при визначенні правового статусу особи – відносно нове

правове явище. Сам перехід від принципу громадянства (політико-правового

зв’язку особи з державою) до принципу резидентства (фінансово-правового

зв’язку особи з певною податковою юрисдикцією) відбувся шляхом

імплементації до національного законодавства України вже чинних у

західноєвропейських державах правових норм, які здебільшого відповідають

міжнародним публічно-правовим нормам щодо уникнення подвійного

оподаткування. Однак, фінансова система держави – це єдиний механізм і

зміна лише податкових норм не поліпшить функціонування всієї системи,

адже інші норми, що регулюють фінансові правовідносини, вступають у

колізію з сучасними податковими. Це пов’язано з тим, що законодавчі

положення, спрямовані на мобілізацію коштів до централізованих публічних

фондів, по-різному визначають правовий статус зобов’язаної щодо держави

сторони.
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Недостатній рівень наукової розробки проблематики правового

статусу резидентів – платників податку на доходи фізичних осіб, а також

нагальна потреба вирішення питання нормативного регулювання правового

статусу платників податків на тимчасово окупованих територіях, зумовили

вибір теми дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Пріоритетних тематичних

напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до

2020 року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від

7.09.2011 р. № 942; Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–

2015 рр., затверджених постановою загальних зборів Національної академії

правових наук України від 24.09.2010 р.; Пріоритетних напрямів розвитку

правової науки на 2016–2020 рр., затверджених постановою загальних зборів

Національної академії правових наук України від 03.03.2016 р.; в межах

бюджетних тем: «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і

практичний аспекти» № 11 БФ 042-01, яка досліджувалась з 1 січня 2011 р. по

31 грудня 2015 р.; «Теорія та практика адаптації законодавства України до

законодавства ЄС» № 16 БФ 042-01, що діє з 1 січня 2016 р. по 31 грудня

2018 р.

Тема дисертаційного дослідження сформульована відповідно до вимог

Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від

11.07.2001 р. № 2623-III, положень Стратегії державної політики сприяння

розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо

її реалізації, затвердженої Указом Президента України від 24.03.2012 р.

№ 212/2012; затверджена Вченою радою юридичного факультету Київського

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол від 22.12.2014

р. № 4) та уточнена 27.02.2017 р. згідно з протоколом № 5.

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження

полягає в тому, щоб на основі аналізу міжнародного та національного права

системно розглянути рівень законодавчого регулювання правового статусу
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платників податків на доходи фізичних осіб, дослідити практичний складник

реалізації цих законодавчих положень, сформулювати науково обґрунтовані

висновки та пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства.

Для досягнення зазначеної мети, необхідно розв’язати такі основні

завдання:

– провести ретроспективний аналіз наукових поглядів і правових

положень, що призвели до виникнення правового явища «платник податку»;

– сформулювати наукове визначення правової категорії «платник

податку на доходи» відповідно до сучасних онтологічних концепцій

праворозуміння;

– з’ясувати причини запровадження сплати податку на доходи

фізичних осіб, зважаючи на принцип громадянства особи, та проаналізувати

еволюційну зміну принципу громадянства від «гібридного» громадянства –

резидентства до сучасного принципу резидентства;

– виявити ступінь імплементації західноєвропейського права при

визначенні правового статусу платника податку в Україні, зокрема в частині

критеріїв детермінації резидентського статусу особи;

– розкрити зміст правового статусу платника податків;

– виявити колізійні фінансово-правові норми, що визначають

резидентський статус фізичних осіб та сформулювати практичні висновки,

які містять пропозиції щодо вдосконалення фінансово-правових норм, в цій

частині;

– проаналізувати проблематику визначення резидентського статусу

фізичних осіб на тимчасово окупованих територіях України та запропонувати

механізми поширення податкової юрисдикції як на тимчасово окуповані

території України, так і на осіб, які там перебувають.

Об’єкт дисертаційного дослідження – врегульовані нормами права

суспільні відносини, в яких беруть участь резиденти – платники податку на

доходи фізичних осіб.
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Предмет дисертаційного дослідження – правовий статус резидентів –

платників податку на доходи фізичних осіб.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є

система загальних та спеціальних методів наукового пізнання, що дозволяє

розкрити поставлені завдання всебічно в єдності їх змісту та форми.

Застосування діалектичного методу дало змогу дослідити

фінансово-правові погляди на правову категорію «платник податку на

доходи», що становлять теоретичну основу цієї роботи (підрозділи 1.1, 1.2,

2.1–2.4). Порівняльно-історичний та конкретно-історичний методи

використовувалися для дослідження генезису та розвитку принципу

резидентства (підрозділи 1.1–1.3). Порівняльно-правовий метод було

застосовано для дослідження ступеню законодавчого регулювання

правового статусу резидентів – платників податку на доходи фізичних осіб

в провідних державах (підрозділи 1.4, 3.1). Системно-структурний метод

застосовувався при проведенні комплексного аналізу правової матерії

принципу резидентства, зокрема його місця в фінансово-правовому

просторі та значенні для держави загалом (підрозділи 1.3, 1.4, 3.1, 3.2).

Формально-догматичний (юридико-технічний) метод був використаний

для дослідження правової природи податкових агентів, як самостійних

суб’єктів оподаткування та для аналізу правового регулювання

оподаткування резидентів на тимчасово окупованих територіях (підрозділи

2.4, 3.2). Формально-логічний метод дав змогу дослідити зміст та форми

правової категорії «платник податку на доходи», правовий статус,

податкову правосуб’єктність, обов’язки та права (підрозділи 1.2, 1.4, 2.1–

2.4).

Теоретико-методологічною основою дисертаційного дослідження є

наукові дослідження в галузі філософії права, загальної теорії держави і

права та фінансового права. Теоретичним підґрунтям для написання цього

дослідження стали доктринальні положення українських науковців в галузі

фінансового права, таких як: Л.К. Воронова, Д.О. Гетманцев, О.В. Гедзюк,
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Н.Л. Губерська, С.Т. Кадькаленко, І.Є. Криницький, М.П. Кучерявенко,

Р.М. Лещенко, О.А. Лукашев, О.А. Музика-Стефанчук, О.П. Орлюк,

З.І. Перощук, Н.Ю. Пришва, Л.А. Савченко, Л.М. Чуприна, Н.Я. Якимчук та

інших. Вплив на дослідження безпосередньої проблематики цієї роботи був

зроблений такими науковцями: Л.І. Вдовічена, Р.О. Гаврилюк, О.Ю. Грачова,

О.І. Лютова, О.Ф. Мазурик, І.М. Мусійчук, В.С. Нерсесянц, С.В. Пархоменко-

Цироциянц, С.С. Тропська, Р. Й. Халфіна, О.В. Щербанюк та ін. Додатковою

науковою основою були теоретичні висновки західноєвропейських учених:

F. Lassalle, L. Bucher, E. Tanenbaum, Klaus Vogel, Setu Kamal, Jones J.F. Avery,

H. Peyton Young, Peter Harris, John Aiken, John Tiley, C.F. Bastable, W.E. Butler,

Guglielmo Maisto, Alessandro Adelchi Rossi та інших.

Нормативно-правову основу дослідження становлять законодавчі акти

України та західноєвропейських держав.

Емпіричною основою дослідження є правозастосовна діяльність

фіскальних органів та судових установ.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що

дисертація є однією з перших в Україні комплексною науковою працею, яку

присвячено теоретичним і практичним проблемам правового статусу

резидентів – платників податку на доходи фізичних осіб. За її результатами

сформульовано й обґрунтовано нові теоретичні положення, висновки та

пропозиції, що мають наукову новизну:

вперше:

– встановлено, що в системі фінансового законодавства України, в

частині регулювання правовідносин щодо мобілізації грошових коштів до

централізованих публічних фондів, немає єдиного підходу до визначення

правового статусу осіб – резидентів та нерезидентів, на яких законом

покладено обов’язок зі сплати обов’язкових платежів; обґрунтовано

необхідність узгодження норм Податкового та Митного кодексів України в

частині визначення резидентського статусу особи;
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– запропоновано розділяти критерії визначення резидентського

статусу на основні (місце проживання, постійне місце проживання, основне

місце проживання) та додаткові (центр життєвих інтересів, перебування на

території держави понад 183 дні, громадянство України), що застосовуються

лише в разі неможливості детермінації резидентського статусу особи за

основними критеріями;

– обґрунтовано, що таке правове явище, як центр життєвих інтересів

(тісні особисті чи економічні зв’язки з державою), становить внутрішню

сутність основного критерія – місця проживання особи та бере свій початок з

теорії економічних зв’язків Георга фон Шанца, так як саме цією теорією

вперше було запропоновано механізми визначення правового статусу

платника податку на доходи, зважаючи на об’єктивні зв’язки особи з

державою;

– доведено, що створення Вільної економічної зони «Крим» негативно

відбилося на правовому статусі платників податків України, як через

колізійне законодавче визначення їх резидентського статусу, так й через те,

що податково-правовий статус цих осіб було врегульовано нормативно-

правовим актом, що не є складовою податкового законодавства України;

удосконалено:

– наукову позицію, відповідно до якої в податковому праві

Великобританії XIV–ХІХ ст. принципи територіальності та резидентства

діяли одночасно; особливість становить те, що ці принципи перебувають у

горизонтальній площині відносно одне одного, а не у вертикальній (не

співвідносяться як загальне та конкретне);

– наукові погляди щодо появи та розвитку принципу громадянства

(підданства) в податкових правовідносинах у державах з континентальною

системою права; для суспільства ХІХ ст. громадянство (підданство) та

обов’язок зі сплати податку були пов’язаними поняттями, бо перше

передбачало друге, а друге не могло існувати без першого;
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– наукові погляди на трансформацію принципу громадянства

(підданства) в сучасний принцип резидентства змінювались еволюційно,

внаслідок обґрунтування насамперед економічної науки; принцип

резидентства в державах континентальної правової системи був введений в

законодавчий простір з метою врегулювання відносин щодо уникнення

подвійного оподаткування;

– змістовне тлумачення правового статусу платника податку на доходи

фізичних осіб: визначальною ознакою правового статусу платника податку на

доходи фізичних осіб є його резидентський статус; на обсяг податкового

обов’язку платника податку впливає «резидентність» особи, бо статус

податкового резидента передбачає обов’язок сплати податків з усіх доходів,

отриманих фізичною особою незалежно від джерел їхнього походження, тоді

як нерезидент оподатковується тільки з доходів, джерело походження яких –

відповідна держава;

– внутрішню сутність правового статусу фізичних осіб-платників

податку на доходи фізичних осіб, що також може залежати від різновидів

діяльності самозайнятих осіб; податкове законодавство передбачає два види

різновидів діяльності самозайнятих осіб: фізичні особи-підприємці та фізичні

особи, які ведуть незалежну професійну діяльність; цим двом видам

діяльності відповідає узагальнений термін «самозайняті особи»; податково-

правовий статус самозайнятих осіб тісно пов’язаний з їх цивільним та

господарсько-правовим статусом;

– науковий зміст податкової правосуб’єктності, передумова

виникнення якої – цивільна правосуб’єктність, бо наявність об’єктів

цивільних прав породжує виникнення податкового обов’язку, домінантного

елемента в податковій правосуб’єктності; взаємозв’язок між цивільними та

податковими правовідносинами пояснюється їх майновою природою;

набули подальшого розвитку:

– наукове положення, що генезис та розвиток принципу резидентства

фізичних осіб-платників податку на доходи для держав з англосаксонською
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правовою системою був інакший, ніж для держав з континентальною

правовою системою на законодавство яких суттєво впливали як економічні

теорії, так і конституційні права людини та громадянина;

– наукове положення, що сучасний принцип резидентства за

внутрішньою сутністю – це основні засади, на яких побудований правовий

статус платника податку на доходи; зовнішня його форма – критерії, за

допомогою яких визначається ступінь фінансово-правового зв’язку фізичної

особи з державами (податковими юрисдикціями);

– наукові позиції стосовно аксіологічної, соціологічної та

нормативістської концепцій праворозуміння правової категорії «платник

податку»; при формуванні наукової дефініції правової категорії «платник

податку» сучасні онтологічні концепції праворозуміння не вступають в

колізію та можуть бути застосовані в повному обсязі;

– твердження щодо виокремлення з податкової дієздатності

деліктоздатності, як окремого елемента в податковій правосуб’єктності;

податкова деліктоздатність – самостійний структурний елемент податкової

правосуб’єктності, бо обов’язок зі сплати податків і зборів, як головний

складник змісту податкового статусу, прямо не залежить від податкової

дієздатності такого платника податків;

– положення щодо спеціальної податкової правосуб’єктності будь-

якого суб’єкта податкового права, так як податкові правовідносини можуть

виникати лише на підставі та в межах конкретного податкового обов’язку

(щодо сплати податку чи збору); податкова правосуб’єктність передбачає

здатність особи бути учасником лише визначеного кола правовідносин,

врегульованих нормами податкового права;

– теза щодо взаємозв’язку та впливу резидентського статусу фізичної

особи на обсяг прав та обов’язків платника податку на доходи; фізичні особи-

резиденти, беруть безперервну участь у відносинах з державою, а

нерезиденти лише формально пов’язані з державою, чия територія – джерело
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походження їхнього доходу; обсяг обов’язків та прав для податкових

резидентів та нерезидентів різняться;

– положення щодо виокремлення та обґрунтування податкових

агентів, як самостійних суб’єктів податкових правовідносин; правовий статус

податкових агентів антагоністичний: стосовно фіскальної служби податкові

агенти – це зобов’язані особи, що вступають у правовідносини як платники

податку, а щодо платників податкові агенти виконують частину функцій

фіскальної служби;

– запропоновано окремі зміни до законодавства України, зокрема:

включити до фінансово-правового понятійного апарату терміни

«фіскальний резидент» та «фіскальний нерезидент» і внести такі зміни до

Податкового кодексу України (надалі – ПКУ) та Митного кодексу України

(надалі – МКУ): абз. 1 пп. 14.1.122 п. 14.1 ст. 14 ПКУ перед словами

«нерезиденти – це» доповнити словом «фіскальні»; абз. 4 пп. 14.1.122

п. 14.1 ст. 14 ПКУ після слів «фізичні особи, які не є» та перед словами

«резидентами України» доповнити словом «фіскальними»; пп. 14.1.122-1

п. 14.1 ст. 14 ПКУ перед словом «нерезиденти» доповнити словом

«фіскальні»; абз. 1 пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ перед словами

«резиденти – це» доповнити словом «фіскальні»; абз. 11 пп. 14.1.213

п. 14.1 ст. 14 ПКУ слова «фізична особа – резидент» замінити на «фізична

особа – фіскальний резидент»; п. 50 ч. 1 ст. 4 МКУ викласти в такій

редакції: «резиденти – у значенні, визначеному пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14

Податкового кодексу України»; п. 33 ч. 1 ст. 4 МКУ викласти в такій

редакції: «нерезиденти – у значенні, визначеному пп. 14.1.122 п. 14.1 ст.

14 Податкового кодексу України».

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що

вони обґрунтовані та доведені на науковому рівні, а отже, становлять

науково-практичний інтерес:
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– у науково-дослідній сфері – основні положення та висновки

дисертації можуть бути фундаментом для подальшої наукової розвідки не

лише в царені податкового права, а й інших підгалузей фінансового права;

– у правотворчості – з метою удосконалення чинних і розроблення

нових нормативно-правових актів з питань регулювання правового статусу

резидентів;

– у правозастосовній діяльності – імплементація одержаних

результатів сприятиме подальшому реформуванню податкової системи

(довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження ГУ ДФС

у Харківській області від 21.11.2017 р. № 25173/10/20-40-17-10);

– у навчальному процесі – під час підготовки лекцій, навчальних

посібників та підручників з дисциплін «Фінансове право», «Податкове

право», «Митне право».

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки

дисертаційної роботи були оприлюднені на 7 науково-практичних

конференціях і круглих столах: Міжнародна юридична науково-практична

Інтернет-конференція «Нові вектори розвитку демократії та інститутів

держави і права» (Київ, 2015 р.); ІІІ Всеукраїнський науково-практичний

круглий стіл «Проблеми теорії фінансового права в сучасний період» (Київ,

2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання

державотворення в Україні» (Київ, 2016 р.); І Міжнародна науково-практична

конференція «Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і

процесу» (Київ; Львів, 2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція

«Фінансове право: сучасний стан та перспективи» (Київ, 2016 р.); ІV науково-

практичний круглий стіл «Проблеми теорії фінансового права в сучасний

період» (Київ, 2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція студентів,

аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання державотворення в Україні»

(Київ, 2017 р.).

Публікації. Основні положення та результати дослідження

відображено у семи наукових статтях, опублікованих у виданнях, що визнані
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фаховими з юридичних дисциплін, та семи тезах доповідей на науково-

практичних конференціях.

Структура дисертації визначена її метою, завданнями, об’єктом та

предметом дослідження та складається із анотації, змісту, вступу, трьох розділів,

які об’єднують 10 підрозділів, висновків, списку використаних джерел, що

включає 293 найменування і розміщений на 33 сторінках та двох додатків.

Повний обсяг роботи становить 253 сторінки, з-поміж них основного тексту –

199 сторінок.
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РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ

«ПЛАТНИК ПОДАТКУ НА ДОХОДИ»

1.1. Аналіз фінансово-правових поглядів на категорію «платник

податку на доходи»

Поняття — це форма мислення людини. Відмітна риса поняття – те,

що за його допомогою різні предмети, властивості та відносини

відображаються в людській свідомості через їх сутнісні ознаки [1]. Для

наукового пізнання певного правового явища, як найабстрактнішого поняття

про об'єктивну реальність, з нього необхідно виокремити правові категорії,

тобто абстрактно-логічні форми цієї реальності. Стосовно цього,

А. М. Васильєв зазначає, що під правовою категорією розуміють наукове

поняття, що виступає як інструмент наукового мислення і служить для

відображення об'єктивної сутності правових явищ [2].

Історіографія наукових поглядів на правову категорію «платник

податку на доходи» сягає ХVIII – ХІХ ст., а науковий пік припав на ХХ ст.

Передусім варто звернути увагу на те, що науковці орієнтувалися на

законодавчі норми, якими встановлювався обов'язок зі сплати фізичними

особами податку з їхнього доходу. Тому наукові погляди доцільно

досліджувати виходячи з трьох етапів розвитку податкового законодавства,

чинного в різні часи на території України: 1) ХVIII ст. – початок ХХ ст. –

зроблено перші спроби оподатковувати доходи фізичних осіб, у формі

промислових податків, патентних зборів та особистих податків; закладено

наукове обґрунтування доцільності введення в законодавчий простір

загального прибуткового податку; 2) ХХ ст. – запровадження прибуткового

податку громадян (наукові погляди за радянської доби); 3) ХХІ ст. – сучасний
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етап оподаткування доходів фізичних осіб (наукові погляди в незалежній

Україні та провідних державах світу).

Варто зауважити, що без глибокого розуміння змісту норм права

неможливі їх ефективна реалізація, систематизація, формування правової

культури та правосвідомості, розроблення та ухвалення нових норм.

З’ясувати справжній зміст правової норми, лише просто ознайомившись з її

текстом, неможливо. Це зумовлено особливостями самих норм права,

формами їх функціонування та зовнішнього вираження [3, с. 137]. Правова

доктрина – об’єктивно обумовлена, тривка система поглядів на право та

пов’язані з ним правові явища. Авторитет доктрини, а точніше, поглядів, які

становлять її зміст, заснований на об’єктивному процесі функціонування

правових елементів та явищ [4]. Доктринальне тлумачення норм права займає

важливе місце в системі права. І це не випадково, бо дозволяє розв’язати

складні питання реалізації правових норм, особливо в процесі застосування

останніх відповідними суб’єктами правовідносин [3, с. 149].

Наукові погляди другої половини ХVIII ст. – початку ХХ ст.

На першому досліджуваному етапі наукові погляди на правову

категорію «платник податку на доходи» не зосереджувалися на детермінації

правового статусу суб'єктів оподаткування (фізичних або юридичних особах)

і ґрунтувалися на нормативістських позиціях. Як зазначає І. В. Ганусенко,

наукові позиції залежали від стадій розвитку законодавства з оподаткування:

1) із 1721 до 1775 р., коли була встановлена система оподаткування у вигляді

приватних промислових зборів та купецької подушної податі; 2) із 1775 до

1824 р. щодо введенням в дію системи гільдійських зборів із оголошених

капіталів; 3) із 1824 до 1865 р. стосовно закріплення станової патентної

системи оподаткування торгівлі та промислів; 4) із 1865 до 1898 р., коли була

встановлена патентно-прибуткова система оподаткування [5, c. 12–17].

Історично майнові податки (поземельний, промисловий) з'явилися

раніше від прибуткового оподаткування. Але прибутковий податок, як

особовий, за своїм економічним змістом зручніший і дохідніший проти
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реальних податків, бо останні стосуються якого-небудь окремого джерела

доходу, тоді як об'єкт прибуткового оподаткування – різного роду доходів,

незалежно від джерела їхнього походження [6, с. 13].

Фінансовий устрій ХІХ ст., чинний, зокрема, на території України, не

дозволяв запровадити дієві законодавчі механізми для оподаткування

загальних доходів громадян через нерозвиненість адміністрування податків,

тому оподатковувались окремо визначені доходи та соціальні становища осіб,

що отримували доходи. Е. М. Берендтс стосовно оподаткування пасивних

доходів зазначає, що «доходи від грошових капіталів можуть обкладатися

двома способами: в складі загального прибуткового податку або за

допомогою податку на грошовий капітал». Найвдаліше, звичайно,

оподаткування загальним прибутковим податком, однак «введення загального

прибуткового податку можливе тільки тоді, коли фінансова система досягла

високого ступеня розвитку». Держава не може чекати, коли фінансовий

устрій досягне рівня, який дозволить перейти від простих до досконаліших

форм оподаткування та залишити без оподаткування значну частину доходів,

що отримують громадяни  [7, с. 349–350].

У цей період фінансово-правова наука орієнтувалася на визначення

правового статусу осіб, що займалися торговельною та промисловою

діяльністю з урахуванням вимог станового, класового, зокрема митного,

промислового (торговельного, дещо згодом банківського, акціонерного та

іншого) законодавства. Промисловий податок був передумовою, що

дозволила запровадити оподаткування доходів фізичних осіб. Тут також

потрібно згадати таких дослідників, як Л. О. Зайденман [8], С. О. Корф [9],

Ф. Лассаль [10], В. Н. Лешков [11], І. Х. Озеров [12], К. Г. Рау [13],

І. Т. Тарасов [14; 15]. Вказані науковці акцентували увагу не суто на

фінансово-правових механізмах оподаткування доходів, а взагалі на значенні

таких відносин у системі права, зокрема державного (публічного). У їхніх

дослідженнях домінували нормативістські підходи щодо ототожнення, з

методологічного погляду, фінансово-правової норми, як частини публічного
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права. Робився детальний аналіз правового становища купців як суб’єктів

оподаткування — купецького, згодом гільдійського збору, міщан та інших

посадських людей, що мали право на дріб'язковий торг без сплати

спеціального податку на право торгівлі, а зобов'язані були сплачувати тільки

подушну подать [5, c. 12–17].

З другого боку, на науковому рівні досліджуваного періоду

виокремлювали дискримінаційні елементи в правовому статусі платників

обов'язкових платежів. Тодішні правознавці звертали увагу на

нерівномірному та не загальному розподілі податкового (торговельного)

обкладання за становими групами населення та на обмеженнях у

торговельних правах для певних категорій осіб. У доктрині того історичного

періоду, в аспекті охарактеризованого вище становища відповідних осіб як

платників податку, насамперед йшлося про процедуру нерівномірного

розподілу гільдійських податей і причини ухилення купецтва від їх сплати,

можливості наповнення скарбниці держави шляхом поліпшення статусу

платників податків відповідно до їхніх економічних очікувань, усунення

множинності нормативно-правових актів, що закріплюють порядок

оподаткування осіб, які займалися торгівлею та промислами. Натомість, із

14.11.1824 р., після ухвалення акта «Додаткова постанова про устрій гільдій і

про торгівлю інших станів» [5], науковці почали порівнювати обкладання

осіб податками (квитковим збором) на доходи за їхніми становими правами

платників, відводячи кожному станові особливі торговельні права залежно від

кількості торговельних і промислових закладів. Наукова думка не оминула

можливість менш забезпеченої категорії населення вступати в гільдії з метою

розвитку малого підприємництва для наповнення грошовими коштами

державної скарбниці та створення стабільної фінансової системи. Тут

потрібно наголосити на тому, що після набрання чинності 1898 р.

«Положення про державний промисловий податок» для науковців у сфері

фінансового права із метою визначення правового статусу платників податків

великий інтерес становили коефіцієнти оподаткування вказаних осіб.
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Наприклад, як вказує І. В. Ганусенко, промисловий податок складався з суми

викупу промислового свідоцтва, коли ціна диференціювалася на підставі

географічного коефіцієнта (стосовно розподілу на 4 класи відповідно до

ступеня розвитку торгівлі та промисловості, за винятком столичних міст).

Особисті промисли також поділялися на розряди залежно від виду діяльності

[5, c. 12–17]. Тобто, правовий статус платника промислового податку (у формі

відсоткового збору загальної суми основного капіталу) залежав від

адміністративно-територіальних одиниць та економічного розвитку регіонів

держави, в яких такий платник здійснював господарську діяльність. Науковці

активно досліджували особливості оподаткування доходу осіб відповідно до

просторових ознак, особистих промислів фізичних осіб, розміру доходу

(прибутку) тощо.

Необхідно окремо звернути увагу на таких видатних науковців у

галузі фінансово-правової науки, як  А. О. Ісаєв [15], В. О. Лебедєв [16],

М. Ф. Орлов [17], М. М. Сперанський [17], М. І. Тургенєв [17] та І. І. Янжул

[18]. Саме з цими науковцями пов'язане зародження та розвиток фінансово-

правової науки Східної Європи, на початковому етапі становлення якого

проходило нагромадження знань з основних інститутів — бюджету, податків,

державного кредиту. Остаточне виділення фінансового права з фінансової

науки в самостійну галузь знань відбулося в кінці ХІХ – на початку ХХ

століття та пов'язане з фундаментальними працями В. О. Лебедєва

«Фінансове право» [16] та І. І. Янжула «Основні начала фінансової науки:

вчення про державні доходи» [18].

Питання щодо чіткого визначення кола платників податків на той час

було одним з основних у фінансово-правовій науці. Видатний науковець

І. І. Янжул найповніше систематизував та узагальнив науково-практичні

погляди щодо платників прямих податків. За І. І. Янжулом, усі члени

суспільства повинні нести податковий тягар, усі піддані або громадяни, які

беруть участь у вигодах державного життя (користуються певними

державними послугами), зобов'язані нести тягар, пов’язаний з цими
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вигодами; обов'язок сплачувати податки, згідно з принципами науки,

поширюється на всі фізичні та юридичні особи, які живуть або перебувають у

межах держави, і будь-які вилучення з цього обов'язку для окремих осіб,

станів, земств, міст являють собою явну несправедливість і повинні підлягати

безумовному засудженню [18, с. 247]. Науковець виокремив принцип

резидентства та обґрунтовував його перевагу над принципом громадянства

(підданства), хоча сам термін «резидент» не використовував. Через швидке

зростання економічних зв'язків між державами в ХІХ ст. «розподіл платників

податків на громадян (підданих) та іноземців втрачав актуальність, бо силою

суспільно-економічних перетворень у європейських державах, фізичні особи

користувалися послугами декількох держав. У цей час (друга половина

ХІХ ст.) у цивілізованих державах неприязного ставлення до іноземців не

існує; сотні тисяч їх більш-менш постійно мешкають у державі; саме

пересування відбувається так швидко, що робити відмінними податки з

іноземців і своїх підданих видається практично незручним: уряди уникають

тих надмірних поборів, які могли б змусити іноземців виїхати з держави, тим

більше, що останні часто являють собою дуже вигідний елемент населення,

але обтяжують їх тими же податкам, які лежать і на підданих» [18, с. 248–

249]. Науковцем також була звернута увага на принцип територіальності

походження джерела доходу з певної податкової юрисдикції: «іноземці, що не

живуть в країні, але отримують з неї дохід, підлягають оподаткуванню тими

самими прямими податками, які справляються  з підданих» [18, с. 249]. Проте

співвідношення цих принципів оподаткування платників податків

(громадянства, резидентства, територіальності походження доходів), на яких

мав ґрунтуватись правовий статус, не був досліджений фінансово-правовою

наукою Східної Європи.

У XIX ст. домінувала наукова позиція професора Імператорського

Казанського університету Д. М. Львова, який зауважував, що суб'єкт податку

— кожен громадянин держави. Якщо держава має право на стягнення

майнових жертв, то, з другого боку, цьому праву відповідає зобов'язання
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кожного громадянина виділяти на користь держави частину свого надбання.

Кожен громадянин, що володіє відповідною частиною матеріальних коштів,

зобов'язаний відбувати повинності на користь держави  [19, с. 286–287].

Відповідна доктринальна позиція в різних варіаціях простежувалась у

наукових працях XIX ст. та стосувалася безумовного закріплення в правовому

статусі платників податку на доходи податкового обов'язку, у формі

повинності сплачувати податки, збори та інші обов’язкові платежі «на

користь державі». У цьому разі простежується публічно-правова природа

податкового обов'язку.

Науковець Е. М. Берендтс також співвідносить податкові зобов'язання

з повинностями. «Зобов'язання сплачувати законодавчо встановлені податки

та збори відповідає зобов'язанню виконувати законні повинності, бо такою

підставою служить публічно-правовий зв'язок. Громадянин (або підданий)

держави перебуває з нею не в договірному зв'язку, що встановлюється

правочином, а тому окремо взятий громадянин не може самостійно визначити

свою участь у покритті державних витрат» [7, с. 44]. Виходячи з цієї

диспозиції, науковець зазначає, що «податкове зобов'язання не наслідок

звернення до держави по певну послугу; воно існує незалежно від певних

особливих відносин між державою та громадянами; зобов'язання існує силою

закону і його вимог, що спрямовані на громадян, які підлягають

оподаткуванню, виходячи з законодавчо встановлених критеріїв» [7, с. 252].

Тобто на науковому рівні обґрунтовується не приватно-правова, а публічна

природа оподаткування – саме через публічно-правовий зв'язок громадянина

(підданого) та держави. Також з цієї наукової позиції можна простежити

нормативістський підхід до праворозуміння правового статусу платника

податків.

До того ж науковці в цьому контексті деталізували специфіку, наслідки

та проблемні питання переходу з патентної на прибуткову систему

оподаткування, тобто від оподаткування доходу осіб за становим принципом

до оподаткування залежно від загального доходу та принципу громадянства
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(підданства), а в подальших наукових розробках — від принципу

резидентства фізичної особи. Е. М. Берендтс зазначає, що, «залучаючи кошти

громадян для покриття державних витрат, держава може обкласти податками

весь дохід, що отримують громадяни незалежно від джерел походження — в

цьому разі ми маємо справу з загальним прибутковим податком. Також

держава може оподатковувати окремі доходи, отримувані з різних джерел.

Або, навпаки, держава може не оцінювати дохід громадян та оподатковувати

особу громадянина залежно від стану, класу — в цьому разі ми маємо справу

з особистим податком. Водночас держава може оподатковувати чистий дохід

громадян або взагалі осіб, що перебувають у межах державної території» [7,

с. 278–279]. «Прибутковий податок має бути загальним. Іншими словами,

суб’єктами прибуткового податку мають бути всі громадяни, незалежно від

їхнього класу або професії» [7, с. 385].

Отже, на першому досліджуваному етапі був закладений фундамент у

формі наукового обґрунтування оподаткування фізичних осіб, з позиції

публічно-правовових відносин між державою та громадянином (підданим).

Також започатковувалися дослідження стосовно інших осіб – негромадян

(підданих), що перебувають на території держави.

Наукові погляди за радянської доби.

Другий етап дослідження наукових поглядів на правову категорію

«платник податку на доходи» стосується введенням в законодавчий простір

прибуткового податку. Мінливе податкове законодавство першої половини

ХХ ст. вплинуло на фінансово-правову науку, яка в частині визначення

платників податку на доходи здебільшого орієнтувалася на дореволюційну

доктрину. Так, М. М. Соболєв співвідносить фізичних осіб – платників

податків на доходи з економічним зв'язком з державою. «Якщо подивитися на

становище осіб, що сплачують податки, відносно тієї держави, що встановила

такий обов'язок, то можна погодитися, що ці особи сплачують податки

відповідно до ступеня економічного зв'язку з цією країною. Піддані такої

держави всім своїм життям пов'язані зі своєю країною, вся їхня господарська
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діяльність проходить у межах держави — відповідно до цього найширші є

їхні податкові обов'язки. Якщо іноземець приїде до чужої держави та

зосередить у ній свою господарську діяльність, то він буде прирівняний до

підданих першої категорії та буде сплачувати всі податки, що лежать на

підданих, хоч він іноземець» [20, с. 64].  Тобто науковець обґрунтовує

принцип резидентства, хоч цей термін-дефініцію також, як І.І. Янжул, не

зазначає у своїй праці. Інший цікавий момент — така наукова позиція

висловлена 1925 року, в час коли, по-перше, податкове законодавство до

платників прибуткового податку вже відносило громадян та іноземців, по-

друге, підданих першої категорії вже не існувало [21; 22]. Також слід

звернути увагу на те, що на рівні доктрини проводили систематизацію

окремих соціально-професійних груп нової буржуазії за критерієм

соціального статусу та сфери ведення підприємницької діяльності, виділяючи

біржовиків, валютників, заводовласників, комісіонерів, лихварів

(дисконтерів), орендарів, рантьє, підрядників, посередників, промисловців,

торгівців, фабрикантів тощо. Економічна діяльність цих осіб-підприємців

також оподатковувалася прибутковим податком. До речі, Г. О. Вітренко,

провівши аналіз літератури 1920-х років, стверджував про факт активного

функціонування в державі приватного підприємництва, існування

упередженого ставлення партії більшовиків до нової буржуазії та

диференційованого підходу до проблем приватного капіталу та його

представників [23, c. 112]. Цікавим тут є те, що, Г. О. Вітренко, як і науковці

кінця ХІХ, також звертав увагу на дискримінаційні аспекти оподаткування по

суті тих самих категорій платників податків, з різницею як у формі

державного устрою, так й політичного режиму. Для дослідників того

історичного періоду характерним напрямком наукових розробок було

висвітлення проблемних аспектів правого становища представників нової

буржуазії (насамперед фізичних осіб), специфіки процесу ведення ними

приватного підприємництва, а також виділення відмінностей непманів –

приватних підприємців в період нової економічної політики (надалі – НЕП)
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від інших суспільних верств (непідприємницьких соціальних верств). У

процесі становлення радянської буржуазії Ю. П. Волосник виділяє п’ять

етапів: 1) етап зростання цієї верстви, бо  держава гостро потребувала

грошових коштів та ініціативи непманів із метою відновлення народного

господарства та налагодження економічних зв’язків між містом і селом (1921

р. – початок 1924 р.); 2) етап істотного посилення регуляційного впливу й

адміністративного контролю радянської держави за діяльністю непманів,

зокрема через наступ на приватний капітал із метою витіснення його з

товарообігу (весна – осінь 1924 р.); 3) етап лібералізації умов

приватнопідприємницької діяльності нової буржуазії, що супроводжувався

деяким послабленням адміністративного та податкового тиску на

представників приватного капіталу (кінець 1924 р. – 1925 р.); 4) етап наступу

радянської держави на нову буржуазію з метою витіснення її представників із

багатьох галузей народного господарства та ринків сировини (1926–1927 рр.);

5) етап згортання приватного підприємництва — під жорстким

адміністративним тиском держави відбувається швидке згортання

підприємництва, його перехід до тіньової сфери економіки, скорочення

чисельності підприємницького корпусу (кінець 1927 р. – початок 1928 р.)

[24].

Стосовно цього, потрібно наголосити, що більшість науковців

звертали увагу на невизначеність правового статусу нової буржуазії як

платників прибуткового податку через брак належного правового

регулювання. Також варто звернути увагу, що оподаткування залежало від

виду економічної діяльності, так селяни сплачували натуральний податок,

який в різні роки становив від 30% готової продукції.

Пізніше на рівні доктринальних доробків окремий наголос робився на

зв’язку платника податку з податковим обов'язком. Зокрема, в цьому аспекті,

варто згадати монографію В. П. Дяченка «Радянські фінанси в першій фазі

розвитку соціалістичної держави» 1947 р., присвячену розбудові фінансової

та податкової організації в період воєнного комунізму та перших років НЕПу
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[25], Б. М. Бабія «Історія держави і права Української РСР (1917–1960)»

1961 р., що стосується, зокрема, фінансово-правових аспектів діяльності

платників податку на доходи у відбудовчий період [26]. Також цікаві

напрацювання комплексного міждисциплінарного характеру стосовно

захисту прав платників податку на доходи в радянський період, наприклад

дослідження А. І. Елістратова [27], В. В. Малькова [28], В. В. Сажиної [29],

В. І. Ремнєва [30], Н. Ю. Хаманева [31], М. В. Карасьової [32],

М. Д. Загряцкова [33], Ю. М. Козлова [34; 35] та інших. У цих працях

досліджено питання державно-правових відносин щодо справляння

обов'язкових платежів.

Фінансово-правова наука, в правовій доктрині Радянського Союзу,

набула вагомого значення в другій половині ХХ ст., у зв'язку з необхідністю

відновлення економіки, знищеної Другою світовою війною. Лише з цього

часу, прибуткове оподаткування фізичних осіб та їх правовий статус набули

нового значення для мобілізації коштів до централізованих публічних фондів.

Загалом, з вищенаведеного аналізу можна побачити, що в радянські часи

науковці приділяли опосередковану увагу проблематиці правового статусу

платника податку, бо в СРСР не існувало ринкових відносин та вільного руху

фінансових ресурсів. Тому наукові погляди та податкове законодавство не

еволюціонували такими швидкими темпами, як, наприклад, у Західній

Європі.

Сучасні наукові погляди в незалежній Україні та провідних

державах світу.

В 90-х роках ХХ ст. наша держава знаходилась в перехідному періоді

від планової економіки до ринкових відносин. Через законодавчу

невизначеність, наявність у державі значної кількості відносин, що не були

законодавчо врегульовані, дію нормативно-правових актів, що неможливо

було застосувати в нових умовах, фінансово-правова доктрина не була

сформована, а діяли наукові положення радянської доби зі змінами відповідно

до нових умов. Третій, сучасний, етап наукових поглядів на правову
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категорію «платник податку на доходи» бере свій початок в ХХІ ст. та

характеризується узгодженням норм національного податкового

законодавства з західноєвропейськими принципами. Внаслідок імплементації

міжнародних публічно-правових норм, податкових норм провідних держав

світу вдалося закласти фундамент нової доктрини фінансового права України.

Це створило передумови для ухвалення Податкового кодексу України, який

систематизував податкові правовідносини та загалом позитивно вплинув на

фінансове законодавство. Остаточну розбудову нової наукової думки щодо

сучасних фінансових правовідносин зробила видатний науковець

Л. К. Воронова в своїй праці «Доктрина фінансового права та фінансового

законодавства у сучасний період» [36], що становить складову частину

«Правової доктрини України» [37].

Сучасні наукові позиції на правову категорію «платник податку на

доходи» ґрунтуються на дослідженні окремих її складників; виділенні

правових дефініцій та співвіднесення їх з метою визначення податкової

юрисдикції держави та правового статусу платників податків.

Так, Л. І. Вдовічена тлумачить у межах загального податкового права

такий зв’язок як персональну податкову юрисдикцію держави – юридично

визнане та закріплене право держави встановлювати податки і збори та

поширювати їх на фізичних та юридичних осіб, що набули, в установленому

законом порядку, статусу резидента цієї держави [38, c. 118].

Резидентство платника податку на доходи розглядається як головний

елемент правового статусу платника податку. Тому на науковому рівні він

принцип, тобто базове надутворення правової регламентації як правового

статусу, так і правовідносин, що прямо залежать від волі держави. Сучасна

доктрина фінансового права зосереджує увагу на тому, що податкова

юрисдикція залежить від поширення її як на національну територію, так і на

фізичних та юридичних осіб. Тому детермінація резидентського статусу

особи, як головного складника правового статусу платника податку, повинна
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відповідати міжнародним нормативно-правовим актам і практиці провідних

світових країн.

Фінансово-правова доктрина, з урахуванням принципу резидентства,

визначає різний обсяг прав та обов'язків, тобто правовий статус платників

податку резидентів і нерезидентів не однаковий. С. В. Пархоменко-

Цироциянц, зважаючи на характер взаємовідносин між платником податків і

державою, з метою визначення доходу, який підлягає оподаткуванню в

Україні, пропонує виділяти такі групи платників податку з доходу фізичних

осіб: а) резиденти, що одержують дохід з України; б) резиденти, що

одержують іноземні доходи; в) резиденти, що працюють за кордоном і

одержують доходи з України; г) нерезиденти, що проживають на території

України і одержують доходи з України; ґ) нерезиденти, що проживають на

території України і одержують доходи від інших нерезидентів; д)

нерезиденти, що проживають за кордоном, але одержують доходи з джерел в

Україні [39]. І. М. Мусійчук також виокремлює різний правовий статус у

межах однієї групи нерезидентів і класифікує їх за трьома підгрупами:

звичайні нерезиденти, нерезиденти зі спеціальним статусом, нерезиденти з

привілейованим статусом [40, с. 39]. Такий науковий підхід дозволяє

обґрунтованіше інтерпретувати специфіку правового статусу, зокрема,

платників податку на доходи, бо дає можливість застосувати положення

міжнародних нормативно-правових актів та угод про уникнення подвійного

оподаткування, національного податкового законодавства конкретної держави

щодо критеріїв резидентства та врахувати дипломатичний чи консульський

статус фізичних осіб.

Спираючись на наведені вище характеристики, також необхідно

зазначити, що під час дослідження правового статусу фізичної особи –

платника податку на доходи науковці застосовують критерій податкового

обов’язку з метою розмежування резидентів і нерезидентів. Так, дослідники

одностайно вважають, що податкові резиденти мають повний податковий

обов'язок перед державою свого резидентства, бо зобов'язані сплачувати
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податки з доходів, отриманих будь-де: як із джерел на території держави

свого резидентства, так і на будь-якій іншій території [41, с. 26], а от у

нерезидентів обмежений податковий обов'язок сплачувати державі податок –

тільки у разі, якщо одержали дохід із джерел у цій державі [42, с. 109]. Для

наукових досліджень цього напрямку також типове з’ясування

дискримінаційних і недискримінаційних аспектів правового становища,

специфіки пільг і преференцій для таких платників податку, процедур

декларування ними свого доходу, обрахунку та сплати податку на доходи.

Вагомий аспект сучасних доктринальних напрацювань —

детермінація податкового резидентства фізичних осіб за відповідними

критеріями. Зокрема, найвідоміші наукові розробки у вищевикладеному

контексті стосуються проблематики визначення фізичних осіб як платників

податків і критеріїв їхнього резидентства [43, с. 80] (М. П. Кучерявенко);

дослідження громадянина, як суб’єкта податкових правовідносин через

взаємозв'язок правового статусу з податковим резидентством [44]

(Н. Ю. Пришва), [45] (О. В. Щербанюк), [46] (Ю. А. Крохіна); з’ясування

особливостей податкових систем зарубіжних країн із урахуванням критеріїв

резидентства для суб’єктів оподаткування [47, с. 189] (І. І. Кучеров); аналізу

податкового резидентства як міжнародної публічноправової проблематики

[48, с. 127] (Ю. Г. Козак); дослідження податкового резидентства з метою

усунення подвійного оподаткування [42, с. 109] (С. Є. Тарараєв); визначення

принципу резидентства та критеріїв податкового резидентства для фізичних

осіб [41, с. 26] (С. Г. Пепеляєв) та інші.

Враховуючи охарактеризовані вище положення, на доктринальному

рівні деталізують принцип резидентства через наявність або ж ні постійного

місця проживання особи в конкретній державі та множини супутніх ознак,

які утворюють податковий доміциль [49, c. 38] (позиція А. І. Худякова,

М. Н. Бродського, Г. М. Бродського). Дослідники за цим підходом зазвичай

аналізують ще й такі спеціальні правила детермінації правового становища

платника податку на доходи, як «tiebreaker rules» [50], зокрема «habitual
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abode», коли немає змоги вірогідно визначити центр життєвих інтересів

фізичної особи через її постійне проживання одночасно в кількох державах

[51, c. 87–88]. Наприклад, Клаус Фогель розглядає персональні (особисті)

відносини та їхні фактори (елементи), зв’язок економічних відносин особи з

її місцем перебуванням або джерелом походження доходів [52, с. 249], Сету

Камал — співвідношення та ієрархію особистих та економічних відносин

[53, c. 185], а Джон Джонз — колізійні аспекти пріоритетності відповідних

зв’язків [54, c. 241–246]. Особливу роль відіграють такі поняття, як сім'я,

соціальні, політичні та культурні відносини, постійне житло, намір провести

старість у визначеному місці, зарахування до списків виборців, членство в

клубі або хобі особи платника податку на доходи тощо [55].

На сучасному науковому рівні розвинений напрям дисертаційних

досліджень щодо правової категорії «платник податку на доходи» — питання

захисту прав платників податків, що відображається в розкритті їх місця в

податковій системі [56] (позиція В. В. Безуглої), законодавчого підґрунтя [57]

(підхід Н. В. Воротіної), організаційно-правових і функціональних аспектів

[58] (наукова думка Т. А. Латковської), структури та діяльності податкових

органів [59] (доктринальне бачення В.І. Полюховича), регуляторних процедур

[60] (авторський підхід М. П. Кучерявенка). Визначальна риса всіх

перерахованих вище дисертаційних досліджень — тлумачення вказаного

права на захист як безумовного стосовно конституційного обов’язку сплати

податку, зокрема на доходи. Це обґрунтовується через засадничий характер

конституційного права на захист прав та інтересів людини та громадянина. У

зв’язку з цим простежується й дещо загальний характер висновків і

пропозицій за згаданими вище дослідженнями.

Варто зауважити, що комплексні міждисциплінарні наукові розробки в

цьому напрямку — підходи таких теоретиків і практиків, як Р. О. Гаврилюк

[61; 62; 63] (питання антропосоціокультурного підходу), В. К. Гіжевський

[64] (проблематика адміністративного порядку захисту прав і законних

інтересів платників податку), О. М. Москаленко [65] (проблемні аспекти
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захисту прав платника податку в контексті моделі випереджального

економічного розвитку в системі суспільних стратегічних потреб),

В. М. Попович [66] (характеристика теорії детінізації економіки та

відповідного захисту прав платників податку на доходи), Л. А. Савченко [67]

(з’ясування правових проблем фінансового контролю), В. М. Селіванов [68;

69] (дослідження питань теорії та практики захисту прав платників податків в

Україні), А. О. Селіванов [70] (розкриття прав і свобод громадян під захистом

Конституційного Суду України), О. М. Федорчук [71] (проблематика

внутрішнього змісту захисту прав і законних інтересів платників податків,

юрисдикційного захисту, правової природи податкового конфлікту),

В. К. Шкарупа [72] (визначення адміністративної відповідальності за

ухилення від оподаткування), О. В. Щербанюк [73] (детермінація статусу

громадянина як суб'єкта податкових правовідносин), Є. А. Козлачкова [74]

(детермінація статусу фізичної особи як суб'єкта права), О. І. Лютова [75]

(проблематика визначення податкових обов'язків та зобов'язань у сучасному

податковому праві) й у ряді інших робіт щодо специфіки захисту законних

прав та інтересів платників податку на доходи.

Враховуючи вищевикладене, можна стверджувати, що в сучасній

фінансово-правовій науці правовому явищу «платник податку на доходи»

приділяється достатня увага.

Також потрібно вказати, що для досліджень вищезазначеного

напрямку типовий і опис юридичних, економічних, політичних, культурних,

моральних та ін. гарантій, які полягають у створенні найсприятливіших умов

для реалізації платниками податків своїх прав і їх захисту в разі порушення.

Під юридичними гарантіями  захисту прав і законних інтересів платників

податків потрібно розуміти закріплені в чинних правових нормах умови і

засоби, що забезпечують платникам податків дійсну охорону, безперешкодну

реалізацію та поновлення в разі порушення їхніх суб’єктивних прав і

законних інтересів [71]. При цьому додаткового розгляду потребує

проблематика принципів, чинних у цій сфері, щодо їх увідповіднення
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європейським стандартам; модифікації конституційних приписів і гарантій у

процедурному та змістовно-термінологічному напрямках.

Отже, тривала історіографія наукового розроблення правової категорії

«платник податку на доходи» свідчить про значний ступінь її дослідженості.

Кожен етап наукових поглядів на цю категорію залежав від конкретного

історичного періоду та відповідного податкового законодавства. На

сучасному етапі у фінансово-правовому доробку активно обговорюються

питання правового статусу платника податку на доходи, зокрема його

сутності, компетенції фіскальних органів, обсягу обов'язків та прав платників

податків. Нові ж напрацювання вкрай потрібні в частині податкової

юрисдикції держави, правового статусу та критеріїв детермінації

резидентського статусу платників податків.

1.2. Онтологічні концепції розуміння правової категорії «платник

податку на доходи»

Конструкція правового явища «платник податку», як

найабстрактнішого наукового уявлення про зобов'язану по відношенню до

держави особу, містить одну з ключових категорій — «платник податку на

доходи». Вже за наслідком пізнання сутності правових категорій, з метою їх

відносно стислого тлумачення можливо надати відповідні правові дефініції.

Згідно з поглядами Н.А. Власенка, правові дефініції надають ясності і

визначеності правовим явищам. Відомо, що право має такі властивості, як

абстрактність і невизначеність. Правові поняття набувають визначеності

лише у випадках їх конкретизації, результатом якої є дефініції. Таким чином,

правові дефініції є переходом від невизначеності до визначеності в праві [76;

77]. Категорія «платник податку на доходи» є складною, багатогранною та в

деяких випадках внутрішньо-суперечливою, у зв'язку з чим нелегко віднайти

ефективний спосіб її дослідження. З метою об'єктивного розкриття суті
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правової категорії «платник податку на доходи», її доцільно досліджувати

виходячи з сучасних концепцій праворозуміння — аксіологічної,

соціологічної, нормативістської (позитивістської). Науковець Н.М.

Крестовська  зазначає, що сучасна зарубіжна юриспруденція стоїть на

позиціях або повної несумісності цих трьох концепцій, або їхньої дії в

принципово різних сферах юридичного знання: аксіологія є сферою

філософії права, соціологія — сферою загальної теорії права, а нормативізм

— область вивчення галузей позитивного права. Деякі учені надають

перевагу інтеграційному праворозумінню, що враховує та об'єднує все цінне з

метаконцепцій праворозуміння [78].

Аксіологічна (природньо-правова) концепція праворозуміння.

В наукових джерелах теорії права існують різні назви (природно-

правова, jus naturale, морально-ціннісна, антропологічна) та визначення

концепції праворозуміння, відповідно до якої права та свободи людини — це

об'єктивна реальність, що існує незалежно від будь-яких зовнішніх факторів

(князя, імператора, монарха, бога, держави тощо). Для даної дисертаційної

роботи ця концепція за текстом буде іменуватись аксіологічною концепцією

праворозуміння та визначатись виходячи з усередненого (скомпільованого) її

визначення науковцями в галузі теорії, історії та філософії права [61; 62; 63;

78; 79, с. 274; 80]. За аксіологічною концепцією праворозуміння — людина

наділена правами від народження, яких вона не може бути позбавлена,

оскільки ці права є внутрішньою сутністю самої людини. Право існує у формі

суспільної свідомості, що сформована кожним окремим членом суспільства, а

не у формі нормативно-правового акту в якому містяться загальнообов'язкові

правила поведінки (права, обов'язки та санкції). Тобто, кожен індивід, є

частиною суспільства, в якому діють загальновизнані суспільством правила

поведінки (дозволи та заборони) в межах яких це суспільство функціонує,

внаслідок чого право та закон не тотожні поняття.

Згідно з доктринальними положеннями фінансового права, фінансові

відносини породжуються державою (виникають з волі апарату управління та
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реалізуються за допомогою державного примусу) з метою забезпечення

виконання державою своїх функцій. Умовно кажучи, «воля» держави

проявляється шляхом встановлення загальнообов'язкових правил поведінки у

формі нормативно-правових актів. З цієї доктринальної позиції яскраво

видно, що першоджерелом фінансових відносин є держава, наступним

елементом є закон, який містить права та обов'язки, що є обов'язковими на

території держави для осіб, що на ній знаходяться. З вищенаведеного можна

дійти попереднього висновку, що аксіологічна концепція праворозуміння до

фінансових правовідносин не може бути застосована для розкриття сутності

публічно-правових категорій, зокрема, такої категорії, як «платник податку на

доходи».

У разі абстрагованого дослідження та детального аналізу

вищенаведеної доктринальної позиції, можна дійти висновку, що аксіологічна

концепція не суперечить публічно-правовій природі державних відносин, а

доповнює та пояснює причини її виникнення.

Суспільство має природне право на самоорганізацію. Держава є

найвищою формою такої самоорганізації і розглядається як інструмент

суспільства для забезпечення прав і свобод кожного члена суспільства —

індивіда. Тобто, держава — це особлива політично-правова організація

суспільства. В цьому контексті є слушною позиція В.Є. Кємєрова : «держава

є особливим антропосоціокультурним феноменом, однією з форм об'єктивної

соціальної реальності. Держава з філософсько-методологічних позицій

антропосоціокультурного підходу це ієрархічно організований народ.

Держава вбудована в соціум як певний його тип і з певною метою:

забезпечити соціальне буття індивідів для задоволення їх суспільних потреб

[81]. Тобто, відповідно до вищенаведеного, першоджерелом є не держава, а

суспільство, яке організувалось в форму держави з метою виконання

основних функцій держави — забезпечення природних прав та свобод, як

окремо взятого індивіда, так й суспільства в цілому, за наслідком чого

виникли публічно-правові відносини, в тому числі фінансові.
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Наукові погляди аксіологічної концепції праворозуміння на категорію

«платник податку» орієнтовані на взаємозв'язок свободи індивіда, що

проявляється у праві на гідний рівень життя, соціальний захист тощо, та

обов'язку сплачувати грошові кошти, у формі податків на підтримку і

розвиток державних інститутів, що забезпечують свободу індивіда. Тобто,

обов'язок сплати податкових зобов'язань є таким самим природнім, як і права

та свободи людини та громадянина (гідний рівень життя, свободу слова,

пересування тощо), оскільки останні не можуть бути забезпечені державою

за відсутності необхідного фінансування. В.В. Вельямінов-Зернов вказує, що

людина, права якої захищаються державою є особою. В свою чергу, згідно з

позицією науковця, особи поділяються на фізичні та моральні (юридичні),

при чому фізичні особи, згідно з науковцем, поділяються залежно від стану,

який в свою чергу буває природнім (естественное состояние), політичним та

цивільним [82, с. 40]. Як зазначає О.С. Іоффе для природно-правової

доктрини «фізична особа» – не просто термін, але й певна логічна категорія,

що підкріплена вченням про природній стан людини і закріплена в

державних законах [83, с. 83-85].

У цьому розрізі слушною є думка І.О. Покровського про те, що

публічне право є системою юридичної централізації відносин [84, с. 44].

Тобто в публічному вимірі обов'язки та права платника податків повинні все-

таки встановлюватись державою за умови, що до уваги беруться

фундаментальні природні права та інтереси особи. Наведені позиції повністю

узгоджуються з правовими традиціями, сформованими ще в часи

Стародавнього Риму. Наприклад, для Папініана публічне право виступало так

званим зобов’язальним правом, яке не може бути порушено [85, с. 10].

Історіографія цих поглядів сягає XVIII – ХІХ ст. та бере свій початок з

політекономічних думок  Адама Сміта (теорія захисту) [86] та Георга Фон

Шанца (теорія економічних зв'язків) [87]. В другій половині ХІХ ст. на

фінансово-правовому рівні ці погляди поділяли Д.М. Львов та І.І. Янжул:

«податок випливає з абсолютного та непереривного обов'язку кожної людини
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виділяти частину свого достатку на загальнодержавні потреби»; [19, с. 130]

«цей обов'язок деякі з фінансистів зводять на ступінь абсолютних вимог

самої людської природи; на кожній людині лежать нескінченні обов'язки

перед суспільством і кожен зобов'язаний сприяти суспільству виходячи зі

своїх сил та податкоспроможності»; [19, с. 287] «всі піддані або громадяни,

які беруть участь у вигодах державного життя (користуються певними

державними послугами) зобов'язані піддаватися й тяжкості, пов'язаної з цими

вигодами». [18, с. 247] Науковець Е.М. Берендтс зазначає, що «податки

називаються органічними доходами, оскільки вони є внеском громадян в

державну казну, суть якого проявляється в органічному зв'язку, що існує між

державним союзом та його членами» [7, с. 242].

До аксіологічної концепції праворозуміння можна віднести сучасну

західноєвропейську теорію публічних вигод, що розроблена Кнутом Вікселем

та розвинута Єріком Ліндалем. За цією теорією, оподаткування розглядається

як оплата державних інституцій, що сприяють отриманню публічних вигод

[88 с. 102]. Платники податків сплачують податкові зобов'язання відповідно

до обсягу отриманих ними публічних вигод, який в свою чергу, вимірюється

не з окремо взятого індивіда – платника податків, а виходячи з отриманого

всім суспільством загальним обсягом публічних вигод за певну одиницю часу

(місяць, квартал, рік). Обсяг наданих державою публічних послуг

вимірюється в грошових коштах, що повинно компенсувати суспільство.

Загальна сума грошового зобов'язання розподіляється пропорційно між всіма

індивідами у формі податків. Пропорційність обумовлена принципом

справедливості в оподаткуванні, оскільки незаможні індивіди в значних

обсягах користуються публічними вигодами (субсидії, пільги, допомоги

тощо) і не мають достатніх джерел для їх оплати. Цю теорію яскраво

відображає позиція Верховного Суду США — «податки є те, що ми платимо

за цивілізоване суспільство» [89].

У східноєвропейській доктрині фінансового права, теорія публічних

вигод знайшла своє відображення не з економічних складових
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функціонування суспільства або певних його формацій, а виходячи з розвитку

соціальних інституцій. Так  Ю.О. Трохимов зазначає, що з постійним

розвитком суспільних інститутів, держава виконує ряд нових соціальних

функцій, зокрема акцентується увага до прав людини та громадянина, що є

об’єктивними причинами видозміни предмета регулювання публічного права,

більш глибокого проникнення його у сферу галузей приватного права і появи

нових об’єктів, що вимагають публічно-правового регулювання, серед яких

категорія податкового зобов’язання. Публічне право має своїм девізом

забезпечення гармонії та злагоди в суспільстві, балансу інтересів особистості,

колективів, спільностей і суспільства в цілому, стабільність держави та її

інститутів, стійкість основ економічного і соціального розвитку [90, с. 30]

Л.К. Воронова відносить норми податкового права до загально-визначальної

для країни діяльності, а саме, щодо стягнення податкових платежів для

загальнодержавних потреб, для утримання державних органів і їх

матеріально-фінансового забезпечення. Це стосується не тільки діяльності

органів влади, а й органів, які здійснюють її відповідно до Конституції

України й установлених розмежувань компетенції в цій сфері. У процесі цієї

діяльності формується система бюджетів, у якій зосереджені кошти для

потреб загального значення. Такий самий публічний характер має і діяльність

органів місцевого самоврядування щодо справляння податкових платежів.

Вона спрямована на задоволення місцевих інтересів, які мають загальне

значення для певної території, забезпечує формування муніципальних коштів

з цією метою [91]. О.М. Федорчук зазначає, що платником податків може

бути фізична особа, на яку відповідно до законів України покладено

обов’язок сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі) в порядку та на

умовах, що забезпечують ефективний захист прав і свобод [71, c. 11]. До того

ж слушною є позиція такого науковця, як С.Г. Зицик, стосовно категорії

ефективності в податкових правовідносинах, яка цілком може бути

прийнятною для платників податку на доходи, а саме: «платниками податків

(обов’язкових платежів) є фізичні особи, на яких згідно із законами України
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покладено обов’язок сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі) в

порядку та на умовах, що забезпечують їх ефективне використання і розподіл

та гарантують захист конституційних прав і свобод» [92, c. 43].

Теорію публічних вигод можна співвіднести з аксіологічною

концепцією праворозуміння через трансформацію природних прав та свобод

індивіда в обов'язок оплачувати державні витрати на забезпечення цих прав

та свобод. Іншими словами: держава — це суспільство; суспільство — це

окремо визначені індивіди (людина незалежно від її політико-правового

зв'язку з державою та громадянин або підданий держави); публічні вигоди —

це стан забезпеченості природних прав та свобод індивіда; податковий

обов'язок — це похідне явище від природних прав та свобод; податкове

зобов'язання — це пропорційна плата кожного індивіда за спожиті всім

суспільством публічні вигоди за певну одиницю часу [93].

Отже, платник податків на доходи, відповідно до аксіологічної

концепції праворозуміння — це окремо визначений індивід, що є складовою

частиною організованого у форму держави суспільства та отримує публічну

вигоду від держави у вигляді забезпечення належних умов для реалізації

своїх природних прав та свобод, у зв'язку з чим сплачує грошові кошти у

формі податків в двох межах: здатності їх платити, виходячи зі своїх доходів

та виходячи з реальних потреб держави щодо забезпечення належного

виконання державою своїх основних функцій.

Стосовно аксіологічної концепції праворозуміння необхідно додатково

зауважити, що наукові положення цієї концепції актуальні для пояснення в

ретроспективі природи виникнення та розвиток правових норм та

правовідносин в суспільстві, враховуючи те, що на даному еволюційному

етапі будь-яке суспільство організовано у форму держави або

державоподібного утворення, то ця концепція суперечить науковим

положенням всього публічного права (як галузей права так й навчальних

дисциплін), яке розглядає державу, як об'єктивно існуючу реальність. Сучасні

наукові положення базуються здебільшого на нормативістській концепції
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праворозуміння, відповідно до якої джерелом прав та свобод людини та

громадянина є закон. Тобто, людина володіє правами з волі держави —

публічної адміністрації.

Соціологічна концепція праворозуміння.

Соціологічна концепція праворозуміння характерна здебільшого для

приватно-правових відносин. Правова природа оподаткування фізичних осіб,

на ранніх етапах наукового розвитку розглядалась та обґрунтовувалась

науковцями XVIII – XIX ст. з позиції приватно-правових відносин.

Соціологічна концепція базується на тому, що джерелом права і формою його

буття є суспільні відносини. При такому підході правом визнається його

функціонування, реалізація, його «дія в житті». Соціологічний підхід до

права так само, як і аксіологічний, заснований на розмежуванні права і

закону, «права у книгах» і «права у житті». Закони можуть бути не

затребувані суспільством, можуть бути неефективними і навіть

непотрібними. Такі закони не визнаються формою існування права. Справжнє

право, «живе право» — це правопорядок, це реально існуюча в суспільстві

система правових відносин. Поняття правовідносин є ключовим для

соціологічного підходу до права [78].

Фінансові відносини завжди існують лише на підставі та в порядку

визначеному державою, оскільки від них залежить функціонування  держави,

як суверенного політико-правового утворення, а тому вони існують лише у

формі правовідносин. Фінансові правовідносини — це врегульовані нормами

фінансового права суспільні відносини з приводу мобілізації, розподілу та

використання грошових коштів держави. Податкові правовідносини є

різновидом фінансових правовідносин, які пов'язані з однієї сторони з

відчуженням грошових коштів фізичних та юридичних осіб, а з іншої —

необхідністю формування дохідної частини державного та місцевих

бюджетів.

В.І. Гуреєв зазначає, що податкові відносини — це владні відносини,

спрямовані на вилучення частини доходу у фізичних та юридичних осіб
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(платників податків) з метою наповнення відповідного бюджету [94, c. 57].

Обов’язок зі сплати податків носить публічно-правовий характер та є

правовідношенням між платником податків і державою, як суб’єктом

суверенної влади [95, c. 66].

Тобто, податкові правовідносини поєднують в собі як приватний так і

публічний інтерес — забезпечення належних умов соціально-економічного

розвитку населення та фінансової стабільності держави й територіальних

громад.

Податкові правовідносини мають такі ж ознаки що і фінансові. По-

перше, вони виникають на підставі фінансово-правової норми, як форми їх

реалізації. По-друге, мають владний характер, який по своєму змісту виражає

інтереси держави. При цьому податкові правовідносини мають свої

специфічні характеристики, обумовлені предметом і методом правого

регулювання, — вони виникають і розвиваються в сфері мобілізації

фінансових ресурсів до централізованих та децентралізованих фондів коштів

держави, є формою реалізації публічних інтересів і розглядаються, як

публічно-правові відносини [96, с. 17-18]. Структура податкових

правовідносин складається з суб'єкту, об'єкту та змісту. Змістом податкових

правовідносин є власне сплата загальнообов'язкових платежів. Суттю самої

сплати таких платежів (змістом правовідносин), на думку О.М. Федорчука є

обов'язкові платежі, що сплачуються суб'єктами господарювання в порядку і

на умовах, що забезпечують ефективне здійснення господарської діяльності,

а стосовно фізичних осіб в порядку і на умовах що забезпечують ефективний

захист їхніх прав і свобод [71, c. 11]. С.Г. Зицик зазначає про забезпечення їх

ефективного використання і розподілу та гарантування захисту

конституційних прав і свобод [92, c. 43]. Об'єктом правовідносин є грошові

кошти, що надходять до державного бюджету та місцевих бюджетів у вигляді

загальнообов'язкових платежів.

Серед науковців існують різні погляди на зміст та структуру правової

дефініції «суб'єкт податкових правовідносин». М.П. Кучерявенко  [97, с.70],
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О.П. Орлюк [98, с.254] та Н.І. Хімічева [99, с. 49] цю дефініцію визначають,

як суб’єкт податкового права, що реалізує свою правосуб’єктність. Однак,

найбільш повно відображає зміст цієї категорії Ю.А. Крохіна, згідно з якою

суб'єктом податкових правовідносини є індивідуально-визначений реальний

учасник податкових правовідносин. Вступаючи в податкові правовідносини,

суб'єкт податкового права набуває нових властивостей, стає суб'єктом

(учасником) фінансових правовідносин, але не втрачає при цьому якостей,

якими він володів до вступу в них. Статус суб'єкта (учасника) податкових

правовідносин містить в собі певну правову характеристику, стан відносно

права. Перехід (трансформація) суб'єкта права в суб'єкт правовідносин

пов'язаний з процесом перетворення можливості в дійсність, показує

діалектичну природу названих понять і відображає матеріальні та

процесуальні аспекти встановлення, введення та справляння податків. Суб'єкт

податкового права стає учасником податкових правовідносин шляхом

виконання приписів податкових норм, тобто шляхом правореалізації [46, с.

110].

Позиції науковців щодо внутрішньої будови (структури) відрізняються

в частині включення до її складу держави, територіальних громад, банків та

податкових агентів та збігаються в частині фіскальних органів та платників

податків (позиції Д.В. Вінницького [100, с.31], Я.О. Берназюка [101, с.149],

А.В. Бризгаліна [102, с.131], М.О. Перепелиці  [103, с.18], Ю.І. Турянського

[104]). На наш погляд, суб'єктів податкових правовідносин доцільно

розділити на чотири групи:  держава та територіальні громади, фіскальні

органи, платники податків та податкові агенти виходячи з наступного.

До державного суверенітету належить виключне право на

встановлення податків, реалізувавши яке держава визначає свою територію

відповідною  податковою юрисдикцією. І.М. Мусійчук зазначає «податкову

юрисдикцію держави можна визначити як право держави, що ґрунтується на

її державному суверенітеті, регулювати податкові правовідносини шляхом

прийняття нормативних актів, обов'язкових на всій її території і визначати
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коло осіб, що підлягають оподаткуванню в цій державі, та справляти податки

з цих осіб» [40]. У зв'язку з чим держава за замовченням є суб'єктом

податкових правовідносин. Одночасно з державою, територіальні громади

наділені правом на встановлення місцевих податків, у зв'язку з чим також

породжують податкові правовідносин в межах своєї території — місцевої

податкової юрисдикції, тобто беззаперечно є суб'єктами податкових

правовідносин. Задля забезпечення реалізації суверенного права держави на

стягнення загальнообов'язкових платежів у відповідній податковій

юрисдикції (загальнодержавної або місцевої), держава створює фіскальні

органи та наділяє їх частиною свого суверенітету шляхом закріплення за

ними відповідних владних функцій.  Тобто, фіскальні органи функціонують

задля участі в податкових правовідносинах. Владно-майновий характер

податкових правовідносин визначає юридичне положення суб'єктів у

конкретному податковому  правовідношенні. При цьому фіскальний орган,

виступаючи від імені держави, наділений визначеними повноваженнями.

Інший суб'єкт виконує в основному юридичний обов'язок по встановленим

для нього правилам поведінки (сплата податку, надання звітності) [100, с. 17].

Платник податків — це суб'єкт податкових правовідносин, на якого

спрямований владно-майновий вплив держави, що проявляється у вигляді

обов'язку зі сплати податків. Обов'язок платників податків внести до

відповідного бюджету певну суму і в передбачені терміни є основним змістом

податкових правовідносин  [105, с. 391], виходячи з цього, платник податків -

це особливий правовий статус особи, на яку відповідно до закону покладено

такий обов'язок [106, с. 232].

Ступінь владно-майнового впливу держави на платників податків не є

однаковим та залежить від їх резидентського статусу. Вплив держави на

резидентів – платників податку на доходи обумовлений поширенням на них

державної персональної податкової юрисдикції і проявляється з одного боку в

додатковому обов'язку — сплати податку також з іноземних джерел

походження доходів, з іншого боку в додаткових правах — право на
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податкову соціальну пільгу, знижку. Вплив держави на нерезидентів –

платників податку на доходи є обмеженим, оскільки податкова юрисдикція

держави поширюється не на фізичних осіб, а на їх доходи і проявляється з

одного боку в обмеженому обов'язку — сплати податку з доходу джерелом

походження якого є територія держави, з іншого в обмежених правах.

Стосовно цього, І.М. Мусійчук зазначає, що «нерезидент – суб’єкт

податкових правовідносин – суб’єкт, який має особливий податково-правовий

зв’язок з державою, що полягає у розповсюдженні податкової юрисдикції

держави на доходи цієї особи, отримані лише на її території на підставі умов,

що визначаються національними та міжнародно-правовими нормами,

інкорпорованими до національного законодавства» [40].

Окремо від цих трьох груп потрібно розглядати таких суб'єктів

податкових правовідносин, як податкові агенти, оскільки вони за своїм

правовим статусом мають подвійну правову природу — фіскальних органів

(мають схожі функції з органами державної фіскальної служби) та платника

податку (мають спеціально законодавчо визначені обов'язки та права

платника податку на доходи).

Отже, відповідно до соціологічної концепції праворозуміння

платником податку, у тому числі на доходи, є учасник податкових владно-

майнових правовідносин, правовий статус якого залежить від резидентського

статусу особи та відповідного ступеню управлінського впливу держави на

нього.

Нормативістська (юридико-позитивістська) концепція

праворозуміння.

Сутність нормативістського (юридико-позитивістського) підходу до

права передається формулою «закон є закон». Прихильники такого

праворозуміння ототожнюють право і закон, а єдиним джерелом права

вважають державну волю. На думку позитивістів, право є сукупність

встановлених і забезпечених державним примусом загальнообов'язкових

норм. Поняття норми є ключовим для цього підходу до права. [78]. У цьому
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напрямку доктринальних розробок стосовно правової категорії «платник

податку на доходи» акцент робиться на її характеристиках із позицій

юридичного позитивізму: формальна визначеність, точність, однозначність

правового регулювання. Основною одиницею юридичної мови є юридичний

термін, який представляє собою слово або словосполучення, вжите в

правничій мові «як засіб юридичної техніки, за допомогою якого виражається

і закріплюється зміст нормативно-правових приписів держави» [107]

Відповідно до нормативіської (позитивіської) концепції праворозуміння,

правова категорія платника податків на доходи та відповідна дефініція, що з

неї виділяється науковцями, ґрунтується на законодавчому визначенні цього

терміну.

В українському законодавчому просторі термін платник податку на

доходи, в історіографічному контексті, пройшов тривалий еволюційний шлях.

Нормативно-правове визначення терміну залежало від конструкції податку в

частині суб'єктного складу та принципів оподаткування осіб та об'єктів.

Податкової юрисдикції України не існувало до 90-х років ХХ ст.

Російська Імперія поширювала свою податкову юрисдикцію на всю свою

територію, окрім Великого Князівства Фінляндського. На території України,

податкові правовідносини щодо справляння податку на доходи вперше

виникли на підставі «Положення про державний прибутковий податок»

введеного в дію Законом від 06.04.1916 р. (надалі – Положення 1916 року)

[108]. Відповідно до ст. 1 Положення 1916 року платниками податку

визнавались: «російські піддані, за виключенням тих, що не мали постійного

місця проживання в Імперії, проживають більше двох років підряд в

Великому Князівстві Фінляндському або за кордоном; фінляндські громадяни

або іноземні піддані, що мають постійне місце проживання або постійно

перебувають більше одного року; товариства, компанії», що отримують дохід

в будь-якій формі та від будь-якого джерела. Статтею восьмою Положення

1916 року визначались платниками податку з доходів, джерелом походження

яких є територія Імперії: піддані, що не мали постійного місця проживання
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(окрім підданих Великого Князівства Фінляндського) більше ніж два роки

підряд в Великому Князівстві Фінляндському або закордоном; громадяни

Фінляндії або іноземні піддані; акціонерні товариства та компанії Фінляндії

або інших держав. На законодавчому рівні платниками податку (в частині

оподаткування фізичних осіб) визнавались піддані держави та іноземні

піддані, що мають місце постійного проживання або постійно перебувають на

території держави з усіх джерел доходів. Піддані держави або іноземні

громадяни, що не мали постійного місця проживання сплачували податок

лише з джерел походження яких була територія держави. Тобто, при

визначенні правового статусу платників податків застосовувався принцип

резидентства. Цей нормативно-правовий акт «існував в часи революції, але

фактично жодного разу не був виконаний в повному обсязі, а в 1921 році дія

його була припинена» [20, с. 111].

В добу нової економічної політики (в 20-х роках ХХ ст.), на території

Радянського Союзу була створена «всесоюзна» податкова юрисдикція.

Правовий статус платників податку на доходи був мінливим, залежно від

зміни законодавства (декрети від 16.11.1922, від 20.06.1923, від 12.11.1923).

«Наприкінці 1924 року був розроблений новий проект прибуткового податку з

врахуванням недоліків попередніх редакцій декретів» [20, с. 111]. Його

особливі риси:

– платниками податку визнавались всі особи, що мають самостійні

доходи та які проживають на території СРСР, акціонерні товариства та

кредитні установи, правління яких знаходиться на території  СРСР та

допущені до операцій в СРСР представництва іноземних фірм [20, с. 111].

Тобто, правовий статус платників податку визначався за принципом

резидентства;

– прибутковий податок 1924 року «не представляв собою завершений

тип західноєвропейського зразка; радянській владі доводилось брати до уваги

відсталість господарюючих суб'єктів, із значним відсотком недосвідчених
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людей, з поширеністю господарств напівнатурального типу та господарств,

що не мають жодного обліку доходів і витрат» [20, с. 111];

– прибутковий податок в редакції 1924 року «мав будову у вигляді

поєднання класного податку для спрощених типів господарств та

прибуткового для економічно розвинутих господарств» [20, с. 111];

– платники податку розподілялись на чотири групи: 1. особи, що

отримують доходи від особистої трудової діяльності; 2. особи, що отримують

дохід від особистої трудової діяльності від найму; 3. особи, що отримують

дохід від володіння промисловими та торговельними підприємствами,

будівлями, капіталами від орендованого майна та від інших нетрудових

джерел доходу; 4. юридичні особи – акціонерні товариства та кредитні

установи [20, с. 112].

До 1934 року, правовий статус платників податку на доходи (в частині

фізичних осіб) визначався виключно за принципом територіальності

походження доходів. Так, згідно п. «а» ст. 1 «Положення про державний

прибутковий податок», затвердженого постановою ЦВК СРСР, РНК СРСР від

14.12.1927 р. обкладенню державним прибутковим податком підлягають за

винятками, перерахованими в ст. 5, нижченаведені фізичні та юридичні

особи: а) фізичні особи з самостійним доходом від джерел, що знаходяться в

межах Союзу РСР, що проживають як на території Союзу РСР, так і

закордоном, незалежно від їх громадянства;  б) акціонерні товариства та

товариства з обмеженою відповідальністю, правління яких знаходиться на

території Союзу РСР; в) іноземні товариства. Частиною третьою ст. 11 цього

Положення було встановлено, що фізичні особи, які проживають за кордоном,

оподатковуються за місцем знаходження джерел свого доходу в межах Союзу

РСР, а при декількох джерелах – за місцем знаходження головного з них

[109]. У всіх подальших змінах податкового законодавства Радянського

Союзу в частині правового статусу платників податків на доходи,

застосовувався виключно принцип територіальності походження доходів.

Іншою особливістю законодавчих змін, було уникнення застосування
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юридичної термінології в частині визначення платників податків. Так, згідно

ч. «а» ст. 1  «Положення про прибутковий податок з приватних осіб»,

затвердженого постановою ЦВК СРСР, РНК СРСР  від 17.05.1934 р.

прибутковим податком обкладаються: робітники і службовці, кустарі,

ремісники та інші громадяни, які мають самостійні джерела доходу на

території Союзу РСР [110].

Подальші зміни законодавства стосувались розширення та уточнення

переліку платників податку на доходи. Л.К. Воронова, аналізуючи Указ

Президії Верховної Ради СРСР «Про прибутковий податок з населення» від

30.04.1943 р. (яким врегульовувались правовідносини зі сплати податку

громадянами СРСР) [111] (надалі – Указ 1943 р.) зазначає, що «податок

стягується з громадян, які мають самостійні джерела доходів на території

СРСР. Суб'єктами прибуткового податку є: робітники, службовці і особи, що

обкладаються на однакових з ними підставах; літератори і працівники

мистецтва; лікарі, адвокати, викладачі та особи, які займаються приватною

практикою; кустарі, ремісники і особи, що прирівнюються до них по

обкладанню, а також всі громадяни за доходами від сільського господарства в

містах» [112, с. 119].

Законодавчі зміни у визначенні терміну «платник податку» відбулись

на початку 80-х років. Із зміною в 1983 році редакції п.1 Указу 1943 р. [113],

яким було встановлено, що громадяни СРСР, які отримують доходи на

території СРСР, сплачують прибутковий податок з населення. Аналіз даної

норми свідчить, що правовий статус платників прибуткового податку також

визначався за принципом територіальності походження доходів. Однак,

відповідно до ч. 1 ст. 8 Указу 1943 р. (зі змінами та доповненнями), доходи,

отримані за кордоном громадянами СРСР, що постійно проживають на

території СРСР, обкладаються прибутковим податком відповідно до цього

Указу. Тобто, правовий статус платника податків, в частині оподаткування

доходів з іноземних джерел, залежав від фактичного постійного проживання

на території держави.
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В цьому контексті варто зазначити, що громадяни іноземних держав та

особи без громадянства сплачували прибутковий податок на підставі ст. 6

Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про прибутковий податок з іноземних

юридичних та фізичних осіб» від 12.05.1978 р. (надалі – Указ 1978 р.) [114, с.

320;] в порядку та в розмірах (ставках), визначених Указом 1943 р. (зі змінами

та доповненнями). Цікавою особливістю, з позиції законодавчої техніки, є те

що, Указ 1943 р. (зі змінами та доповненнями) містив бланкетну норму (абз. 2

ст. 8), відповідно до якої оподаткування іноземних громадян здійснювалось

згідно з Указом 1978 р., який в свою чергу не врегульовував питання

оподаткування фізичних осіб – іноземців, а містив норму (ст. 6), яка відсилала

в цій частині  до загальних положень Указу  1943 р. (зі змінами та

доповненнями).

Вартим уваги є п. 7  Указу 1978 р., відповідно до якого, з метою

усунення подвійного оподаткування або взаємного звільнення від податків і

зборів справляння їх з іноземних юридичних і фізичних осіб може бути

припинено або обмежено відповідно до угод, укладених СРСР з іноземними

державами. Між СРСР та іншими договірними країнами, зокрема

Республікою Кіпр, Італійською Республікою існували двосторонні угоди про

уникнення подвійного оподаткування, що базувались на Модельній конвенції,

в яких правовий статус фізичної особи – платника податків договірної

держави не залежав від її громадянства. Громадянство фізичної особи, це

лише один з критеріїв визначення резидентського статусу платника податків.

Фактично міжнародними договорами, які були частиною

внутрішнього (національного) законодавства був закріплений принцип

резидентства, у зв'язку з чим, правовий статус платника податків СРСР,

відповідно до внутрішнього податкового законодавства визначався виходячи з

принципу територіальності походження доходів (об'єктів оподаткування), а

відповідно до міждержавних угод про уникнення подвійного оподаткування

за принципом резидентства дія якого спрямована, як на суб'єктів (резидентів

та нерезидентів), так й на об'єкти оподаткування.
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У 1990 році, принцип територіальності походження доходів був

замінений принципом резидентства. Відповідно до ст. 1 Закону СРСР «Про

прибутковий податок з громадян СРСР, іноземних громадян та осіб без

громадянства» від 23.04.1990 р. № 1443-1, платниками прибуткового податку

в СРСР є  громадяни СРСР, іноземні громадяни та особи без громадянства

(надалі «громадяни»), як ті, що мають, так й ті що не мають постійного місця

проживання в СРСР. До громадян, що з метою оподаткування прирівнюються

до осіб, що мають постійне місце проживання в СРСР, відносяться

громадяни, що знаходяться в СРСР більше ніж 183 дні в календарному році

[115].

За два місяці до проголошення суверенітету України, Верховна Рада

Української РСР прийняла Закон Української РСР «Про систему

оподаткування» від 25.06.1991 р. № 1251-XII (надалі – Закон № 1251-XII)

[116], яким визнала  податкову політику  виключним  правом  Української

РСР, що проводиться в республіці самостійно (ч. 1, ст. 1). Наслідком чого,

«всесоюзна» податкова юрисдикція припинила свою дію на території

Української РСР так само, як і персональна податкова юрисдикція СРСР.

Законом Української РСР «Про прибутковий податок з громадян

Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства» від

05.07.1991 р. № 1306-XII (надалі – Закон № 1306-XII) [117] було визначено

територію Української РСР, її континентальний шельф та виключну (морську)

економічну зону своєю податковою юрисдикцією та поширено персональну

податкову юрисдикцію держави на осіб, що постійно проживають на її

території (ч. 1, ч. 2 ст. 2). Крім того, враховуючи, що персональна податкова

юрисдикція Української РСР поширювалась на громадян інших союзних

республік, що мали постійне місце проживання в Українській РСР, можна

стверджувати про появу на території СРСР внутрішнього подвійного

оподаткування, негативні наслідки якого частково усувались на підставі ч. 2

ст. 5  Закону № 1306-XII.
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Так, ст. 1 Закону № 1306-XII визначалось, що платниками податку є

громадяни Української РСР, СРСР, іноземні громадяни та особи без

громадянства і в той же час робилась прив'язка до місця проживання таких

осіб — «як ті, що мають, так і ті, що не мають постійного місця проживання в

Українській РСР». До громадян – платників податків належали як громадяни

Української РСР, так й громадяни СРСР, іноземні громадяни та особи без

громадянства (ч. 1 ст. 1 Закону № 1306-XII). Одночасно з цим, правовий

статус громадян – платників податків залежав від їх місця постійного

проживання і розподіляв на «громадян, які мають постійне місця

проживання» (зобов'язані сплачувати податок з усіх джерел доходів) та на

«громадян, які не мають постійного місце проживання» (зобов'язані

сплачувати податок лише з доходів, джерелом походження якого є Українська

РСР). В свою чергу, «громадяни, які мають постійне місце проживання»

відрізнялись в своїх правах, у зв'язку з чим, їх можна розділити на дві

підгрупи: «громадяни Української РСР, які мають постійне місце

проживання» та «іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають

постійне місце проживання». Відмінність полягала лише в обсязі прав у цих

двох підгрупах. До оподаткованого доходу представників другої підгрупи

включались суми надбавок, виплачуваних у зв'язку з проживанням в

Українській РСР, та суми, виплачувані для компенсації витрат на навчання

дітей, харчування тощо; та не включались суми, які сплачувались до фондів

державного соціального страхування і пенсійного забезпечення, суми

компенсації витрат за наймання житлового приміщення і на утримання

автомобіля для службових потреб, суми витрат на відрядження (ч. 1 ст. 24

Закону № 1306-XII). Також в цих підгрупах відрізнявся порядок обчислення

та сплати податку (ст. 26 Закону № 1306-XII).

Критерій постійного місця проживання платників податку визначався

за допомогою обов'язкової умови перебування в Україні в цілому не менше

183 днів у календарному році (ч. 2 ст. 1 Закону № 1306-XII). Тобто,

формальна наявність у платника податків постійного місця проживання не
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дозволяла віднести особу до громадян або іноземців, що мають постійне

місце проживання, необхідною умовою було фактичне місцезнаходження

протягом 183 днів на території Української РСР. Іншими словами, платником

прибуткового податку визнавалась фізична особа, що мала постійне місце

проживання, яке на той час визначалось «пропискою», та фактично

перебувала протягом 183 днів за рік на території Української РСР.

Вказаний нормативно-правовий акт діяв лише один рік, однак заклав

основи для побудови національного податкового законодавства. З положень

Закону № 1306-XII яскраво вбачається перехідний період регулювання

суспільних відносин в сфері оподаткування від радянського до західного

зразка. Додатково можна зазначити, що Закон № 1306-XII не скасовано, він

чинний, і його дія лише зупинена.

Зі здобуттям незалежності України, у зв'язку зі складним економічним

становищем, в якому опинилась нова держава, Верховна Рада України в 1992

році зупинила дію Конституції України в частині законодавчого регулювання

парламентом, крім інших, податкових відносин і передала ці повноваження

Кабінету Міністрів України. З метою формування дохідної частини бюджету,

Кабінетом Міністрів України був ухвалений Декрет «Про прибутковий

податок з громадян» від 26.12.1992 р. № 13-92 (надалі – Декрет) [118]. В

цілому, Декрет містив аналогічні Закону № 1306-XII правові положення щодо

регулювання відносин в сфері справляння прибуткового податку громадян,

який був  адаптований під нові суспільно-економічні умови.

На початку 90-х років в пострадянських державах у зв'язку з падінням

обсягу валового внутрішнього продукту, негативним зростанням економічних

показників і гіперінфляцією гостро стало питання виведення грошових

потоків з тіні. Малий і частково середній бізнес були представлені фізичними

особами – підприємцями, платниками прибуткового податку з діючою в той

час високою (що досягає 40%) ставкою податку, яка змушувала бізнес

уходити в тінь. Крім того, прогресивна ставка прибуткового податку з

заробітної плати, разом з наявністю грошових коштів переважно в готівковій
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формі мотивували бізнес до сплати співробітникам заробітної плати прямо з

каси, що в свою чергу створило новий тренд «зарплата в конверті», з яким й

нині йде безуспішна боротьба [119].

Правовий статус платників податку відрізнявся лише в частині

визначення постійного місця проживання. Відповідно до ч. 2 ст. 1 Декрету,

постійне місце проживання визначалось як місце проживання платника

податку в Україні в цілому не менше 183 днів у календарному році. За час дії

Декрету до нього 28 разів вносились зміни, однак вони не стосувались

визначення терміну «платник податку».

Основною підставою для приведення національного податкового

законодавства в частині правового статусу платників податку до

цивілізованого (соціально-прийнятного) рівня було підписання Україною в

1996 році спочатку Європейської соціальної хартії від 18.10.1961 [120], а

потім, в 1999 році, Європейської соціальної хартії (Переглянутої) від

03.05.1996 р. (надалі – Європейська соціальна хартія) [121], в п. 5 ст. 19 яких

встановлено зобов'язання договірних держав на створення сприятливого

режиму оподаткування для всіх осіб, що на законних підставах знаходяться

на території  держави та отримують дохід від трудової діяльності. Ця

додаткова підстава була обумовлена наявністю ст. 15 в Декреті, відповідно до

якої доходи громадян, що не мають постійного місце проживання на території

України, у вигляді заробітної плати оподатковуються за ставкою 20% та без

врахування пільг. Варто відразу наголосити, що у 2006 році Верховна Рада

України ратифікувала Європейську соціальну хартію без визнання

обов'язковими для України положення ст. 19 [122]. Однак, пізніше, в 2014

році, Україна визнала обов'язковими положення даної норми, шляхом

підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і

їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014, що була

ратифікована Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII. Статтею 17 цієї
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угоди закріплюється принцип недискримінації законно працевлаштованих

працівників [123].

Напрямок реформування податкового законодавства був визначений ч.

1, ч. 2 ст. 51 Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14.06.1994 р.,

ратифіковану Законом України від 10.11.1994 № 237/94-ВР [124], відповідно

до якої, з метою зміцнення економічних зв'язків, Україна «вживе заходів для

забезпечення того, щоб її законодавство  поступово  було  приведене  у

відповідність до законодавства Співтовариства». Крім того,  загострення

економічної конкуренції   наприкінці   XX – початку  XXI  століть, що було

пов'язане з розширенням ЄС, поставило більшість європейських країн перед

необхідністю реформування своїх податкових  систем [125], наслідком чого

вдалих сучасних прикладів визначення терміну «платник податку» в країнах з

ринковою економікою було вдосталь.

В 2004 році, з набуттям чинності Закону України «Про податок з

доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (надалі – Закон № 889-IV)

[126] платниками податку на доходи визнавались всі фізичні особи, правовий

статус яких залежав від їх резидентства. «Фізична особа – резидент — це

фізична особа, що має місце проживання в Україні», а у випадках

неможливості визначення резидентського статусу за допомогою місця

проживання особи, то підлягали застосуванню додаткові правила, що

визначались пп. 1.20.1 п.  1.20 ст. 1  Закону № 889-IV. Нерезидентами

визнавались фізичні особи, що не підпадали під визначення резидентів ( пп.

1.20.2 п.  1.20 ст. 1  Закону № 889-IV).

В Україні було створено податкову систему, яка за своєю суттю та

структурою подібна до податкових  систем  розвинутих  європейських країн.

Закони з питань оподаткування розроблено з урахуванням норм

європейського  податкового   законодавства, а також аспектів податкової

політики  ГАТТ/СОТ  та інших міжнародних економічних організацій [127].

Однак, безсистемність податкового законодавства, значна кількість і частота
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внесення змін та доповнень  до  нормативно-правових  актів істотно

ускладнювало  роботу  контролюючих  органів та  негативно позначалося  на

діяльності  суб'єктів  підприємництва,  а  також знижувало привабливість

національної   економіки   для іноземних інвесторів [127]. З метою

внутрішньої узгодженості податкового законодавства України, 02.12.2010 р.

був прийнятий Податковий кодекс України (надалі – ПКУ) [128]. Норми

Закону № 889-IV, в частині визначення терміну «платник податку на доходи»

стали джерелом ПКУ, в якому за тими ж правилами визначається

резидентський статус фізичних осіб платників не лише податку на доходи, а

всіх загальнодержавних та місцевих податків.

На законодавчому рівні, термін платник податку в широкому значені,

визначається п. 15.1 ст. 15 ПКУ, відповідно до якої платниками податків

визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні

особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які

мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять

діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або

податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та

зборів згідно з цим Кодексом. Платник податку на доходи — це фізична особа

– резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і

іноземні доходи; фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх

походження в Україні; податковий агент (п. 162.1 ст. 162 ПКУ) [128].

Отже, згідно з нормативіською (позитивіською) концепцією

праворозуміння, правова дефініція «платник податку на доходи» ґрунтується

на законодавчому визначенні цього терміна.  Платником податку на доходи є

фізична особа – суб'єкт податкового права, правовий статус якого

визначається за принципом резидентства та на якого законодавчими нормами

покладений обов'язок зі сплати податку на доходи фізичних осіб у

відповідному до правового статусу обсязі.

Правова категорія «платник податку на доходи» має різну зовнішню

форму, яка залежить від напрямку її дослідження або висхідних начал
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праворозуміння. Проте зміст цієї категорії однаковий і полягає в обов'язку

сплатити податкові зобов'язання державі, з якою фізична особа безпосередньо

пов'язана.

Враховуючи дефініції трьох сучасних концепцій праворозуміння,

можна спробувати надати узагальнюючу (реальну) дефініцію правовій

категорії «платник податку на доходи». Платником податку на доходи є

окремо визначений індивід – фізична особа, що є складовою частиною

організованого у форму держави суспільства та отримує публічну вигоду від

держави у вигляді забезпечення належних умов реалізації своїх природних

прав та свобод, у зв'язку з чим держава здійснює владно-майновий вплив на

особу у формі обов'язку компенсації цих державних витрати та на підставі

якого породжуються податкові правовідносини. Податковий обов'язок

закріплений в податковому законодавстві та залежить від обсягу отриманої

публічної вигоди, який в свою чергу визначається за принципом резидентства

(місцем постійного проживання).

1.3. Генезис та розвиток принципу резидентства фізичних осіб –

платників податку  на доходи фізичних осіб

Об'єктивно дослідити проблематику визначення правового статусу

платників податку на доходи фізичних осіб виходячи з принципу

резидентства, можливо лише за допомогою історичного та діалектичного

методів пізнання. Застосування цих методів до досліджуваної проблематики

дасть змогу еволюційно її проаналізувати в розвитку та єдності соціальної

сутності та юридичної форми. Шляхом використання не лише теоретичних

положень фінансового права, а й за допомогою теорій економічної науки та

наукових позицій конституційного та адміністративного права, можливо

опосередковано (відсторонено) подивитись на зародження цього принципу.
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Суверенітет держави, в частині виключного права на встановлення та

справляння податків, діє в двох напрямах: на територію держави,

континентальний шельф і виключну (морську) економічну зону та на осіб. У

першому випадку, в залежності від територіального устрою, держава на своїй

території визначає одну чи більше податкові юрисдикції. В другому випадку,

держава визначає персональну податкову юрисдикцію над фізичними та

юридичними особами. Звідси в податковому праві наявні два принципи

визначення правового статусу платника податків: принцип територіальності

та принцип резидентства.

Ці два принципи схожі через наявність головного елементу у їх

визначенні — зв'язку суб'єкта та об'єкта оподаткування з територією держави і

деякими науковцями [129, 130] співвідносяться як загальне (принцип

територіальності) та конкретне (принцип резидентства). Позиція науковців

обґрунтовується через визначення принципу територіальності, як права

держави на оподаткування осіб, що отримують дохід, джерелом походження

якого є ця держава. Акцентуючи увагу на суб'єкті оподаткування, науковці

закривають прогалини принципу територіальності в частині усунення

подвійного оподаткування застосовуючи принцип резидентства. Яскравим

прикладом є позиція Р. Л. Дернберга, відповідно до якої, науковець аналізуючи

сучасну податкову систему США пропонує розмежовувати дію принципу

територіальності відносно особи, що перебуває на певній території та відносно

доходу, що отриманий на цій території, оскільки в першому випадку дія

принципу стосується правового регулювання платника податку, а в другому —

об'єкта оподаткування [131, с. 28]. Таке поєднання принципів територіальності

та резидентства характерно для податкового права англосаксонської правової

системи, однак не може бути застосовано до податкового права держав з

континентальною правовою системою виходячи з наступного.

Англосаксонська система права.

Фактично принцип — це надутворення, фундамент норми, «дух та

сутність» якого має відчуватись у будь-якій нормі, що була сконструйована на
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його основі [132, с. 326]. Принцип резидентства, як і принцип громадянства

фізичної особи (у фінансово-правому просторі), за своєю внутрішньою

сутністю — це основні засади, на яких побудований правовий статус

платника податку на доходи, обов'язки та права зобов'язаної по відношенню

до держави особи. Наукове поєднання цих двох принципів ґрунтується на

податковому праві Англії епохи Відродження. В історіографічному контексті,

постійне місце проживання, як головна умова визначення суб'єкта

оподаткування була закріплена в розпорядженні Джона Гонта (тимчасово

виконуючого обов'язки Короля Англії) 1379 року, згідно з яким всі особи

(купці, ремісники, сержанти, фермери, конюхи тощо) старше 14 років,

підлягають оподаткуванню «Т'юдорською субсидією (Tudor subsidy)»

(тогочасний аналог прибуткового податку) на підставі їхнього постійного

місця проживання та відповідно до стану їх майна (спроможності платити)

[133, с. 45]. Тобто, можна побачити застосування принципу резидентства в

податковому праві Англії в другій половині XIV ст. Аналізуючи подальший

розвиток англійського податкового законодавства, можна побачити, що вже на

початку XV ст. принцип резидентства був доповнений принципом

територіальності щодо об'єктів оподаткування. Так, відповідно до

«Т'юдорської субсидії (Tudor subsidy)» в редакції  1404 року, вводився

податок з джерела річного доходу: від операцій з земельними ділянками

(земельний податок), пенсій, орендних виплат та інших ануїтетних платежів.

А вже у редакції «Т'юдорської субсидії (Tudor subsidy)» 1450 року, податок

стягувався з будь-яких джерел доходу від нерухомого майна, яке належало

платнику податку на праві приватної власності та іншого доходу, зокрема від

заробітної плати (wages) та аналогічних виплат (fees or otherwise). З

наведених правових норм за формальними ознаками можна виділити

принцип територіальності та принцип резидентства [133, с. 99].  В кінці

XVІІІ ст. принцип територіальності та резидентства, як за формою так і за

суттю, був остаточно закріплений в податковому законодавстві

Великобританії. Так відповідно до ст. LXXIII Закону про прибутковий
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податок 1799 року, принцип резидентства визначається наступним чином —

«кожна особа підлягає оподаткуванню прибутковим податком щодо всього

доходу за місцем постійного проживання у дату визначену цим законом».

Принципу територіальності об'єкта оподаткування присвячений ІІІ розділ

закону «Дохід, що походить з Великобританії» [134]. В Законах про

прибутковий податок 1803 [135] та 1842 [136] років при визначенні правового

статусу платника податку застосовуються терміни: «нерезидент» (non-

resident), «місце, в якому особа зазвичай проживає» (ordinarily to reside,

ordinary residence), «дохід від Британських володінь» (profits from British

possessions); встановлюються правила оподаткування осіб, в разі наявності

двох місць постійного проживання.

Вищенаведене дає змогу зробити висновок, що в податковому праві

Великобританії XIV – ХІХ ст. принципи територіальності та резидентства

діяли одночасно. Принцип територіальності застосовувався до об'єктів

оподаткування, джерелом походження яких була територія Великобританії та

інші території, на які поширювався суверенітет Великобританії. Принцип

резидентства застосовувався до суб'єктів оподаткування з метою визначення

правового статусу платників податків. Особливістю є те, що ці принципи

знаходяться в горизонтальній площині відносно одне-одного. З

історіографічного аналізу податкового права Великобританії в частині

застосування принципу резидентства при визначенні правового статусу

платника податків не можна віднайти дійсну причину прив'язки правового

статусу платника податків до його місця постійного проживання. Можна

припустити, що це було обумовлено складним територіальним устроєм, який

включав значну кількість конфедеративних суб'єктів з різним правовим

статусом та з метою спрощення адміністрування податків.

Континентальна система права.

Безумовно, податкове право Англії епох Відродження та Нового часу

значно вплинуло на теоретичну основу фінансового права та податкове

законодавство всього світу, однак в частині визначення правового статусу
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платника податків континентальної системи права, переважну роль

відіграють конституційні права громадян та наукові теорії  XVІІІ – ХХ ст.

На ранніх етапах історичного розвитку оподаткування населення

прямими податками, науковці досліджували його з позиції приватно-

правових відносин. На рубежі  XVІІІ – ХІХ століть, оподаткування

розглядалось як плата за захист державою прав та інтересів осіб. Теорія

захисту (інша назва — класична теорія оподаткування) базувалась на

поглядах Адама Сміта, що були відображені в праці «Дослідження природи

та причин багатства народів» [86]. Вже на початку ХІХ ст. почало

формуватись наукове розуміння податку та податкового обов'язку, як

публічно-правової категорії

Наслідком появи у фізичних осіб конституційних прав, з'явився

інститут громадянства, який можна охарактеризувати, як політико-правовий

зв'язок фізичної особи з державою. Змістом цього зв'язку є права, свободи та

обов'язки громадянина. Права громадянина, зокрема, включали право на

державний захист прав та свобод. Обов'язки громадянина поділялись на

податкові обов'язки та «повинності». Перші — матеріальні (сплата податків,

зборів тощо), другі — нематеріальні (трудова повинність, військовий

обов'язок тощо). Для прикладу, п. 2 ч. 1 титулу 1 Конституції Франції  1791

року встановлено, що податки справляються з усіх громадян відповідно до

спроможності їх сплачувати [137];  п. 34 титулу 2 Конституційної Хартії

Пруссії 1850 року, встановлено, що всі громадяни (піддані) Пруссії

підлягають військовому призову, спосіб виконання цього обов'язку

визначається законом [138]. В Російській Імперії обов'язок сплачувати

податки та обов'язок «відбувати повинності» встановлений статтею 71

Основних державних законів Російської Імперії (в редакції від 23.05.1906)

[139].

Для суспільства ХІХ століття, громадянство (підданство) та обов'язок

зі сплати податку були нерозривними поняттями, оскільки перше

передбачало друге, а друге не могло існувати без першого. Взаємозв'язок
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конституційних прав та обов'язків визначав правовий статус громадянина.

Яскравим прикладом цього взаємозв'язку є п. 71 титулу 5 Конституційної

Хартії Пруссії 1850 року, відповідно до положень якого громадяни (піддані)

прямо не приймали участь у виборах до парламенту, а мали право голосу

через свого електорального представника – «виборця», якого обирали

пропорційно від загального обсягу сплачених податків [138]. Громадяни

(піддані) в виборчих правах були розділені на три разряди відповідно до

загальної суми сплачених прямих податків і кожний разряд обирав одну

третину парламенту. «Наслідком чого, 3-5% громадян (підданих) – платників

податку контролювали третину парламенту, від 10 до 12% контролювали

іншу третину парламенту, а величезна маса людей контролювала те, що

залишалось» [140]. Варто додати, що в 1892 році населення Пруссії складало

близько 30 млн. людей, а прибутковий податок сплатило 2,5 млн. громадян

(підданих) [141].

Аналогічні конституційні норми діяли в Австрії. Сплата податкових

зобов'язань була умовою для реалізації політичних прав. Так, відповідно до

ст. 4 Основного Закону Австрії від 21 грудня 1867 р. «Про загальні права

громадян королівств і земель, представлених в імперській Раді» всім

громадянам, які проживають у громаді і платять податки із свого майна, з

підприємницької діяльності чи доходів, належить активне і пасивне виборче

право в громадське представництво на таких самих умовах, як і громадянам,

які належать до даної громади [142].

Правовий статус платника податків в першій половині ХІХ ст. виникав

на підставі громадянства особи і був обумовлений обов'язком громадянина

сплачувати податки та обов'язком держави захищати, як громадянина так і

його майно. Враховуючи цей взаємозв'язок, податкове законодавство держав з

континентальною правовою системою права суб'єктами оподаткування

визначало своїх громадян, а об'єктами оподаткування доходи (фундировані та

нефундировані) та майно (рухоме та нерухоме). Прикладом оподаткування

рухомого та нерухомого майна прибутковим податком є Закони Італії, що
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були видані значно пізніше, оскільки в ХІХ ст. Італії не існувало, як єдиної

держави, а аналогічні законодавчі положення діяли на суверенних територіях

Італії : Про податок на доходи з рухомого майна  (imposta sui redditi di

ricchezza mobile) 1964 року [143]; Про податок на доходи з землі (imposta sul

reddito dei terreni) 1964 року [144]; Про податок на доходи з будівель (imposta

sul reddito dei fabbricati) 1965 року [145].

Тогочасний правовий статус платника податку залежав від

громадянства особи. Громадяни (піддані) сплачували податки з усіх джерел

походження доходів, а громадяни (піддані) інших держав лише з доходів,

джерелом походження яких є територія певної держави. Враховуючи

вищенаведене, принцип територіальності в податковому законодавстві

держав континентальної системи права, є невід'ємною складовою принципу

громадянства та визначає право держави на справляння податків з об'єктів

оподаткування, джерелом походження яких є територія держави. Правовий

вплив держави спрямований на об'єкт оподаткування, що виник або

знаходиться на території держави, оскільки матеріальне відображення об'єкту

оподаткування — грошові кошти чи інші еквіваленти розглядаються, як певне

державне надбання або як, умовно кажучи, матеріальні блага, на які

поширюється суверенітет держави. Враховуючи, що особа, яка отримує

дохід, може знаходитись поза межами правового впливу держави, то

оподаткування здійснюється у джерела походження доходу, тобто на території

держави. Дія принципу територіальності спрямована на об'єкт

оподаткування.

У зв'язку з тим, що в другій половині ХІХ ст. громадяни мали об'єкти

оподаткування в двох і більше державах, виникло таке явище як подвійне

оподаткування. Варто враховувати, що подвійне оподаткування мало дві

форми: зовнішню — міждержавне подвійне оподаткування та внутрішню —

подвійне оподаткування суб'єктами федерації або конфедерації громадян

(підданих) держав – суб'єктів союзу. (США, Австро-Угорська Імперія,

Германська Імперія). Враховуючи наведене, усунення подвійного



79

оподаткування  відбувалось у двох відповідних напрямах. Яскравим

прикладом усунення внутрішнього подвійного оподаткування, принципи

якого використовуються й у наш час, є застосовані Північною Німецькою

Конфедерацією в другій половині ХІХ законодавчі механізми для боротьби з

цим явищем. Податкова юрисдикція кожного суб'єкта Північно-німецької

Конфедерації поширювалась на його територію; виключне право на

встановлення прибуткового податку кожним з суб'єктів Конфедерації було

закріплене в ст. 35 Конституції Північно-німецької Конфедерації 1871 року

[146]. 16 квітня 1869 р. Пруссія і Саксонія уклали податковий договір про

уникнення подвійного оподаткування (надалі – Договір 1869 року). Це був

внутрішньо державний двосторонній договір між двома державами –

суб'єктами конфедерації, але згідно зі ст. 8, інші держави Північно-німецької

Конфедерації мали можливість приєднатись до двостороннього договору

[147]. Закладені в цьому договорі принципи стали джерелом для прийняття

парламентом Північно-німецької Конфедерації Закону про уникнення

подвійного оподаткування від 13.05.1870 р. (надалі – Закон 1870 року) [148, с.

138-197]. У податковому законодавстві Північно-німецької Конфедерації

громадянство особи, як головна умова визначення правового статусу

платника податків, було обмежене постійним місцем проживання. Тобто,

застосовувався принцип резидентства, відповідно до якого всі фізичні особи

(громадяни та не громадяни), що постійно проживали на території певного

суб'єкта Конфедерації мали обов'язок зі сплати податків з усіх джерел

походження доходу. Варто звернути увагу, що сам термін «громадянство» в

податковому законодавстві використовувався, але правовий статус платників

податку залежав не від громадянства (підданства), а від постійного місця

проживання громадян — від їх «резидентства». Поряд із введенням принципу

резидентства були визначені правила, за допомогою яких можна було

визначити резидентський статус платника податків, в разі відсутності

постійного місця проживання або в разі наявності двох і більше місць

постійного проживання. «Для прикладу, якщо платник податку не має
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постійного місце проживання в Північно-німецькій Конфедерації, держава

(суб'єкт Конфедерації) в якій він фактично перебуває, вправі обкладати його

податком. У випадках, якщо платник податку має більше ніж одне місце

проживання в Конфедерації, одне з яких знаходиться в його рідній державі

(суб'єкті Конфедерації), то ця держава вправі стягувати податки. В разі

перебування платника податку на державній службі в Конфедерації або в

суб'єкті Конфедерації, стягувати податки вправі держава, в якій знаходиться

офіційна резиденція такої особи» [149].

Вищенаведене дає підстави стверджувати, що принцип резидентства,

в країнах континентальної правової системи, був введений з метою

розмежування персональної податкової юрисдикції держав та відповідно для

уникнення подвійного оподаткування.

Наразі неможливо точно визначити, що було підставою для

розмежування німецьких платників податків, виходячи з їх постійного місця

проживання та відповідно запровадження принципу резидентства. В доповіді

Міністра фінансів Конфедерації Отто Фон Кампхаузена, при розгляді в

Парламенті Північно-німецької Конфедерації проекту Закону 1870 року, була

висловлена теза, що термін «резиденція» (місце постійного проживання)

збігається з визначенням «держави, в якій платник податку користується

публічним захистом та приймає участь в публічних неприбуткових

інституціях» [149].

Цю тезу, доречно розділити на дві окремі частини: «держава, в якій

платник податку користується публічним захистом» та «держава, в якій

платник податку приймає участь в публічних неприбуткових інституціях».

Перша частина тези, пов'язує введення принципу резидентства з теорією

захисту Адама Сміта [86]. Друга — з новою, на той час, теорією економічних

зв'язків, яка була обґрунтована в кінці ХІХ ст. німецьким науковцем в галузі

економіки Георгом Фон Шанцем [87]. Згідно з теорією економічних зв'язків,

оподаткуванню підлягають ті особи, що постійно перебувають на території

держави або, які опосередковано приймають участь у економічних
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відносинах на цій території, оскільки вони отримують дохід за допомогою

державних інститутів (правоохоронні органи, реєстрація прав, арбітражі

тощо), інфраструктури (дороги, порти, комунікації тощо) та ресурсів (вода,

корисні копалини, людські ресурси тощо). Варто звернути увагу, що в ХІХ ст.

питання оподаткування знаходились в межах економічної науки та юридичної

в галузі адміністративно-поліцейського права. Теорія економічних зв'язків

знайшла своє матеріальне відображення в принципі резидентства, що був

встановлений в податкових законодавствах держав континентальної правової

системи. За наслідком виокремлення науки фінансового права в самостійну

галузь, на підставі наукового дослідження принципу резидентства, Еріком

Ліндалем та Кнутом Віксселем була обґрунтована на фінансово-правовому

рівні теорія публічних вигод. Відповідно до цієї теорії, «держава стягує

податки з фізичних осіб з метою надання цим особам публічних вигод

(користі). Це означає, що, чим більше вигоди людина отримує від держави,

тим більше вона повинна сплатити податків» [88, с 102; 150].

В другій половині ХІХ ст. проблематика правового статусу платників

податків, податкової юрисдикції держави та подвійного оподаткування була

винесена на науковий рівень. Наукові джерела виокремлювали два підходи до

її вирішення: традиційний (the old protection theory) та сучасний (modern

solution). Науковцем Чарльзем Френсісом Бастейблом в праці Публічні

фінанси 1892 року розглядаються приклади подвійного оподаткування та

робляться висновки щодо шляхів вирішення проблематики. «Громадянин

однієї держави може постійно проживати в іншій державі та отримувати

дохід джерелом з держави, громадянином якої він є. В цьому випадку може

існувати подвійне оподаткування. Держава постійного проживання може

обкладати всі доходи та держава, громадянином якої є особа, може обкладати

все майно. Згідно зі старою теорією захисту, держава, громадянином якої є

особа вправі стягувати податки за охорону та захист особи та майна.

Відповідно до сучасного підходу, — держава, в якій постійно проживає

особа» [151, с. 304].



82

Законодавчим прикладом застосування принципу резидентства в

національному податковому законодавстві є Прусський прибутковий податок

в редакції від 24.06.1891 р. [152]. Платники прибуткового податку

розділялись на три великі групи, які мали підгрупи, так відповідно до ч. 1 ст.

1 цього закону суб'єктами податку визнавались: «1. національні особи

Пруссії, інші ніж ті, що: а) не мають місця постійного проживання в Пруссії

та,  які проживають в іншій федеральній державі або території, що

знаходиться під німецьким протекторатом; б) додатково до  місця постійного

проживання в Пруссії мають офіційне місця постійного проживання в іншій

федеральній державі або території, що знаходиться під німецьким

протекторатом; в) не мають місця постійного проживання в Пруссії та

постійно перебувають (знаходяться) в іноземній державі більше ніж два роки.

За виключенням осіб, що є державними службовцями Імперії або одного з

суб'єктів Імперії та мають офіційні місця постійного проживання в іноземній

державі, в якій не обкладаються прямими податками; 2. національні особи

інших держав, які: а)  не мають місця постійного проживання на батьківщині

(в їхніх національних державах) та живуть в Пруссії або, які не мають місця

постійного проживання в Німецькій Імперії, однак перебувають (знаходяться)

в Пруссії; б) які мають офіційні  місця постійного проживання в Пруссії (для

оподаткування згідно ч. 2 ст. 3 цього закону); 3. іноземці, що мають місце

постійного проживання в Пруссії або, які його придбали, (здобули, отримали)

або, які  перебувають (знаходяться) в Пруссії більше одного року» [153, с.

249].

Питання податкового резидентства — це насамперед питання

взаємовідносин двох суб’єктів: держави і особи, яка певним чином з нею

пов’язана. Досить часто утворюється певний трикутник, коли у визначенні

цих відносин зацікавлена третя особа – інша держава, яка має свої плани на

доходи особи [40].

Принципи та механізми усунення внутрішнього подвійного

оподаткування в податковому законодавстві Північно-німецької Конфедерації
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стали джерелом для міждержавної податкової угоди між Пруссією та Австро-

Угорською Імперією про уникнення подвійного оподаткування від 21.05.1899

р., яка вважається першою міждержавною податковою угодою. На її основі

була створена ціла мережа міждержавних податкових угод, принципи та

механізми яких, в свою чергу, стали джерелом для національних податкових

законодавств.

Міждержавне співробітництво в сфері уникнення подвійного

оподаткування значно вплинуло на правовий статус платників податків.

Загалом, перші міждержавні угоди щодо уникнення подвійного

оподаткування були укладені між Бельгією і Францією (1843 р.) [154, с. 137],

Пруссією та Саксонією (1869 р.), Австрією та Угорщиною (1870 р.) [49, с.

79], Австро-Угорщиною та Німеччиною (1899 р.), Австрією та Грецією (1902

р.), Швейцарією та Італією (1904 р.) [155]. Зазначені податкові угоди

орієнтувалися, як правило, на поняття: «доміцилій», «національна особа»,

«підданий» держави, що домовляється, деякі угоди — на поняття «платник

податків» [40, с. 18]. Термін «національна особа» охоплював не тільки

фізичних, але й юридичних осіб, яким відповідно до встановлених критеріїв

присвоювалась «національність» тієї чи іншої держави [49, с. 166].  Але

потім з’ясувалось, що з точки зору двосторонніх податкових відносин

поняття «національна особа» є невиправдано вузьким, оскільки виключає

громадян і компанії третіх країн, що облаштувались у будь-якій із договірних

держав і таких, що користуються з точки зору оподаткування таким самим

статусом, що і місцеві громадяни та компанії. Поняття ж «платник податків»

було занадто широким, оскільки включало також таких громадян і організації

третіх країн, які можуть обкладатися податками в одній із договірних держав

лише щодо певної частини їх доходу чи майна [49, с. 167].  Таким чином, при

практичному застосуванні положень податкових угод була виявлена

неефективність наведеного визначення правового статусу як на

національному, так і на міжнародному рівні, що призвело до того, що в

більшості держав ці поняття були витіснені узагальнюючим терміном
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«резидент» [40, с. 19].  Варто звернути увагу, що в Західній науковій

літературі та відповідно в законодавчих актах при визначенні правового

статусу платника податків здебільшого застосовується більш ширший за

значенням термін «фіскальний резидент» або «податковий резидент»

(стосовно відмінностей цих двох дефініцій буде йти мова в третьому розділі

даного дисертаційного дослідження).

З того часу, податкове законодавство поширює сферу свого

застосування не стільки на громадян, як на резидентів даної країни (тобто

осіб, що постійно перебувають або проживають у даній країні). Тому будь-які

внутрішні податкові норми мають вже міжнародний характер, оскільки

охоплюють і громадян, і організації інших країн, які знаходяться на території

цієї країни або здійснюють там певні види діяльності. Особливо це

характерно для країн Західної Європи, на території яких тимчасово або

постійно проживають мільйони громадян інших країн. Деякі категорії цих

громадян, будучи резидентами країни свого місцеперебування, повністю

підпадають під дію загального податкового законодавства цієї країни.

Податковий статус інших категорій регулюється міжнародними податковими

угодами [46, c. 113].

В першій половині ХХ ст., враховуючи значну кількість двосторонніх

міждержавних податкових угод, правила визначення резидентського статусу

значно відрізнялись, що створювало колізію норм, якими визначався

правовий статус платників податків.

Започаткований ще Лігою Націй процес розроблення єдиної типової

угоди щодо уникнення подвійного оподаткування був завершений в 1963 році

шляхом об'єднання доповідей (основних матеріалів) Фіскального Комітету

Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (надалі – ОЕСР) за

попередні роки та прийняттям Проекту Конвенції про уникнення подвійного

оподаткування на доходи і капітал і Рекомендацій про уникнення подвійного

оподаткування [46, c. 112]. У 1977 році Проект Конвенції був викладений в

новій редакції та отримав нову назву Модельної Конвенції ОЕСР щодо
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податків на доходи і капітал, яка з подальшими змінами діє й у наш час

(надалі – Модельна конвенція) [156]. Відповідно до п. 1 ст. 4 Модельної

конвенції термін «резидент договірної держави» означає будь-яку особу, яка

згідно із законодавством цієї держави підлягає оподаткуванню в ній у зв’язку

з її місцем проживання, постійним місцем проживання, місцем управління чи

іншим аналогічним критерієм, а також охоплює цю державу та будь-яку її

адміністративно-територіальну одиницю або місцевий орган влади. Цей

термін не включає будь-яких осіб, що підлягають оподаткуванню в

конкретній державі лише стосовно доходів, джерелом яких є ця держава або

стосовно майна, що на ній знаходиться. Тобто, принцип територіальності

походження доходів є окремим принципом оподаткування фізичних осіб,

яскравим прикладом законодавчого застосування якого було податкове

законодавство про прибуткове оподаткування населення в СССР (про це йшла

мова в попередньому підрозділі дисертаційного дослідження). Цей принцип

не відноситься до принципу резидентства, оскільки останній включає в себе

оподаткування доходів, що походять з території певної держави. У п. 2 ст. 4

Модельної конвенції визначено, що у випадках, коли фізична особа є

резидентом обох договірних держав, її статус визначається за додатковими

критеріями.

З цього часу принцип громадянства остаточно втратив свою

актуальність, оскільки правовий статус платників податків залежав виключно

від резидентства фізичних осіб, а громадянство розглядалось як один з

критеріїв визначення резидентського статусу.

Додатковою підставою втрати актуальності визначення правового

статусу платників податків, виходячи з їхнього політико-правового зв'язку з

певною державою, є набуття чинності в 1965 році Європейської соціальної

хартії від 18.10.1961 р. [120],  що була підписана державами-членами Ради

Європи з метою сприяння  економічному  та  соціальному  прогресу  шляхом,

зокрема, захисту та подальшого здійснення прав і основних свобод людини;

здійснення  соціальних  прав повинно бути забезпечене без будь-якої
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дискримінації, зокрема, за ознакою національної належності. Положенням ст.

18 цього міжнародного договору визнавалось право громадян будь-якої

договірної держави займатися трудовою діяльністю та отримувати дохід від

такої діяльності на території іншої договірної держави на тих самих умовах,

що й для громадян останньої держави. Тобто, оподаткування доходу від

трудової діяльності не повинно диференціюватися залежно від громадянської

приналежності.

Сучасний стан нормативно-правового регулювання

резидентського статусу.

На початку цього підрозділу надавалось визначення принципу

резидентства фізичної особи, за його внутрішньою сутністю, як основні

засади на яких побудований правовий статус платника податку на доходи.

Сучасний принцип резидентства фізичної особи, крім внутрішньої сутності

має зовнішню форму — сукупність критеріїв (правил), за допомогою яких

визначається ступінь фінансово – правового зв'язку фізичної особи з двома і

більше державами з метою визначення більш тісніших зв'язків фізичної

особи з певною однією податковою юрисдикцією (державою), перед якою

така особа матиме обов'язок зі сплати податків з усіх джерел доходів. Ступінь

фінансово-правового зв'язку особи визначається в першу чергу через місце

проживання особи в певній податковій юрисдикції, а в разі неможливості

визначення зв'язку за допомогою цього критерію, то застосовуються

додаткові законодавчо визначені правила. На відміну від принципу

громадянства (політико-правового зв'язку особи з державою), що

прив'язувався до місця проживання платника податку та джерел походження

доходів, принцип резидентства базується виключно на фінансово-правовому

зв'язку фізичної особи з певною податковою юрисдикцією та проявляється

через обов'язки такої особи перед податковою юрисдикцією, а не державою,

громадянином якої є платник податку. Головними особливостями цього

принципу є: правосуб'єктність платника податків завжди є спеціальною та

виникає на підставі обов'язку; обов'язок виникає здебільшого не перед
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державою, а перед податковою юрисдикцією (міждержавною,

загальнодержавною, регіональною, вільною економічною зоною тощо);

політико-правовий зв'язок особи (громадянство) з певною державою прямо

не впливає на обов'язок зі сплати податків; при фінансово-правовому зв'язку

обов'язки виникають лише щодо сплати податків.

В другій половині ХХ ст. розвинені країни практично повністю були

охоплені мережею двосторонніх податкових угод щодо уникнення подвійного

оподаткування і враховуючи свободу міграції населення, товарів і капіталу

між ними, роль податкових угод у загальному обсязі їх податкового

законодавства була дуже значна [46, c. 112]. Значимість міждержавних угод

при визначенні резидентського статусу фізичних осіб також випливає з

принципу пріоритетності міжнародних договорів над нормами національного

законодавства, що встановлений ст. 27 Віденської конвенції ООН «Про право

міжнародних договорів» від 23.05.1969 р. [157]. Для прикладу, в ч. 2 ст. 1

Рекомендацій комісії 94/79/ЄЕС щодо оподаткування деяких позицій

прибутку, отриманих нерезидентами у державах-членах, інших, ніж ті, у яких

вони є резидентами від 21.12.1993 р. (OB L 039, 10.02.1994, C. 22) для цілей

цієї рекомендації термін «резидент» визначається відповідно до положень

угод про подвійне оподаткування, укладених між державами-членами або, у

разі відсутності такої угоди про подвійне оподаткування, відповідно до

положень національного законодавства [158].

Необхідно зауважити, що в міжнародному праві також є Модельна

Конвенція ООН про уникнення подвійного оподаткування між розвинутими

країнами та тими, які розвиваються, однак саме Модельна конвенція є

основою для міжнародних договорів щодо уникнення подвійного

оподаткування, зокрема, в країнах ЄС. В.А. Кашин зазначає, що Модельна

конвенція не тільки заклала основні принципи уникнення подвійного

оподатковування, але і дозволила уніфікувати (стандартизувати) терміни,

поняття, критерії, якими користуються податкові фахівці в усьому світі  [154,

с. 130].
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Спираючись на вищевикладені позиції, що, як в національному

законодавстві, так і в міжнародному праві, що базується на модельних

конвенціях щодо подвійного оподаткування (ОЕСР, ООН, США), існують

спеціальні правила або критерії, за допомогою яких визначається

резидентський статус особи. Ці критерії отримали узагальнюючу назву

«tiebreaker rules» [50].

В подальшому положення міждержавних податкових угод стали

джерелом для визначення правового статусу платників податків в

національних податкових законодавствах.  В цьому контексті, цікавою

правовою аналогією фінансово-правових принципів є норми Європейської

конвенції про громадянство від 06.11.1997 р. [159]. Так, в ч. 1 ст. 21

визначається, що в разі наявності у особи громадянств двох і більше держав,

військовий обов'язок підлягає виконанню лише у одній з держав — аналогія з

загальним податковим принципом уникнення подвійного оподаткування. В ч.

3 ст. 21 передбачаються правила розмежування військового обов'язку —

аналогія критеріїв визначення резидентського статусу платників податків.

Відповідно до п. «а» ч. 3 ст. 21 будь-яка особа  є  військовозобов'язаною

стосовно держави-учасниці, на території якої вона постійно проживає —

аналогія податковому принципу резидентства.  Джерелом сучасних

принципів політико-правового зв'язку особи з державою є принципи

фінансово-правового зв'язку особи з певною податковою юрисдикцією.

Підсумовуючи вищенаведене можна дійти наступних висновків. Для

держав з англо-саксонською правовою системою характерним є

співвіднесенням принципу територіальності походження доходів та

резидентства платників податків, виходячи з історичного розвитку

податкових правовідносин. В державах з континентальною системою права,

правовий статус платників податків знаходився в безперервному розвитку у

зв'язку з впливом наукових теорій, конституційних прав та обов'язків,

міждержавних відносин та економічної інтеграції.
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Принцип громадянства (перша половина ХІХ ст.) визначав

платниками податку з усіх джерел доходу громадян своєї держави. Іноземні

громадяни сплачували податок, лише джерелом якого є територія держави.

Тобто, згідно з класичним принципом громадянства, іноземні громадяни

незалежно від наявності постійного місця проживання або фактичної

присутності в державі, сплачували податок лише з доходів, джерело

походження якого є ця держава. Це обумовлювалось тим, що «державним

захистом», за який треба сплачувати податки, користувались лише громадяни

держави і цим же захистом користувались об'єкти оподаткування, джерелом

походження яких була територія держави. Отже, можна стверджувати, що на

той час правовий статус платників податку визначався за принципами

громадянства та територіальності походження доходів. Трансформація цього

класичного принципу громадянства в принцип резидентства відбулась в два

етапи наступним чином: за наслідком впливу теорії економічних зв'язків на

податкове законодавство, оподаткуванню підлягали всі особи, що

«користуються послугами» держави, у зв'язку з чим, класичний принцип

громадянства був доповнений прив'язкою до наявності постійного місце

проживання або до фактичного перебування в державі (друга половина ХІХ

ст.). Згідно з «гібридним» принципом резидентства, платниками податку з

усіх джерел походження доходів визнавались: громадяни держави, що мають

постійне місце проживання; іноземні громадяни, що мають постійне місце

проживання; іноземні громадяни, що постійно перебувають на території

держави. Платниками податку лише з доходів, джерелом походження яких є

територія держави, визнавались: громадяни держави, що не мають постійного

місце проживання та іноземні громадяни, що не мають постійного місця

проживання. Правовий статус громадян — платників податків відрізнявся від

іноземних громадян – платників податків податковими преференціями у

вигляді ставок, пільг тощо. Варто звернути увагу, що на цьому етапі, в

правовому статусі платників податків принцип територіальності походження

доходів вже не знаходиться в горизонтальній площині, як знаходився з
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принципом громадянства, а є невід'ємною складовою принципу резидентства.

На цьому проміжному етапі трансформації, на законодавче визначення

правового статусу платників податку впливали одночасно дві теорії: стара

теорія захисту та нова теорія економічних зв'язків. У зв'язку зі суспільно-

політичними змінами в Європі та поглибленням економічних відносин

(перша половина ХХ ст.), громадянство, як політико-правовий зв'язок особи з

державою втратило вплив на податкові обов'язки та правовий статус

платників податків. На цьому етапі на законодавче визначення правового

статусу впливає теорія публічних вигод. Правовий статус залежить від

ступеню фінансово-правового зв'язку особи з певною податковою

юрисдикцією. Згідно з сучасним принципом резидентства, платниками

податку з усіх джерел походження доходів визнаються резиденти, тобто всі

фізичні особи, що мають постійне місце проживання або, які можуть бути

визнані резидентами за іншими відповідними критеріями. Платниками

податку лише з доходів, джерелом походження яких є територія податкової

юрисдикції, визнаються нерезиденти, тобто всі особи, що не підпадають під

визначення резидентів. В країнах з континентальною правовою системою,

правовий статус платників податків визначається згідно з принципом

резидентства, дія якого також спрямована й на об'єкт оподаткування. Тому

принцип територіальності походження доходів та принцип резидентства не

можуть бути співвіднесені як загальне та ціле.

1.4. Правове регулювання критеріїв визначення резидентського

статусу фізичних осіб

Розмежування резидентського статусу фізичної особи здійснюється на

двох рівнях: на рівні національного податкового законодавства та на рівні

міждержавних угод про уникнення подвійного оподаткування, які в свою

чергу є частиною податкового законодавства України (п. 3.1 ст. 3 ПКУ). У ч. 2

ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р.
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встановлюється примат правил міжнародного договору [160]. Аналогічна

позиція міститься в ст. 27 Віденської конвенції ООН «Про право міжнародних

договорів» від 23.05.1969 р., до якої Україна приєдналася 14.04.1986 р. [157].

Наразі Україна уклала 67 угод про уникнення подвійного оподаткування, які

здебільшого відповідають положенням Модельної конвенції [156].

Як вже зазначалось в попередньому підрозділі, згідно п. 1 ст. 4

Модельної конвенції термін «резидент договірної держави» означає будь-яку

особу, яка згідно із законодавством цієї держави підлягає оподаткуванню в

ній у зв’язку з її місцем проживання, постійним місцем проживання, місцем

управління чи іншим аналогічним критерієм, а також охоплює цю державу та

будь-яку її адміністративно-територіальну одиницю або місцевий орган

влади. Цей термін не включає будь-яких осіб, що підлягають оподаткуванню

в конкретній державі лише стосовно доходів, джерелом яких є ця держава або

стосовно майна, що в ній знаходиться [156].

Тобто, міжнародними нормами, що мають пріоритет над нормами

національного законодавства, встановлено, що резидентський статус фізичної

особи визначається національним податковим законодавством кожної з

договірних держав виходячи, по-перше, з наявності обов’язку сплачувати

податки в цій державі, по-друге, за допомогою таких критеріїв, як місце

проживання, постійне місце проживання або аналогічних критеріїв.

У розвинених країнах національне податкове законодавство не містить

чіткого визначення термінів «резидент», «фіскальний резидент» або

«податковий резидент». Натомість у правовій базі цих країн містяться

правила, за допомогою яких особа визнається резидентом конкретної

податкової юрисдикції. Принагідно потрібно зауважити, що така позитивна

практика була імплементована в податкове законодавство України.

Згідно з пп. «в» пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ фізична особа –

резидент — це особа, що має місце проживання на території України, або

центр життєвих інтересів якої знаходиться в Україні, або яка постійно

перебуває на території держави не менше 183 днів протягом року. У разі
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неможливості визначення резидентського статусу за вищенаведеними

критеріями, то особа вважається резидентом, якщо є громадянином України.

Фінансово-правовий зв’язок фізичної особи з державою проявляється

через місце проживання особи, яке, у свою чергу, може бути непостійним,

постійним та основним. Вказані основні критерії визначення резидентського

статусу особи є визначальними при встановлені фінансово-правового зв’язку

особи, однак не є виключними. У разі неможливості визначення

резидентського статусу особи за основними критеріями застосовуються такі

критерії, як центр життєвих інтересів, перебування на території держави

протягом 183 днів і громадянство особи.

У п. 2 ст. 4 Модельної конвенції визначено, що у випадках, коли

фізична особа є резидентом обох договірних держав, її статус визначається

так: а) особа вважається резидентом лише тієї договірної держави, де вона

має місце постійного проживання; якщо вона має місце постійного

проживання в обох договірних державах, вона вважається резидентом лише

тієї договірної держави, де вона має тісніші особисті й економічні зв’язки

(центр життєвих інтересів); b) якщо договірної держави, у якій вона має

центр життєвих інтересів, не може бути визначено або, якщо вона не має

місця постійного проживання в жодній договірній державі, вона вважається

резидентом лише тієї договірної держави, де вона зазвичай проживає; с) якщо

вона зазвичай проживає в обох договірних державах або в жодній з них, вона

вважається резидентом лише тієї договірної держави, національною особою

якої вона є; d) якщо вона є національною особою обох договірних держав або

жодної з них, компетентні органи договірних держав вирішують це питання

за взаємною згодою [156].

Тобто, якщо кожна з договірних держав відповідно до свого

національного законодавства визнає одну й ту ж фізичну особу своїм

резидентом, то статус цієї особи також визначається за відповідними

критеріями.
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Отже, міжнародними договорами щодо уникнення подвійного

оподаткування та національним податковим законодавством закріплені

критерії, за допомогою яких визначається резидентський статус фізичної

особи, однак цими нормативно-правовими актами не визначено юридичних

термінів для цих критеріїв. У зв'язку з цим, сформувати номінальні правові

дефініції (через які розкривається, уточнюється, вводиться значення термінів)

можна лише за допомогою аналізу норм законодавства України, міжнародних

податкових договорів, наукових поглядів та шляхом застосування загальної

аналогії права. За наслідком наукового аналізу також можна визначити

ступінь правового регулювання та проблематику правозастосування цих

критеріїв.

Основні критерії визначення резидентського статусу.

Першим критерієм є місце проживання платника податків, яке за

загальним правилом можна розглядати як житло, розташоване на території

адміністративно-територіальної одиниці, у якій особа проживає постійно або

тимчасово [161; 162]. ПКУ не містить визначення терміну «місця

проживання», але на підставі положень пп. 14.1.129.1 п. 14.1 ст. 14 цього

нормативно-правового акту можна зробити висновок, що місцем проживання

за легальними характеристиками є віднесені до житлового фонду будівлі,

зокрема, житловий будинок, квартира, котедж і кімнати в багатосімейних

(комунальних) квартирах. Зі змісту підпунктів 14.1.129.2, 14.1.129.3, 14.1.129-

1 п. 14.1 ст. 14 ПКУ вбачається, що до місця проживання особи не

відноситься садовий та дачний будинок, готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати,

ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку,

будинки відпочинку.

По суті, враховуючи вищевикладені критерії щодо змістовного

наповнення категорії «місце проживання», можна дійти висновку, що це

віднесені до житлового фонду будівлі (житловий будинок, квартира, котедж і

кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах), розташовані на
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території адміністративно-територіальної одиниці, в якій особа може

проживати постійно або тимчасово.

У процедурному плані правова категорія «місце проживання»

стосується  адміністративного провадження у вигляді вчинення

реєстраційних дій – внесення інформації до Єдиного державного

демографічного реєстру про місце проживання або місце перебування особи

зі зазначенням адреси, за якою з особою може вестися офіційне листування

або вручення офіційної кореспонденції, до паспорта громадянина України,

тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне

проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця,

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи,

якій надано тимчасовий захист, довідки про звернення за захистом в Україні

[162] (п. 1.2 Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування

фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів,

затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ від 22.11.2012 р. №

1077) (надалі – Порядок реєстрації місця проживання). При цьому громадяни

України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово

проживають в Україні, зобов’язані протягом десяти днів після прибуття до

нового місця проживання зареєструвати місце проживання [163, ст. 6]. Тобто

платник податків зобов'язаний протягом десяти днів зареєструвати своє місце

проживання, за наслідком чого уповноважений орган на підставі Закону

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний

статус» і згідно з Порядком реєстрації місця проживання внесе відповідні

відомості до Єдиного державного демографічного реєстру та до паспорту

громадянина України або посвідки на постійне проживання. Стосовно

державної реєстрації місця проживання, варто також звернути увагу на

рішення Європейського суду з прав людини від 19.10.2004 р. у справі

«Мельниченко проти України» в якому суд висловив позицію, що навіть при

фактичній відсутності особи в Україні, правовий зв'язок з державою
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зберігається у зв'язку з наявністю нескасовної прописки в національному

паспорті [164, п. 61].

У податкових роз'ясненнях, що були видані фіскальною службою в

часи регулювання правового статусу платників податку на доходи в

аналогічний спосіб Законом № 889-IV, наприклад, у листі Державної

податкової адміністрації України від 18.11.2010 р. № 12299/6/17-0716, надано

рекомендацію, відповідно до якої при застосуванні зазначеної норми

платникам податків потрібно керуватися нормами іншого спеціального та/або

загального цивільного законодавства [165]. Керуючись нормами спеціального

та загального законодавства України можна визначити місце проживання та

постійне місце проживання особи, а для визначення фінансово-правової

дефініції «основне місце проживання», на думку автора цього дослідження,

доцільно застосувати загальну аналогію права та доктринальні положення

фінансового права. Стосовно цього, науковець М.В. Кармаліта зазначає, що

там, де правозастосувач керується результатами доктринального тлумачення в

якості додаткового засобу поряд з основними (нормативним актом або актами

офіційного тлумачення), можна говорити про опосередковане значення

доктринального тлумачення для правозастосовчої практики. Проте воно може

мати і безпосереднє юридичне значення. Мова йде про випадки звернення до

аналогії права та аналогії закону. У випадках аналогії закону не завжди на

практиці можна визначити схожість чи відмінність нормативних актів і

фактичних відносин, до яких вони застосовуються. Не виключається

звернення до спеціальних наукових досліджень та думок окремих вчених.

Завданням науковців є полегшення розуміння та застосування права шляхом

роз’яснення волі законодавця [3, с. 143-144].

Правову категорію «основне місце проживання» за змістом можна

співвіднести з термінами «habitual abode» і «fiscal domicile», що

застосовуються в Модельній конвенції та в податкових законодавствах

держав з розвиненою економікою.
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Так, категорія «habitual abode» – це одне з правил «tiebreaker rules»

Модельної конвенції, що застосовується, якщо особа має постійне місце

проживання в двох договірних країнах і неможливо точно визначити її центр

життєвих інтересів, а тому береться до уваги та резиденція (місце

проживання), де особа проводить більше часу (переважно проживає) [51, c.

87-88]. Тобто міжнародний термін «habitual abode» по-перше, застосовується

в разі неможливості визначення резидентського статусу за допомогою

попередніх критеріїв, по-друге, враховує не лише формальну наявність

постійного місце проживання, а й місце де особа «зазвичай проживає», тобто

фактичне постійне проживання особи. Одним з прикладів нормативно-

правового використання цього правила та вживання терміну в законодавстві

України може бути п. «b» ч. 1 ст. 4 Конвенції між Урядом України та Урядом

Мексиканських Сполучених Штатів про уникнення подвійного

оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на

доходи та майно в аспекті визначення резидентського статусу особи в тій

Договірній Державі, де вона «зазвичай проживає» [166].

Тобто, категорія «habitual abode», що використовується в модельних

конвенціях, на перший погляд, як за своїм змістом так і за формою (одне з

правил визначення резидентського статусу) кореспондується з категорією

«основне місце проживання» Податкового кодексу України, однак все ж за

змістом є вужчою, оскільки нею береться до уваги лише формальна ознака

переважного проживання особи.

Зарубіжні підходи у правовій регламентації основного місця

проживання фізичної особи відсилають до правової категорії «доміциль»

(фіскальний доміциль), яка в країнах англосаксонської правової системи та в

країнах з континентальною правовою системою за змістом схожа, однак має

деякі особливості. В якості методологічного інструменту для аналізу

розбіжностей між правовими системами різних юрисдикцій, порівняльне

правознавство є корисним засобом для підвищення розуміння міжнародного

правового порядку і його ставлення до інших правових систем [167].
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Наприклад, доміциль (fiscal domicile) Великобританії – це особа, що

народилась або переважну частину життя прожила у Великобританії або

останнім часом постійно там проживає [168]. Тобто, резидент — це особа, що

має місце проживання у Великобританії, а доміциль — це особа, що

фактично проживає у Великобританії.

Натомість у країнах континентальної системи права, зокрема Франції,

Австрії, Ліхтенштейну, фіскальним доміцилом є фізична особа постійне місце

проживання якої співпадає з місцем здійснення професійної діяльності та

центром життєвих інтересів (економічних зв’язків). Так, відповідно до

ст. 4B Загального кодексу про податки Республіки Франції (Code général des

impôts de la République française) фіскальний доміциль (domicile fiscal) це

особа, що має постійне житло або основну резиденцію у Франції, та/або

професійна діяльність (платна або безоплатна) якої здійснюється у Франції,

та/або центр економічних зв'язків знаходиться у Франції [169]. Тобто термін

«фіскальний доміциль» в податковому законодавстві Франції так само, як і в

українському законодавстві термін «основне місце проживання», є одним з

критеріїв визначення резидентського статусу особи та в своєму змісті

поєднує постійне місце проживання особи та економічні зв'язки з державою.

Враховуючи вищенаведене, можна дійти висновку, що критерій, який

дозволяє безумовно віднести особу до резидентів України «основне місце

проживання» за своєю правовою природою (за своїм духом) та за зовнішньою

формою (матеріальним закріпленням) подібний більше до аналогічного

критерію визначення резидентського статусу особи в країнах

континентальної системи права, зокрема Республіки Франції — «фіскальний

доміциль», що в свою чергу дає підстави стверджувати, що ці дві правові

категорії аналогічні одна до одної. Відповідно до положень податкового

законодавства України та шляхом застосування загальної аналогії права щодо

аналогічного правового явища в податковому законодавстві країни з

подібною правовою системою, можна визначити номінальну правову

дефініцію основного місця проживання особи, як безумовного критерію
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віднесення її до резидентів України. Отже, основне місце проживання

платника податків — це постійне місце проживання на території України, в

якому платник податків фактично проживає, або з яким пов'язує свою

економічну діяльність та яке самостійно визначає основним для детермінації

його резидентського статусу.

Основними критеріями детермінації резидентського статусу фізичної

особи – платника податків є його місце проживання, постійне місце

проживання та основне місце проживання, причому останній критерій є

безумовним. Поряд з ними, податкове законодавство передбачає додаткові

критерії визначення резидентського статусу — центр життєвих інтересів,

фактичне перебування протягом 183 днів та громадянство платника податків.

Центр життєвих інтересів особи.

Якщо особа має місце постійного проживання як в Україні, так і в

іноземній державі, то вона вважається резидентом, якщо має більш тісні

особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні (пп. «в»

пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Деякими науковцями висловлюється думка, що визначення

резидентського статусу особи за допомогою критерію тісних особистих чи

економічних зв'язків (центру життєвих інтересів) є хибним та ускладнює

визначення такого статусу. Дана наукова позиція обґрунтовується, крім

іншого, відсутністю  законодавчих механізмів детермінації центру життєвих

інтересів. Так, С.В. Пархоменко-Цироциянц зауважує, що встановлюючи

умови для визначення особи податковим резидентом, законодавець ускладнив

такий порядок. Введення такого критерію, як центр життєвих інтересів, може

викликати на практиці непорозуміння, оскільки особа, сім’я якої знаходиться

в Україні, працює на території іншої держави, може визнаватися податковим

резидентом згідно зі законодавством обох країн [39]. В реаліях податкового

законодавства України, така наукова думка заслуговує на увагу, однак

висловлену в ній проблематику доцільно дослідити виходячи з наукових
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позицій та правозастосовчої практики держав з розвиненою та усталеною

податковою системою.

Перш за все, варто зауважити, що законодавчого визначення терміну

«центр життєвих інтересів» ПКУ не передбачає, так само як і механізм

детермінації більш тісних особистих чи економічних зв'язків. Тому, з метою

наукового дослідження цього правового явища його доцільно за допомогою

історико-правового та діалектичного методів пізнання виокремити в правову

категорію та через аналіз та синтез головних елементів визначити номінальну

та реальну дефініції. Формування уявлень про центр життєвих інтересів

особи необхідно розглядати з урахуванням підходів нормативізму щодо

конкретно-історичних параметрів становлення світової практики уникнення

подвійного оподаткування, здійснення аналізу концепцій та поглядів на

відповідні процеси. Стосовно цього, О.Ю. Бойцова, висловлює позицію про

поєднання евристичних інструментів (теоретико-методологічних підходів,

концепцій, теорій, дослідницьких стратегій тощо), що мають нормативне

значення та використовуються для аналізу нормативної проблематики [170].

У цьому сенсі нормативістське підґрунтя стосується визначення підстав,

характеристик і складових елементів категорії «центр життєвих інтересів», а

також регламентації правил і керівних засад діяльності з уникнення

подвійного оподаткування за напрямом їх протиставлення

«ненормативності».

Сучасні юридичні погляди утворилися не водночас, вони є

результатом попередніх наукових досліджень суспільних відносин [171]. Таке

правове явище як тісні особисті чи економічні зв'язки з державою бере свій

початок з теорії економічних зв'язків Георга фон Шанца, про яку йшла мова в

попередніх підрозділах даного дослідження. Власне ці зв'язки особи з

державою є підставою для стягнення податків з особи. Простежити ступінь

«тісноти» цих зв'язків щодо кожної окремо взятої особи, що так чи інакше

пов'язана з державою або декількома державами важко. Найбільш вдалим

способом визначення цих зв'язків є формальний їх прояв — постійне місце
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проживання особи. Тому, на законодавчому рівні саме постійне місце

проживання особи є основним критерієм визначення резидентського статусу

платника податків. Іншими словами, це правове явище можна спробувати

пояснити таким чином: центр життєвих інтересів — це сутність

резидентності особи, однією з зовнішніх форм якої є постійне місце

проживання.

З урахуванням положень попереднього підрозділу цього

дисертаційного дослідження, вищенаведене співвідношення центру життєвих

інтересів та постійного місця проживання можна підтвердити тим, що в

ретроспективі фінансово-правовий термін «резидент», який вживається  в

законодавствах держав з континентальною правовою системою, походить від

німецького цивільно-правового терміну «резиденція», тобто постійне місце

проживання, яке в свою чергу на науковому рівні тлумачиться як місце, де

особа постійно або тимчасово перебуває та в якому знаходиться «центр умов

її життя» (Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse) [149].

У 1948 році в міжнародному договорі між Швецією та Швейцарією

для визначення податкової юрисдикції особи було вперше застосовано

принцип більш тісних економічних та особистих зв'язків особи (центру

життєвих інтересів) з державою, і саме цей договір вважається

першоджерелом цього терміну в сучасному міжнародному праві [155, с. 169].

По суті, Модельна конвенція та Коментар до неї є основним сучасним

джерелом критерію «центр життєвих інтересів». Це твердження можна також

підтвердити тим, що Сполучені Штати Америки свої договори з питань

уникнення подвійного оподаткування укладають за власним модельним

договором, а для тлумачення змісту терміну центр життєвих інтересів

застосовуються Модельна конвенція та Коментар до неї [50]. Крім того,

іншим прикладом цьому може бути й рішення Верховного Суду Австралії,

яке стало судовим прецедентом і використовується в податкових роз'ясненнях

цієї держави, у якому судом визнано, що офіційні коментарі Модельної
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конвенції можуть відноситися до інтерпретації (тлумачення) податкових

міжнародних договорів, заснованих на моделі ОЕСР [172].

Статтею чотири Модельної конвенції передбачено, що якщо особа

(платник податків) є резидентом двох або більше договірних країн, то

податкова юрисдикція визначається, крім іншого, виходячи з більш тісних

персональних або економічних зв'язків цієї особи з однією з договірних

держав (центр життєвих інтересів). Із положень п.15 Коментаря до Модельної

конвенції вбачається, що для визначення центру життєвих інтересів особи

необхідно комплексно звернути увагу на сім'ю та соціальні відносини,

професію, політичну, культурну чи іншу активність, місце здійснення

підприємницької діяльності, місце з якого здійснюється управління його

власністю (майном). В цьому ж пункті Коментаря наведено приклад, що,

якщо особа має своє житло (будинок, квартиру) в одній державі та отримує

(купляє, орендує) житло в іншій державі, при цьому зберігаючи перше, то

центр життєвих інтересів зберігається за першим житлом, де особа постійно

жила, мала сім'ю, працювала [51, с. 87].

Німецький науковець в галузі міжнародного оподаткування професор

Клаус Фогель стверджує, що особисті відносини охоплюють весь життєвий

шлях платника податків, зокрема, сім'ю, соціальні, політичні та культурні

відносини. До факторів (елементів) особистих відносин особи Клаус Фогель

також відносить намір провести старість у визначеному місці, зарахування до

списків виборців, членство в клубі або хобі. Найбільш значущим фактором

(елементом) для визначення більш тісних особистих відносин платника

податків є місце його постійного проживання з сім'єю, а якщо така особа

живе на самоті, тоді місце проживання його сім'ї, якщо особа підтримує

відносини з ними [52, с. 249]. По суті, персональні (особисті) відносини

особи необхідно досліджувати не тільки в просторі (державах, у яких вони

відбуваються), а й у часі — в минулому, теперішньому та майбутньому (в якій

державі відбувались відносини, в якій відбуваються та з якою державою

особа пов'язує подальші відносини).
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За Клаусом Фогелем економічні відносини особи виникають та

існують перш за все з доходів або джерел їх походження, пов'язаних із місцем

постійного проживання особи. Місце постійного проживання особи є

реалізацією економічних відносин, як прояв певних особливих зв'язків із її

державою. Це, як правило, полягає в тому, що місце постійного проживання є

відправною крапкою звідки особа виконує повсякденну роботу або керує та

контролює свій капітал або доходи [52, с. 249].

Стосовно співвідношення особистих та економічних зв’язків особи є

різні точки зору, зокрема, англійський правознавець Сету Камал зазначає, що

особисті відносини мають перевагу над економічними, оскільки перші є

базовими для особи, а другі похідними [53, c. 185]. Англійський професор,

суддя Вищого трибуналу  Айвері Джонс також поділяє таку точку зору та

зазначає, що деякий час у рішеннях судів Швейцарії та Нідерландів була

колізія пріоритетності зв’язків, однак вона була вирішена на користь

особистих відносин особи [54, c. 241-246]. Звідси до змісту правової категорії

«центр життєвих інтересів» можна віднести суб’єктивні та об’єктивні

відносини, що мають місце при визначенні економічних і особистих зв’язків

особи.

Так, до об'єктивних відносин центру життєвих інтересів відносяться

професія, здійснення підприємницької діяльності, місце, із якого

здійснюється управління власністю (майном) тощо, до суб'єктивних – наміри

особи, хобі, підтримання відносин із сім'єю. Стосовно останніх професор

Лондонського Університету Філіп Бейкер зазначає, що при дослідженні

суб'єктивних відносин особи виникають труднощі, оскільки заяви особи не

завжди відповідають фактичним обставинам, тим не менш усі суб'єктивні

відносини повинні базуватися на об'єктивних [173, c. 172-173]. У цілому

потрібно вказати, що жоден із елементів центру життєвих інтересів не має

перевагу над іншим, тільки при їх спільному аналізі та оцінці можна

визначити резидентський статус платника податків та податкову юрисдикцію.
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Спираючись на вищевикладене, необхідно наголосити на тому, що

інтерсуб’єктивність відображається як у законодавчому, так і на рівні норм,

сформованих у результаті цих правовідносин (насамперед в судових

прецедентах). Наприклад, один із основних судових прецедентів Канади

щодо визначення резидентського статусу особи шляхом застосування

критерію «центр життєвих інтересів» є рішення суду у справі

Hertel v. Minister of National Revenue, у якому суд здійснивши аналіз тісних

особистих та економічних відносин особи зауважив, що при визначенні

резидентського статусу недостатньо просто зважити або підрахувати

кількість таких тісних зв'язків із кожною державою, набагато важливіше

дослідити глибину коріння (природу, основу)  центру життєвих інтересів

особи [174, c. 994]. Згодом при ухваленні рішень у цій категорії справ судові

установи Канади, виходячи з цього прецеденту, звертаються також до

першоджерел (коріння) центру життєвих інтересів особи. Підтвердженням

цьому є рішення у справах Yoon v. the Queen [175], Trieste v. the Queen [176] у

яких суди окрім аналізу факторів також досліджували власне природу зв'язків

особи з кожною державою. Для країн англосаксонської правової сім’ї

вважається, що на підставі аналізу суб’єктивних та об’єктивних відносин

особи, особисті відносини мають перевагу над економічними [177, c. 108-

112] дана позиція відображена в судовому рішенні — прецеденті Податкової

палати Трибуналу першого рівня (First-Tier Tribunal Tax Chamber) у справі

Lynette Dawn Yates v. Commissioners for H M Revenue and Customs, яке

найбільш повно відображає судову практику Великобританії при визначені

ЦЖІ.

В Україні ж на рівні судової практики встановлено, що з центром

життєвих інтересів особи законодавець пов'язує наявність родичів в Україні;

фінансові та економічні інтереси або реєстрацію особи як підприємця; факт

перебування в Україні більше 183 днів протягом податкового року; дозволи на

працевлаштування; посвідки на тимчасове проживання; трудові контракти;

табеля обліку робочого часу; договори оренди житла [178; 179].
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Із вищенаведеного можна зробити висновок, що правова категорія

«центр життєвих інтересів» є інтерсуб'єктивною та включає в себе особисті

та економічні відносини, які в свою чергу поділяються на суб'єктивні та

об'єктивні відносини. Це твердження дає змогу сформувати номінальну

дефініцію — центр життєвих інтересів — це сукупність суб'єктивних та

об'єктивних особистих та економічних відносини платника податків з

державою. Реальною дефініцією цієї правової категорії може бути наступна

— центр життєвих інтересів — це перший додатковий критерій визначення

резидентського статусу платника податків у разі наявності у нього двох і

більше місць постійного проживання, суть якого полягає в комплексному

дослідженні особистих та економічних відносин особи як у часі, —

минулому, теперішньому та майбутньому (наміри особи), так і в просторі, —

порівняти, співвіднести діяльність у двох або більше державах. При цьому

детермінантами є як об’єктивні критерії (економічні зв’язки особи, її

політична, професійна, господарська, культурна та інша діяльність, а також

місце її здійснення, джерело доходів, існування житла (постійного чи

тимчасового), місця реєстрації (особи як виборця, її автомобіля, місця

проживання і т.п.), транспортних засобів, особистих речей, банківських

рахунків, дозвільних документів, укладених договорів, строк перебування на

території конкретної країни, місце зберігання майна особи у вигляді

особистих речей, документації тощо), так і суб’єктивні ознаки («коріння»

зв’язків особи, існування фінансових (економічних) інтересів, наміри особи,

хобі, сімейні зв’язки та ін.).

Отже, центр життєвих інтересів дійсно є складним критерієм

визначення резидентського статусу особи, що при неналежному правовому

регулюванні може ускладнити визначення правового статусу платника

податків. Однак, цей критерій є внутрішньою суттю постійного місця

проживання особи та є єдиним критерієм, що реально пов'язує особу з

державою, в розумінні теорії економічних зв'язків, яка власне і є джерелом

принципу резидентства.
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Критерій фактичного перебування на території держави понад 183

днів протягом року.

Другим додатковим критерієм визначення резидентського статусу

фізичної особи, є перебування на території України понад 183 днів протягом

року. Згідно з ПКУ, у разі якщо державу, в якій фізична особа має центр

життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має

місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається

резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день

приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року (пп. «в»

пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ) [128].

Необхідно звернути увагу, що даний критерій не закріплений в

загальних нормах Модельної конвенції при визначенні резидентського

статусу особи, однак він наявний в спеціальній нормі стосовно доходів,

отриманих від трудової діяльності (income from employment). Відповідно до

ч. 2 ст. 15 зазначеного документу винагорода, яку отримує резидент

договірної держави у зв’язку з роботою за наймом, що здійснюється в іншій

договірній державі, оподатковується лише в першій зазначеній договірній

державі, якщо одержувач перебуває в іншій державі протягом періоду або

періодів, які не перевищують у сукупності ста вісімдесяти трьох днів у межах

будь-якого дванадцятимісячного періоду, що починається або закінчується у

відповідному фіскальному році [156]. Іншими словами, заробітна платня (або

інша винагорода) отримана, наприклад, в Чеській Республіці резидентом

України, оподатковується в Україні при умові, якщо резидент України

перебував в Чехії менше ніж 183 дні.

Строк фактичного перебування особи в країні потребує дослідження

одночасно в двох площинах, — як критерій визначення статусу резидента

України, що закріплений в ПКУ, та як спеціальне правило оподаткування

доходів від трудової діяльності, що закріплене в Модельній конвенції та в

міждержавних угодах щодо уникнення подвійного оподаткування. Для

належного розуміння цієї правової категорії її доцільно проаналізувати,
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виходячи з її головних ознак та законодавчих норм, що їх регулюють, а саме:

порядок обчислення строку фактичного перебування; документи, що

підтверджують перебування особи у відповідний строк; суб'єктів податкових

правовідносин, на яких покладений обов'язок обчислення строку; порядок

отримання статусу податкового резидента України на підставі цього

критерію. Наслідком здійсненого аналізу буде можливість визначення

ступеню правового регулювання та можливості практичного застосування

цього критерію в Україні.

Строк перебування на території певної податкової юрисдикції у

розвинених державах, як правило, становить 183 дні, це пов'язано з

міждержавними договорами щодо уникнення подвійного оподаткування.

Проте, власне обчислення цього строку має суттєві відмінності, – може

обчислюватися протягом календарного або податкового року, сумарно або в

цілому, а в деяких податкових юрисдикціях сумарно протягом трьох років

(Великобританія, США, Канада, Японія). Таке обчислення строку можна

пояснити особливостями соціально-економічних відносин в державі

(міграційні процеси, зайнятість населення, тощо), у зв'язку з чим держави

коригують національне законодавство з метою створення належних умов для

розвитку економіки і як наслідок збільшення податкових надходжень.

Для прикладу в США до розрахунку строку перебування

враховуються всі дні фізичної присутності в межах держави, крім наступних

днів: коли особа була на території США менше ніж 24 години, подорожуючи

між двома іншими державами (наприклад при очікуванні літака при подорожі

з пересадкою в США); в разі, якщо особа є постійним членом екіпажу судна,

що здійснює перевезення між США та іншими державами; коли особа не

змогла залишити територію США через стан здоров'я або інші медичні

проблеми; коли особа є професійним спортсменом і приїхала до США для

змагання на благодійному заході [180].

Стосовно обчислення 183 денного строку перебування, як

спеціального правила оподаткування доходу від трудової діяльності, то
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відповідно до Модельної конвенції строк також обчислюється днями за

період або періоди, однак з відмінністю, яка полягає в формулюванні «в іншій

Державі... що не перевищує 183 денний строк в межах будь-якого

дванадцятимісячного періоду, що починається або закінчується у

відповідному фіскальному (податковому) році». По-перше, в українському

законодавстві при обчисленні строків, виходять із формулювання «… не

менше 183 дні», а в Модельній конвенції – «…не перевищує 183 дні», тобто

діє принцип «від зворотнього», по-друге,  період або періоди перебування

обчислюються протягом будь-яких дванадцяти місяців податкового року, по-

третє,  застосовується термін «в іншій Державі»,  який вказує, що для

обчислення строку береться до уваги дванадцятимісячний період

перебування в іншій державі, тобто держави резидентом якої працівник не є

(держава роботодавця). Іншими словами, якщо фіскальний резидент України

(договірної держави) отримує дохід у вигляді заробітної плати з території

Великобританії (іншої договірної держави), у якій податковий рік для

прибуткового податку починається 6 квітня поточного року, а завершується 5

квітня наступного календарного року, то період розраховується в межах 183

днів перебування в межах податкової юрисдикції Великобританії (кількість

днів фактичного перебування в Україні, в цьому випадку, не береться до

уваги) протягом будь-яких дванадцяти місяців в межах податкового року

прибуткового податку Великобританії. Згідно з Коментарем до Модельної

конвенції, для розрахунку беруться до уваги всі дні фізичної присутності «в

іншій Державі», зокрема, національні свята, вихідні дні, страйки тощо, та

відповідно не враховуються дні відсутності незалежно від підстав їх

виникнення, зокрема, службові відрядження або ділові поїздки в третю

державу [51, с. 252; 181].

В податковому законодавстві України відсутні положення щодо

суб'єктів податкових правовідносин, які зобов'язані обчислювати строк

перебування. Виходячи з загальних прав та обов'язків, до них можна віднести

платників податків та податкових агентів. Оскільки платниками податків є як
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резиденти,  так і нерезиденти, то, іноземці зобов'язані відслідковувати свій

податковий статус з метою належного виконання обов'язку зі сплати

обов'язкових платежів. Щодо податкових агентів, то, враховуючи їх подвійну

правову природу, вони також зобов'язані відслідковувати зміну правового

статусу осіб, юридичним платником податків яких вони є, однак на практиці

це буває складно, а іноді й неможливо. Зокрема, як вже зазначалось вище,

податки з заробітної плати сплачуються за спеціальним правилом та

враховуючи, що дохід у вигляді заробітної плати включається до загального

місячного оподатковуваного доходу платника податку  (пп. 164.2.1 п. 164.2 ст.

164 ПКУ), то податковому агенту потрібно завчасно передбачити кількість

днів фактичного перебування своїх іноземних працівників на території певної

податкової юрисдикції протягом податкового року, що звичайно породжує

проблеми як для платників податків, так й для податкових агентів [181].

На даний час в податковому законодавстві також відсутні положення

щодо процедури отримання статусу резидента України та документів, що

підтверджують цей статус, зокрема на підставі 183 днів перебування на

території України, що в свою чергу дає підстави стверджувати, що платники

податків та податкові агенти, виходячи з відповідних законодавчих критеріїв,

самостійно відносять себе або своїх працівників до податкових резидентів і

своїми діями (заповненням та поданням податкової декларації, сплатою

податків, тощо) підтверджують цей правовий статус [181].

Таким чином, законодавче регулювання другого додаткового

критерію постійного перебування на території України при визначенні

статусу податкового резидента є належним та відповідає законодавству

розвинених країн, однак, враховуючи відсутність регулювання на

підзаконному рівні процедурних аспектів, створюються умови для

некоректної правозастосовчої практики. Строк перебування, як спеціальне

правило Модельної конвенції також потребує процедурного уточнення для

його належного застосування.
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Громадянство України, як критерій визначення резидентського

статусу.

Останнім в податковому законодавстві України критерієм визначення

резидентського статусу особи – платника податків на доходи є критерій

громадянства. Відповідно до ПКУ, якщо неможливо визначити резидентський

статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього

підпункту (пп. «в» пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ), фізична особа вважається

резидентом, якщо вона є громадянином України. Даний критерій також

наявний в Модельній конвенції відповідно до якого, особа вважається

резидентом тієї держави, національною особою якої вона є. Змістом цього

критерію є зіставлення політико-правового та фінансово-правового зв'язку

особи з державою, з метою визначення резидентності особи. Очевидним є те,

що цей критерій суперечить принципу рівності платників податків,

відповідно до якого в Україні забезпечується однаковий підхід до всіх

платників податків незалежно від національної приналежності або

громадянства фізичної особи (пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 ПКУ). Проблематика

полягає в тому, що, якщо неможливо визначити резидентський статус особи

за попередніми критеріями, то особа, що є громадянином України, буде

вважатись податковим резидентом, а особа, що є громадянином іншої

держави або особою без громадянства — нерезидентом з відповідним

обсягом правового статусу.

Якщо всупереч закону фізична особа – громадянин України має також

громадянство іншої країни, то з метою оподаткування цим податком така

особа вважається громадянином України, яка не має права на залік податків,

сплачених за кордоном, передбаченого цим кодексом або нормами

міжнародних угод України (пп. «в» пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). Ця норма

потребує уваги як до її змісту, так і форми. Як вже зазначалось в попередніх

підрозділах дисертаційного дослідження, законодавець без суттєвих змін

положення пп. 1.20.1 п. 1.20 ст. 1 Закону № 889-IV застосував в ПКУ для

визначення резидентського статусу фізичних осіб всіх загальнодержавних та
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місцевих податків, тому у змісті диспозиції наявне положення «з метою

оподаткування цим податком» — податком на доходи. Стосовно форми

Мусійчук І.М. зазначає, що «законодавець відходить від звичайно

використовуваного у вищезазначених положеннях терміну «нерезидент» і не

відповідає на питання, резидентом якої країни вважати громадянина України,

який одночасно є громадянином іншої держави. Натомість лише зазначається

про негативні наслідки для такої особи. Вбачається, що законодавець повинен

був дотримуватися попередньо застосованої термінології і для випадку

подвійного громадянства громадянина України визначити його резидентський

статус» [40].

Отже, третій додатковий критерій — громадянство України може бути

належним чином застосований для визначення правового статусу платника

податку, законодавчі колізії або прогалини в правовому регулюванні відсутні.

Проблематика полягає власне в наявності в національному податковому

законодавстві України цього критерію для визначення правового статусу

резидентів України. В Модельній конвенції, як і в двосторонніх

міждержавних податкових угодах, цей критерій має значення для

розмежування резидентів двох договірних держав [182]. Натомість,

імплементація цього критерію в ПКУ не створює законодавчий механізм для

розмежування, а всупереч принципу рівності платників податків визначає

громадян України податковими резидентами, а не громадян – нерезидентами.

Також, норма, що випливає з цього критерію, потребує уточнення з метою

визначення правового статусу осіб, що мають подвійне громадянство.

Окремо доцільно звернути увагу на залежність резидентського статусу

платника податків від його діяльності, як самозайнятої особи. Так, згідно з

абз. 6 пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ достатньою (але не виключною) умовою

визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є її

реєстрація як суб'єкта підприємницької діяльності. Тобто, сам факт реєстрації

платника податків як суб'єкта підприємницької діяльності визначає його ЦЖІ

в Україні і відповідно резидентський статус. Відповідно до  абз. 10 пп.
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14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, достатньою підставою для визначення особи

резидентом є її реєстрація як самозайнятої особи. Цією нормою

резидентський статус платника податків визначається, виходячи з факту

реєстрації, як самозайнятої особи. По-перше, ці норми не узгоджуються між

собою, оскільки логічно було б визначити резидентський статус особи одним

критерієм — економічною діяльністю або взагалі не визначати, оскільки

економічна діяльність відноситься до центру життєвих інтересів. По-друге, ці

норми не врегульовують відносини, в разі реєстрації платника податків як

суб'єкта підприємницької діяльності або самозайнятої особи також в іншій

державі.

Таким чином, в податковому законодавстві України, у відповідності до

норм міжнародного права передбачені критерії визначення резидентського

статусу особи. Основними критеріями є «місце проживання», «постійне місце

проживання» та «основне місце проживання», інші критерії, такі як «центр

життєвих інтересів», «перебування на території держави понад 183 дні» та

«громадянство України» є додатковими. Кожний з цих критеріїв потребує

додаткового змістовного або процедурного правового регулювання, виходячи

з вищенаведених відповідних висновків.

Висновки до розділу 1

1. В ретроспективі, аналіз фінансово-правових поглядів на правову

категорію «платник податку на доходи» дає підстави стверджувати про

тривалий еволюційний шлях розвитку цієї категорії. Наукові погляди ХІХ ст.

дали змогу запровадити прибутковий податок, який став основою для

побудови податкової системи початку ХХ ст. Особливістю є те, що в

Радянську добу правова категорія «платник податку на доходи» існувала, як

об'єктивно існуюча реальність, що не була належним чином обґрунтована на

науковому рівні. У зв'язку з чим, досить тривалий час була суперечливою та
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не узгоджувалась з міжнародними угодами про уникнення подвійного

оподаткування. Зі здобуттям незалежності України, наукові погляди були

спрямовані на західноєвропейську податкову систему та на відповідні правові

положення в частині правового статусу платників податку. Активна наукова

розробка дала змогу закласти фундамент сучасному податковому праву

України.

2. Досліджуючи категорію «платник податків на доходи», виходячи з

сучасних онтологічних концепцій праворозуміння, можна дійти до наступних

висновків. Відповідно до аксіологічної концепції праворозуміння — це

окремо визначений індивід, що є складовою частиною організованого у

форму держави суспільства та отримує публічну вигоду від держави у вигляді

забезпечення належних умов для реалізації своїх природних прав та свобод, у

зв'язку з чим сплачує грошові кошти у формі податків. Логічний ланцюжок

можна провести так: держава — це суспільство; суспільство — це окремо

визначені індивіди; публічні вигоди — це природні права та свободи

індивіда; податковий обов'язок — це похідне явище від природних прав та

свобод; податкове зобов'язання — це пропорційна плата кожного індивіда за

спожиті всім суспільством публічні вигоди за певну одиницю часу. Окремої

уваги потребує те, що природньо-правова концепція праворозуміння не може

бути застосована до всіх публічно-правових відносин в державі, оскільки

держава, як апарат управління та примусу (у вузькому визначенні)

побудована та обґрунтована, виходячи з нормативістської та частково

соціологічної концепції праворозуміння. Держава наділена суверенітетом та в

імперативному порядку породжує на своїй території податкову юрисдикцію,

що поширюється на територію та на фізичних та юридичних осіб

(персональна юрисдикція). Наслідком чого виникають податкові

правовідносини (соціологічна концепція праворозуміння), які породжені

правовими нормами у формі законів (нормативістська концепція

праворозуміння).



113

3. Генезис та розвиток принципу резидентства фізичних осіб –

платників податку на доходи для держав з англосаксонською правовою

системою був іншим ніж для держав з континентальною правовою системою.

У податковому праві Великобританії XIV – ХІХ ст. принципи

територіальності та резидентства діяли одночасно. Принцип територіальності

застосовувався до об'єктів оподаткування, джерелом походження яких була

територія Великобританії та інші території, на які поширювався суверенітет

Великобританії. Принцип резидентства застосовувався до суб'єктів

оподаткування з метою визначення правового статусу платників податків.

Особливістю є те, що ці принципи знаходяться в горизонтальній площині

відносно одне-одного.

4. В державах з континентальною системою права, правовий статус

платників податків знаходився в безперервному розвитку у зв'язку з впливом

наукових теорій, конституційних прав та обов'язків, міждержавних відносин

та економічної інтеграції. Для суспільства ХІХ століття, громадянство та

обов'язок зі сплати податку були нерозривними поняттями, оскільки перше

передбачало друге, а друге не могло існувати без першого. Взаємозв'язок

конституційних прав та обов'язків визначав правовий статус громадянина.

Принцип громадянства визначав платниками податку громадян своєї

держави. Іноземні громадяни сплачували податок, лише джерелом якого є

територія держави, оскільки «державним захистом», за який треба

сплачувати податки, користувались лише громадяни держави і цим же

захистом користувались об'єкти оподаткування, джерелом походження яких

була територія держави.

5. Принцип резидентства в країнах континентальної правової системи

був введений з метою розмежування персональної податкової юрисдикції

держав та відповідно для уникнення подвійного оподаткування. У зв'язку з

тим, що в другій половині ХІХ ст. громадяни мали об'єкти оподаткування в

двох і більше державах, виникло таке явище як подвійне оподаткування.

Трансформація  принципу громадянства в принцип резидентства відбулась в
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два етапи. Перший – вплив на податкове законодавство теорії економічних

зв'язків, згідно з якою оподаткуванню підлягали всі особи, що «користуються

послугами» держави, у зв'язку з чим, класичний принцип громадянства був

доповнений прив'язкою до наявності постійного місця проживання або до

фактичного перебування в державі. Згідно з цим «гібридним» принципом

резидентства, платниками податку з усіх джерел походження доходів

визнавались: громадяни держави, що мають постійне місце проживання;

іноземні громадяни, що мають постійне місце проживання; іноземні

громадяни, що постійно перебувають на території держави. Платниками

податку лише з доходів, джерелом походження яких є територія держави

визнавались: громадяни держави, що не мають постійного місця проживання

та іноземні громадяни, що не мають постійного місця проживання. На цьому

етапі, в правовому статусі платників податків принцип територіальності

походження доходів вже не знаходиться в горизонтальній площині, як

знаходився з принципом громадянства, а є невід'ємною складовою принципу

резидентства. На цьому проміжному етапі трансформації, на законодавче

визначення правового статусу платників податку впливали одночасно дві

теорії: стара теорія захисту та нова теорія економічних зв'язків. Другий етап

трансформації відбувся в ХХ ст. і діє до цього часу. Сучасний принцип

резидентства — це сукупність правил, за допомогою яких визначається

ступінь фінансово — правового зв'язку фізичної особи з двома і більше

податковими юрисдикціями з метою визначення більш тісніших зв'язків

фізичної особи з певною однією податковою юрисдикцією, перед якою така

особа матиме обов'язок зі сплати податків з усіх джерел доходів. Ступінь

фінансово-правового зв'язку особи визначається в першу чергу через місце

проживання особи в певній податковій юрисдикції, а в разі неможливості

визначення зв'язку за допомогою цього критерію, то застосовуються

додаткові законодавчо визначені правила.

6. Основними критеріями детермінації резидентського статусу

фізичної особи – платника податків є його місце проживання, постійне місце
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проживання та основне місце проживання, причому останній критерій є

безумовним. Поряд з ними податкове законодавство передбачає додаткові

критерії визначення резидентського статусу — центр життєвих інтересів,

фактичне перебування не менше 183 днів протягом року та громадянство

платника податків.

7. Правове явище «тісні особисті чи економічні зв'язки з державою»

бере свій початок з теорії економічних зв'язків Георга фон Шанца. Найбільш

вдалим способом визначення цих зв'язків є формальний їх прояв — постійне

місце проживання особи. Тому, на законодавчому рівні саме постійне місце

проживання особи є основним критерієм визначення резидентського статусу

платника податків. Це правове явище можна пояснити таким чином: центр

життєвих інтересів — це сутність, визначальне в резидентності особи,

основною формою якого є постійне місце проживання платника податку.
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РОЗДІЛ 2

ЗМІСТ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ

НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

2.1. Загальна характеристика правового статусу фізичної особи –

платника податку  на доходи фізичних осіб

Загальнотеоретичні наукові погляди на правове становище особи у

відносинах з державою зводяться до того, що це комплексне складне правове

поняття. Воно підлягає дослідженню, виходячи з правовідносин, в яких

перебуває особа. Звівши наукові позиції, можна спробувати визначити

правовий статус, надавши йому наступну номінальну дефініцію: правовий

статус – це законодавчо закріплене положення особи в державі та суспільстві,

обов'язковими складовими якого є права та обов'язки, що визначають межі

діяльності особи в правовому полі (правомірних дій або бездіяльності).

Правовий статус платників податків також є складним поняттям

податкового права. Використання цього поняття у різних значеннях

призводить до дискусій щодо його розуміння, складу, структурних елементів.

Водночас, враховуючи багатоаспектність «правового статусу» як соціально-

правового явища, різноманітність поглядів є логічним і, певною мірою,

виправданим станом речей [40, с. 22].

Наукові погляди на сутність правового статусу платника податку.

Сучасні наукові дослідження про правовий статус платників податків

здійснюються в контексті: детермінації їхнього правового становища

[183, с. 65-70; 184, с. 161-166; 185, с. 178-182; 186, с. 272-276; 187, с. 238-241]

(В.О. Черкес, О.В. Покатаєва, Ю.І. Турянський); специфіки їхнього

адміністративно-правового положення [188, с. 34-39; 189, с. 30-33; 92, с. 41-

44] (О.М. Федорчук, О.О. Білик, С.Г. Зицик); правового механізму реалізації
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та захисту їхніх прав і законних інтересів [190, с. 112-118; 191, с. 352-358]

(Я.В. Греца).

Варто розпочати дослідження правового статусу платника податків з

конституційної норми-принципу – кожен зобов'язаний сплачувати податки і

збори в порядку і розмірах, встановлених законом (ч. 1 ст. 67 Конституція

України). Щодо цього, доволі слушною є позиція Н.С. Водолажської,

відповідно до якої, зазначається, що законодавець в цьому випадку не

деталізує специфіки правового статусу юридичних або фізичних осіб у галузі

оподаткування, він просто пов’язує два поняття: особу та обов’язок. Тобто,

якщо на рівні конституційної норми відносно податкового обов’язку

використовувалось дещо розпливчасте поняття – «кожний», то на рівні

загального податкового закону, на рівні родової податкової норми вже

здійснюється певна деталізація – кого треба розуміти під «кожним» [192].

В сучасному світі визначальною ознакою правового статусу є

персональна юрисдикція держави, тобто виключне право держави на

встановлення та стягнення податків з фізичних та юридичних осіб –

резидентів. Як вже зазначалось в першому розділі дисертаційного

дослідження, в широкому значенні платниками податків визнаються фізичні

особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і

нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують

(передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є

об'єктом оподаткування згідно з ПКУ або податковими законами, і на яких

покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим кодексом (п.

15.1 ст. 15 ПКУ). Власне, платник податку на доходи — це фізична особа –

резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і

іноземні доходи; фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх

походження в Україні; податковий агент (п. 162.1 ст. 162 ПКУ) [128].

Загальний зміст юридичної категорії «фізична особа» на

законодавчому рівні закріплений в ЦКУ, відповідно до якого людина як

учасник цивільних відносин вважається фізичною особою [161, ст. 24].
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Виходячи з цього, можна зробити висновок, що фізична особа – платник

податків — це людина, яка є учасником особистих немайнових та майнових

відносини, має об'єкт оподаткування та на яку законодавством покладено

обов'язок сплачувати загальнообов'язкові платежі.

Наукові погляди на зміст поняття «правовий статус» різняться. Так

М.І. Матузов до змісту включає: правові норми, що визначають статус;

правосуб’єктність; права та обов’язки; законні інтереси; громадянство;

юридичну відповідальність; правові принципи; правовідносини загального

типу [193, с. 130]. Р.О. Халфіна зміст правового статусу розподіляє на три

групи: соціальні блага (недоторканність особистості, житла, тощо); права та

обов’язки; правосуб’єктність  [194, с. 278]. А.Р. Карапетян до змісту

правового статусу платника податків включає наступні елементи: податкові

права і обов'язки, а також юридичну відповідальність платників податків.  На

її погляд, особливість правового статусу платника податків виражається в

тому, що він носить обов'язковий характер, так-як його основою виступає

конституційно закріплений обов'язок кожного платити законно встановлені

податки і збори. Більшість прав платників податків носять похідний характер

від обов'язків і в значній мірі націлені на створення умов і передумов для

повної та своєчасної реалізації системи обов'язків, пов'язаних зі сплатою

податків [195]. Так Є.Г. Костікова визначає елементами змісту правового

статусу платника податків: громадянство і резидентство; податкове

відношення загального (статусного) типу; податкову правосуб'єктність; права

та обов'язки платників податків; їх законні інтереси; юридичну

відповідальність платників податків; принципи права; норми податкового

права, що встановлюють правовий статус вказаних осіб [196].  Однак,

найбільш вдалим та сучасним поглядом на зміст правового статусу фізичної

особи платника податку на доходи є включення до його складу трьох

основних елементів: податкова правосуб'єктність, наявність об'єкта

оподаткування та поширення податкової юрисдикції держави. Всі ці елементи

взаємопов'язані, — податкова юрисдикція держави розповсюджується як на
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платників податків, так і на об'єкт оподаткування. Такий зв’язок є

персональною податковою юрисдикцією держави, тобто юридично визнане

та закріплене право держави встановлювати податки і збори та поширювати

їх по відношенню до фізичних та юридичних осіб, що набули, у

встановленому законом порядку, статусу резидента цієї держави [38, c. 118].

Юридична категорія «правосуб'єктність» не тотожна правовому

статусу платника податків, оскільки перша за своїм змістом є можливістю

бути суб'єктом податкових правовідносин, а друга категорія означає

безпосередню участь особи в таких правовідносинах.

Регулювання такого елемента правового механізму податку, як об'єкт

оподаткування, фактично формалізує податковий обов'язок, опредмечує право

справляння податків як реалізацію повноважень щодо зобов'язаних осіб

державною владою. Наявність об'єкта оподаткування передбачає об'єктивну

можливість вимоги насамперед сплати податку [197, c. 201].

Податкове резидентство є визначальним при зв’язку правового статусу

платника податку та виконання податкового обов’язку. Власне, це

розмежування й формує підстави правової природи резидентства в

податковому праві. Так, обов’язки у податкового резидента виникають щодо

усіх складових об’єкта оподаткування незалежно від того, отримано їх на

території країни, де він перебуває або де він зареєстрований, тоді як

нерезидента характеризують виключно обов’язки щодо доходів, отриманих у

країні перебування. Таким чином, податкове резидентство закладає підстави

двох найсуттєвіших понять для платника податку: по-перше, розміру та

обсягу податкових обов’язків; по-друге, розміру та підстав відповідальності

(для резидентів – по всіх обов’язках, як пов’язаних із діяльністю в країні

перебування, так і ні, тоді як для нерезидентів – виключно пов’язаних із

діяльністю в країні перебування) [192].

Види правового статусу платника податку.

У фінансово-правовій доктрині загальноприйнятим є положення про

відповідність галузевого статусу загальному статусу особи
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(конституційному). Податковий статус платника відповідає загальному

статусу особи, оскільки держава закріпила на конституційному рівні

обов’язок щодо сплати податків і зборів [198, с. 140]. Так, В.О. Черкес вказує

на те, що загальний або базисний статус складається із прав та обов’язків,

рівною мірою притаманних усім категоріям платників податків, незалежно

від того, які конкретно податки вони зобов’язані сплачувати, та незалежно від

самого факту такої сплати. Навіть у випадку, якщо юридична або фізична

особа буде повністю звільнена від сплати податків, за нею залишається її

загальний (базовий) податковий статус – статус «потенційного» платника

податку. Спеціальний податковий статус може з’являтися та зникати в

залежності від юридично значущих дій фізичних та юридичних осіб і норм,

встановлених відповідним податковим законом, а його межі визначаються,

виходячи з постійного загального (базового) статусу [183, c. 66].

У цьому контексті цікавим є підхід О.М. Федорчука щодо, по-перше,

тлумачення такого правового статусу як адміністративно-правового, по-друге,

формулювання його особливостей для платників податків, у тому числі

фізичних осіб: вони можуть змінюватися залежно від виду діяльності; це

норми, що регулюють оподаткування; можливий захист прав та інтересів

через звернення до суду та визнання за рішенням суду неплатоспроможним.

[71 c. 12]. Саме тому для фінансово-правових досліджень правового

положення платників податку на доходи характерною рисою є характеристика

спеціальної юридичної природи правового статусу зазначених осіб. Це

правове явище базується на ідеї формально-юридичного підходу, оскільки

права та обов’язки, а також відповідальність таких осіб випливають із норм

податкового законодавства. До того ж потрібно мати на увазі, що платники

податку на доходи згідно з положеннями фінансово-правової доктрини

безумовно мають і загальний правовий статус (як для всіх платників

податків).

Як вказує І.М. Мусійчук, особливе значення для статусу платника

податку мають принципи податкового права, такі як принцип рівнозначності і
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пропорційності; рівності, недопущення будь-яких проявів податкової

дискримінації; доступності, а саме забезпечення дохідливості норм

податкового законодавства для платників податків і зборів (обов'язкових

платежів) [40, с. 26].  Окремої уваги потребує принцип недискримінації, який

закріплений, як в національному законодавстві України, так і в двосторонніх

міжнародних договорах (конвенціях) щодо уникнення подвійного

оподаткування, відповідно до якого для всіх платників податків

передбачаються на законодавчому рівні однакові умови, які не залежать від

певних особливостей платників податків. Правовий статус резидентів –

платників податку на доходи завжди відрізнявся від правового статусу

нерезидентів наявністю певних податкових преференцій. Щодо цього С.Г.

Пепеляєв зазначає, що положення законодавства, відповідно до якого дохід

нерезидента оподатковується за ставкою більшою ніж для резидента та

заборона застосовувати деякі пільги при вирахуванні податку не можуть

розглядатись як дискримінаційні. Оцінкою того, чи є такі умови

дискримінаційними, чи ні, передбачає зіставлення осіб, що знаходяться в

однакових умовах  [199, с.28]. Тобто, науковець, вказує на недискримінацію

платників податку в межах кожного окремого правового статусу, іншими

словами фінансово-правовий зв'язок резидентів та нерезидентів з державою

різний, що впливає на їх права та обов'язки і як наслідок на правовий статус,

тому порівнювати обсяг їх прав та обов'язків недоречно.

Одним із важливих принципів, що входить в правовий статус платника

податків, І.М. Мусійчук вважає також принцип стимулювання

підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності [40, с.

26]. Як зазначав І.І. Янжул, податки не повинні негативно впливати на капітал

держави, а мають стосуватись лише доходів (прибутків) [18].

Правовий статус фізичних осіб – платників податку на доходи, також

залежить від різновидів діяльності самозайнятих осіб. Так, на

конституційному рівні закріплені основні права людини і громадянина серед

яких: кожен має право на результати своєї інтелектуальної й творчої
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діяльності [200, ст. 41]; право на підприємницьку діяльність, яка не

заборонена законом [200, ст. 42]; право заробляти собі на життя працею, яку

вона вільно обирає [200, ст. 43]. Статтею 50 ЦКУ також передбачено право на

здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має

фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Обмеження права фізичної

особи на здійснення підприємницької діяльності встановлюються

Конституцією України та законом. Фізична особа здійснює своє право на

підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку,

встановленому законом. Економічна діяльність фізичних осіб, охоплює, як

приватно-правові, так й публічно-правові аспекти, що впливають на їх

правовий статус. Цікавий аналіз визначення правового статусу самозайнятої

особи здійснений науковцем Д.О. Жадаровичем [201, с. 190].

У зв'язку з хаотичним законодавчим регулюванням малого

підприємництва в Україні, в наукових джерелах існує значний обсяг правових

дефініцій, що за своїм змістом охоплюють економічну дільність фізичних

осіб, зокрема:  «індивідуальна трудова діяльність» (ч. 2 ст. 1 Закону СРСР

«Про індивідуальну трудову діяльність» від 19.11.1986 р. ) [202];

«громадянин – суб'єкт підприємницької діяльності» (ст. 2 Закону України

«Про підприємництво» від 07.02.1991 р. № 698-XII) [203]; «фізична особа –

підприємець» (ч. 1 ст. 58 Господарський кодекс України [204], ст. 50  ЦКУ

[161] та ч. 1 ст. 1 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –

підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV, в

редакціях закону до 02.11.2016 р.) [205]; «незалежна професійна діяльність»

(абз. 2 пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 ПКУ) [128].

ПКУ передбачає два різновиди діяльності самозайнятої особи: фізичні

особи – підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну

діяльність. Ці два види діяльності мають узагальнюючий термін «самозайняті

особи». Відповідно до пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 ПКУ самозайнята особа –

платник податку, який є фізичною особою – підприємцем або провадить

незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в
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межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Правовий статус цих двох груп фізичних осіб різниться як між собою так і з

загальним статусом фізичних осіб – платників податку на доходи [128].

Порівнюючи незалежну професійну діяльність і приватну

підприємницьку діяльність, слід зазначити, що основною відмінною ознакою

останньої буде систематичність здійснення та мета отримання прибутку.

Доходи, отримані від незалежної професійної діяльності, можуть мати

несистематичний характер та спрямовані, насамперед, на покриття затрат та

задоволення власних потреб [201, с. 190].

Варто окремо наголосити, що загальний правовий статус платника

податку на доходи у фізичної особи, яка зареєструвалась у відповідному

порядку, як самозайнята особа не припиняється, а доповнюється в частині її

діяльності, як самозайнятої особи. Тобто, для об'єктів оподаткування

отриманих від такої діяльності діє спеціальний режим оподаткування. А з

доходів від діяльності, як звичайної фізичної особи — загальний режим

оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Податково-правовий статус самозайнятих осіб тісно пов'язаний з

цивільно-та господарсько – правовим статусом. ПКУ не містить визначення

терміну «фізична особа – підприємець», так само як й будь-який інший

нормативно-правовий акт. Відповідно до ст. 2 ЦКУ учасниками  цивільних

відносин  визнаються  фізичні  та юридичні особи.  Як бачимо,  вказана

стаття Закону залишає поза увагою таку численну групу учасників цивільних

відносин  як  фізичні  особи – підприємці,  які  у  сукупності  теж

охоплюються поняттям «фізичні особи»,  але в  силу  свого  статусу  мають

певні  відмінності  у правовому  регулюванні  їх  відносин.  При цьому,

правовий статус фізичної особи є набагато ширшим,  ніж  правовий  статус

фізичної особи – підприємця [206].

З аналізу ч. 1 ст. 58 Господарського кодексу України (надалі – ГКУ)

[204] та ст. 50  ЦКУ [161] можна спробувати визначити термін «фізична особа

– підприємець» – це суб'єкт господарської діяльності, що зареєстрований у
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встановленому законом порядку для систематичного здійснення

підприємницької діяльності не забороненої законом. Особливості

податкового правового статусу фізичних осіб – підприємців визначаються ст.

177 ПКУ.

В роз'ясненні Міністерства юстиції України від 14.01.2011 р. №

n0012323-11  зазначається,  що  згідно пп. 3.8.1 п. 3.8 розділу  III

Класифікації     організаційно-правових     форм господарювання   ДК

002:2004,  затвердженої  наказом  Державного комітету України з  питань

технічного  регулювання  та  споживчої політики від 28 травня 2004 р. № 97,

підприємцем є фізична особа, яка є громадянином України, іноземним

громадянином,  особою без громадянства, що здійснює підприємницьку

діяльність [206]. В п. 177.12 ст. 177 ПКУ прямо передбачено, що іноземці та

особи без громадянства, які зареєстровані підприємцями згідно із

законодавством України, є резидентами. Тобто, іноземець або апатрид, в разі

його реєстрації у встановленому законодавством порядку підприємцем,

набуває статусу податкового резидента України і його податково-правовий

статус є спеціальним, як для фізичної особи – платника податку на доходи та

доповнюється додатковими обов'язками та правами, як для фізичної особи –

підприємця.

Згідно з абз. 2 пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 ПКУ незалежна професійна

діяльність – участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній,

художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних

нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна,

керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків,

інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською)

діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є

працівником або фізичною особою – підприємцем та використовує найману

працю не більш як чотирьох фізичних осіб. Умовою ведення незалежної

професійної діяльності згідно із законом є державна реєстрація такої

діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва
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про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що

підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної

діяльності, протягом 10 календарних днів після такої реєстрації зобов'язані

стати на облік у контролюючому органі за місцем свого постійного

проживання (абз. 2 п. 65.1 ст. 65 ПКУ). В цьому випадку законодавче

регулювання передбачає певну комплексну межу застосування цивільного та

податкового законодавства: узгодження державної та податкової реєстрації

[207, с. 155].

Особливості податкового правового статусу фізичних осіб, що

здійснюють незалежну професійну діяльність визначаються ст. 178 ПКУ.

Незалежна професійна діяльність передбачає декілька принципових

особливостей: а) характеризує активну поведінку виключно фізичних осіб; б)

стосується специфічних напрямків діяльності людини (наукова, літературна,

артистична, художня, викладацька і т.д.); в) характеризує діяльність осіб із

спеціальними знаннями та навичками (лікарі, приватні нотаріуси, адвокати,

аудитори, бухгалтери і т.д.); г) визначається при врахуванні певних обмежень

(особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем; особа

використовує найману працю не більше ніж чотирьох фізичних осіб) [207, с.

154].

Вищенаведене можна підсумувати наступним чином. Правовий статус

платника податків є однією з основних категорій податкового права, оскільки

до змісту саме цієї категорії віднесено наявність у платників податків певних

податкових прав, обов'язків та закріплено відповідальність за порушення

податкового законодавства, за допомогою якої охороняються правовідносини

в сфері оподаткування. Податково-правовому статусу притаманний

зобов'язуючий характер, оскільки він: 1) базується на імперативній

конституційній нормі  (стаття 67 Конституції України); 2) залежить як від

суб'єктного складу податкових правовідносин (фізичних та юридичних осіб),

так і від об'єкту таких правовідносин (певних обов'язкових платежів).

Залежно від ступеню участі осіб в податкових правовідносинах їх статус
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завжди є спеціальним по відношенню до податкового обов'язку зі сплати

податку з певного об'єкту оподаткування. Змістом правового статусу фізичної

особи платника податку на доходи є три взаємопов'язані основні елементи:

податкова правосуб'єктність, наявність об'єкта оподаткування та поширення

податкової юрисдикції держави (на об'єкт та на особу). Правовий статус

платника податку на доходи фізичних осіб залежить від того, чи є така особа

резидентом або нерезидентом. Обсяг обов'язку платника податку залежить

від його спеціального правового статусу, який в свою чергу залежить від

резидентності особи. З податкового резидента держава вправі стягувати

податки з усіх доходів, отриманих такою фізичною особою. Правовий статус

фізичної особи – платника податку на доходи має два підвиди, що залежать

від різновидів діяльності самозайнятої особи: фізичні особи – підприємці та

фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність. При цьому,

спеціальний правовий статус платника податку на доходи у фізичної особи,

яка зареєструвалась у відповідному порядку, як самозайнята особа не

припиняється, а доповнюється новими обов'язками та правами в частині

діяльності, як самозайнятої особи.

2.2. Особливості податкової правосуб'єктності платників податку

на доходи фізичних осіб

Одним із основних елементів правового статусу особи є її

правосуб’єктність, а саме, передбачена нормами права можливість або

здатність бути суб’єктом права. Це комплексна категорія, що охоплює всі

юридичні елементи, які закріплюють відносини між державою та особою у

відповідності з її місцем у суспільстві [208]. Правосуб’єктність належить до

категорій права, які визначають фундаментальні засади, ступінь участі особи

у тих чи інших правовідносинах. Визнання особи здатною до участі хоча б у

будь-якому вузькому колі правовідносин означає визнання її такою, що має

правосуб’єктність [209, с. 234].
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Правова природа податкової правосуб’єктності.

Для податкової сфери, публічно-правовий вимір правосуб’єктності,

насамперед, випливає з публічно-правового характеру правових норм, на

підставі яких вона виникає. У цьому розрізі слушною є думка

І.О. Покровського про те, що публічне право є системою юридичної

централізації відносин [84, с. 44]. В той же час, варто враховувати природно-

правовий характер прав і свобод людини та громадянина як у публічному, так

і в приватному праві, що обумовлюється насамперед конституційними

нормами-принципами.

Передумовою виникнення та однією з головних ознак податкових

правовідносин є наявність у суб'єктів таких правовідносин (платників

податків) податкової правосуб'єктності, як самостійного елементу правового

статусу платників податків, головним змістом якого є обов'язок зі сплати

податків та інших обов'язкових платежів. Однак, виходячи з того, що такий

обов'язок виникає лише при наявності у особи об'єкту оподаткування, який у

свою чергу, з'являється, як правило, за наслідком реалізації цивільної

правосуб'єктності, можна дійти висновку, що цивільна правосуб'єктність, в

свою чергу, є передумовою для виникнення у платників податків податкової

правосуб'єктності. Такий взаємозв'язок пояснюється майновим характером як

цивільних, так і податкових правовідносин. Стосовно такого взаємозв'язку,

Л.К. Воронова зауважує, що застосування цивільно-правових понять до

фінансово-правових відносин повинно бути дуже обережним, оскільки

податкові правовідносини за своєю природою є публічно-майновими

відносинами. Науковець зазначає: «складно погодитись з авторами, які

вважають, що юридична природа податкових правовідносин як виду

фінансово-правових може бути суто цивілістичною майново-правовою, або

тільки адміністративно-правовою, бо вони вважають податкові

правовідносини владними». [210, с. 818].

Відтак, для розмежування публічних і приватних аспектів доцільно

дослідити  правосуб’єктність фізичної особи як правове явище, з якого
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виділити та окремо проаналізувати особливості виникнення, припинення та

обсягу кожного з елементів правосуб’єктності (правоздатності, дієздатності

та деліктоздатності). На переконання О.А. Банчука, правильним є розгляд

питання публічного та приватного не з позиції розподілу систем права, їх

протиставлення, визначення провідної та підпорядкованої підсистеми, а під

кутом зору єдності та неперервності відносин у суспільстві [211, с. 148]. Для

детермінації правової природи податкової правосуб’єктності ця теза відіграє

вкрай важливе значення, оскільки дозволяє не протиставляти її публічно-

правову природу з приватно-правовою природою цивільної

правосуб’єктності, а віднайти механізм належної регламентації

правовідносин, у які особа – носій цивільної правосуб’єктності вступає вже в

якості платника податку [212].

Власне в податковому законодавстві України, як і в податковому

законодавстві країн ЄС відсутні законодавчо закріплені правові дефініції

«податкова правосуб'єктність», а також її складових елементів, таких як

«податкова правоздатність», «податкова дієздатність» і «податкова

деліктоздатність», оскільки ці категорії вважаються похідними від цивільної

правосуб'єктності. Водночас на рівні теорії фінансового права наведені

поняття тлумачаться з урахуванням їхньої публічно-правової специфіки [212].

В теорії права правосуб’єктність може бути загальною, галузевою та

спеціальною. Цікаву позицію стосовно цього займає О.Ф. Мазурик, яка її

класифікує наступним чином: а) міжгалузевий рівень, коли йдеться про

визначення вихідних засад цього явища; б) галузевий рівень, коли  фінансова

правосуб'єктність визначається специфічними галузевими методами

регулювання; в) підгалузевий рівень, в межах якого податкова

правосуб'єктність деталізує фінансово-правові засади регулювання та

підкреслює особливості прояву фінансово-правового метода в межах

підгалузі податкового права; г) інституційна правосуб'єктність, яка

пов'язується із деталізацією прав та обов'язків платника окремого платежу
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[213]. В даному випадку, інституційна правосуб'єктність — це спеціальна

податкова правосуб'єктність.

Податкова правосуб’єктність будь-якого суб’єкта податкового права

завжди є спеціальною, оскільки податкові правовідносини можуть виникати

лише в межах податкового права щодо конкретного обов'язкового платежу. На

цьому аспекті наголошують Д.В. Вінницький та В.С. Белих, які розглядають

податкову правосуб'єктність одним з видів галузевої правосуб'єктності, тому

поряд із загальними рисами їй притаманні деякі властивості, зумовлені

специфікою податкових відносин і правового впливу на них: є первинною

сходинкою конкретизації податково-правових норм, на якій визначається

загальне юридичне становище суб'єктів (суб'єкти податкового права

ставляться в те чи інше становище один щодо одного); є встановленою

нормами податкового права здатністю бути носієм юридичних прав і

обов'язків у сфері організаційно-майнових та організаційних відносин зі

встановлення, введення і сплати податків і зборів, а також в інших

відносинах, невід'ємно пов'язаних із їх перерахуванням [214]. Із наведеної

дефініції виходить, що зважаючи на галузеву приналежність податкової

правосуб’єктності, яка виступає як категорія юридичної конкретизації норм

податкового права, а також визначає функціональне становище платників

податків у податкових правовідносинах [212].

Одночасно з цим, на рівні доктрини зустрічаються й інші погляди з

приводу податкової правосуб’єктності. Наприклад, Ю.О. Костенко,

розподіляє податкову правосуб'єктність в залежності від принципу

резидентства на загальну (резиденти) та спеціальну (нерезиденти). Така

позиція обґрунтовується науковцем виходячи з обсягу податкових обов'язків

та прав, які є похідними від останніх [215, с. 16]. Ю.О. Крохіна сприймає

податкову правосуб'єктність, як своєрідний правовий засіб включення

суб'єктів податкових відносин у сферу правового регулювання законодавства

про податки й збори [216, c. 226]. На нашу думку, з таким лаконічним

визначенням можна погодитися лише частково, оскільки сутність податкової
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правосуб’єктності все-таки полягає не лише у віднесенні суб’єктів такої

правосуб’єктності до числа тих осіб, які підпадають під сферу дії положень

ПКУ. Цей термін передусім стосується інституціонально-функціональних

особливостей правового статусу особи, наділеної цивільною

правосуб’єктністю, на підставі яких вона стає учасником податкових

правовідносин як платник податків. З огляду на це, ми підтримуємо

доктринальний підхід, згідно з яким податкову правосуб'єктність можна

визначити, виходячи зі загальнотеоретичного поняття правосуб'єктності, як

встановлену нормами фінансового права здатність суб'єкта бути носієм та

реалізовувати юридичні права та обов'язки у сфері оподаткування [44, с. 109].

В юридичній літературі справедливо зауважують, що податкова

правосуб'єктність будь-якого суб'єкта податкового права завжди є

спеціальною, тобто вона передбачає здатність особи бути учасником лише

чітко визначеного кола правовідносин в рамках податкового права, у зв'язку з

чим кожен із суб'єктів наділений обмеженою сукупністю податкових прав і

обов'язків, виходячи із їх абстрактного переліку, передбаченого діючим

законодавством. Наприклад, окрема фізична особа не може безпосередньо

брати участь у відносинах щодо встановлення податків чи їх скасування

[44, с. 109]. З іншого боку, у фінансово-правовій доктрині існує й підхід,

прихильником якого є, зокрема, В.О. Черкес, щодо виділення загальної та

спеціальної податкової правосуб’єктності: загальна правосуб'єктність

складається з прав та обов’язків, рівною мірою притаманних усім категоріям

платників, незалежно від того, які конкретно податки вони зобов’язані

сплачувати, та незалежно від самого факту такої сплати (загальна

правосуб'єктність «потенційного» платника податку); спеціальна

правосуб'єктність може з’являтися та зникати в залежності від юридично

значущих дій фізичних осіб і норм, встановлених відповідним податковим

законом [183, c. 66]. Тим не менше, важко погодитись з тезою, що податкова

правосуб'єктність є одночасно загальною та спеціальною, оскільки

враховуючи її сутність, ця категорія має чітко виражені спеціальні риси, а
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поки особа не стала платником податків, вона наділена, зокрема, цивільною

правосуб’єктністю.

Необхідно зважати також на те, що, як вказує В.С. Нерсесянц,

спеціальна правосуб'єктність означає, що її обсяг і зміст у різних суб’єктів

істотно відрізняються [217, с. 376-377]. При цьому податкова

правосуб’єктність істотно відрізняється окремо для фізичних і юридичних

осіб, що є додатковим підтвердженням її спеціального характеру. Зокрема,

важливу роль має презумпція «добросовісного платника», на підставі якої не

передбачається виникнення в платника додаткового обов'язку з контролю за

дотриманням його постачальниками правил оподаткування, а самого

платника не наділено повноваженнями податкового контролю [218]. Тобто в

межах податкової дієздатності як елементу податкової правосуб’єктності

необхідно зважати на специфічні правові презумпції, притаманні винятково

податковому праву.

Публічно-правова природа податкової правосуб’єктності пов'язана з її

зобов’язальними рисами в межах відносин мобілізації, розподілу та

перерозподілу централізованих фондів коштів при виконанні особами своїх

податкових зобов’язань. При цьому не можна ігнорувати природно-правовий

характер прав і свобод особи як у публічному, так і в приватному праві,

оскільки саме права та свободи людини і громадянина є невідчужуваними,

непорушними, невичерпними лише конституційними нормами та не можуть

бути скасовані (ст. 21, ст. 22 Конституції України). Враховуючи викладене, в

правовій природі податкової правосуб’єктності потрібно розмежувати

публічне та приватне.

Податкова правосуб’єктність реалізується через дію та взаємодію її

елементів. А.Б. Вєнгєров вдало зауважує, що правовий статус визначає набір

прав, які особа має для вступу в гіпотетичні, можливі правовідносини, а

правосуб'єктність є вже характеристикою правочинів конкретного суб'єкта в

конкретних правовідносинах [219, c. 246]. На рівні фінансово-правової

доктрини, структурними елементами податкової правосуб'єктності є
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податкові правоздатність та дієздатність. Дані елементи взаємопов'язані та

доповнюють одне одного. Податкова правоздатність – це здатність особи

мати права та обов'язки зі сплати певних податків, які встановлені ПКУ, а

змістом податкової дієздатності є можливість фактичної реалізації цих прав

та обов'язків шляхом безпосередньої участі цих платників податків в

податкових правовідносинах. Водночас М.І. Матузов виокремлює чотири

елементи: правоздатність; дієздатність; деліктоздатність; осудність

[220, c. 396]. На наше переконання, податкова правосуб’єктність має

комплексний характер, що дозволяє вести мову про взаємодію податкової

правоздатності та дієздатності, а також виникнення податкової

деліктоздатності в разі вчинення деліктів у цій сфері. Водночас осудність

явно виходить за межі детермінант податкової правосуб’єктності [212].

Виникнення та припинення податкової правосуб’єктності.

Передумови виникнення та припинення податкової правоздатності та

дієздатності у платників податків пов'язані з цивільною правосуб'єктністю.

Відповідно до ст.ст. 25-42, 91, 92 ЦКУ правосуб'єктність складається з

правоздатності, дієздатності та деліктоздатності, причому правоздатність і

дієздатність взаємозалежні категорії та одночасно з цим деліктоздатність, як

вбачається зі ст. 30 ЦКУ, є невід'ємною складовою дієздатності. Тобто

цивільна правосуб'єктність виступає як законодавчо встановлена здатність

фізичних та юридичних осіб мати, реалізовувати цивільні права та обов'язки

та нести відповідальність за діяння (рішення, дії або бездіяльність). Головним

змістом цивільної правоздатності є здатність мати права та обов'язки.

Дієздатність – це суб'єктивна межа реалізації цивільних прав та обов'язків;

особа, яка не наділена дієздатністю або дієздатність якої обмежена, вправі

реалізовувати свої права та обов'язки особисто (дрібні побутові правочини)

або через своїх законних представників (всі інші правочини). За наслідком

реалізації цивільної правосуб'єктності особа отримує об'єкти цивільних прав,

що умовно перетворюються в об'єкт оподаткування, наявність якого

зумовлює появу податкового обов'язку — головного елемента податкової
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правоздатності, який в свою чергу може бути реалізований, за загальним

правилом, лише через дієздатність платника податків [212].

Податкова, як і цивільна правоздатність у фізичної особи виникає з

моменту її народження, однак, на відміну від цивільної правоздатності, така

особа отримує в першу чергу не права (майнові та/або особисті немайнові), а

обов'язки зі сплати загальнообов'язкових платежів (в разі наявності об'єктів

оподаткування). Також заслуговує на увагу те, що з моменту народження

фізична особа отримує обмежену (або неповну) цивільну правоздатність,

зважаючи на положення ч. 3 ст. 25 ЦКУ. Така обмежена цивільна

правоздатність фізичних осіб співвідноситься з податковою правоздатністю в

такий спосіб, що в разі відсутності у фізичної особи прав, наприклад, на

створення юридичної особи або її реєстрації як суб'єкта підприємницької

діяльності у зв'язку з недосягненням конкретного віку, то відповідно не

виникає обов'язку зі сплати податків і як похідне від нього певних прав

(зареєструватися для спрощеної системи податкової звітності, сплачувати

єдиний податок тощо). Отже, податкова, як і цивільна правоздатність для

частини правовідносин є обмеженою віком фізичної особи [212].

Необхідно також зважати на те, що доволі дискусійним питанням є

можливість виникнення правоздатності у фізичної особи до моменту її

народження, а саме: у випадку отримання такою (ненародженою) особою

спадщини. Згідно з ч. 1 ст. 1222 ЦКУ спадкоємцями за заповітом і за законом

можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також

особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після

відкриття спадщини. Саме ця норма породжує дискусії для науковців в галузі

фінансового права, оскільки за наслідком відкриття спадщини в спадкоємця

виникає право на її прийняття. Відтак, ненароджена особа має можливість

бути потенційним носієм цивільних прав, що власне і є змістом цивільної

правоздатності, відповідно до чого з позиції фінансового права виникає її

аналогічне правове становище щодо виникнення обов'язку зі сплати

відповідних податків у ненародженої людини [212].
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Відповідно до пп. «а» п. 179.4 ст. 179 ПКУ платники податку

звільняються від обов'язку подання податкової декларації, якщо вони є

малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому

перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або

держави станом на кінець звітного податкового року [128]. Тобто податкова

правоздатність може бути обмежена на підставі часткової, неповної цивільної

дієздатності (або недієздатності особи). У цьому сенсі необхідно звернути

увагу на те, що згідно з наведеною нормою такі особи не обмежуються в

можливості подання податкової декларації (податкової дієздатності), а саме:

звільняються (позбавляються) обов'язку як головного елемента в змісті

податкової правоздатності [212].

Отже, особливістю податкової правосуб'єктності платників податків є

те, що вона виникає у фізичної чи юридичної особи лише за наслідком

реалізації цивільної правосуб'єктності або одночасно з нею, зокрема, в разі

появи у особи майнових прав виникає й об'єкт оподаткування, існування

якого обумовлює виникнення в цієї особи встановленого законом обов'язку та

похідні від нього права [212].

Моментом припинення цивільної та податкової правоздатності є

смерть фізичної особи.

Співвідношення податкової дієздатності з цивільною дієздатністю.

Головним змістом податкової дієздатності є здатність особи своїми

діями набувати та реалізовувати права та обов'язки шляхом безпосередньої

участі в податкових правовідносинах. Слушним у цьому плані є підхід

Ю.О. Крохіної, на підставі якого податковою дієздатністю виступає здатність

суб'єкта самостійно або через представників набувати, здійснювати,

змінювати та припиняти податкові права й обов'язки, а також відповідати за

їх невиконання та неправомірну реалізацію [216, c. 226]. Це означає, що

динаміка податкової правосуб’єктності виявляється саме в податковій

дієздатності особи, що дозволяє вести мову про набуття платником податків

статусу учасника конкретних податкових правовідносин [212].
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Чинне законодавство не містить норми, яка б вказувала на момент

виникнення податкової дієздатності фізичної особи. Незважаючи на те, що з

першого погляду здається, що разом із частковою цивільною набувається й

податкова дієздатність, яка за обсягом обмежується цивільною дієздатністю,

але це суто теоретичне твердження спростовується на практиці. Навіть якщо

малолітня особа володіє частковою дієздатністю (має право на дію,

спрямовану на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків),

наслідком реалізації якої буде виникнення обов'язку зі сплати податків чи

зборів (податкова правоздатність), то цей обов'язок реалізовується законними

представниками. Принагідно при вчинені частково дієздатною особою

правочину така особа хоч формально є носієм податку на додану вартість, але

юридично не є його платником (у розумінні ст. 180 ПКУ). Водночас потрібно

пам’ятати про відсутність в українському законодавстві прямої норми закону,

яка б забороняла реалізовувати податкові обов'язки зі сплати податків у

зв'язку з недосягненням особою конкретного віку. З іншого боку, на практиці

важко уявити реалізацію малолітньою особою податкової дієздатності [212].

З моменту досягнення чотирнадцятирічного віку в особи виникає

неповна цивільна дієздатність, з появою якої фактично виникає й податкова

дієздатність, яка в можливості її реалізації обмежується цивільними правами

неповнолітньої особи та прямими нормами податкового законодавства. Так, у

зв'язку з появою у фізичної особи в чотирнадцять років цивільних прав і за

наслідком їх реалізації, зокрема, щодо заснування юридичних осіб (п. 3 ч. 1

ст. 32 ЦКУ) у такої особи також виникають податкові обов'язки та права, які

вона самостійно реалізовує, зокрема, шляхом подання до державного

реєстратора (при заснуванні юридичної особи) заяви щодо обрання

юридичною особою спрощеної системи оподаткування або реєстраційної

заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість (п.

183.7 ст. 183 ПКУ; ч. 2 ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

№ 755-IV від 15.05.2003) [205].
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З вісімнадцяти років фізична особа наділяється повною цивільною

дієздатністю, наслідком чого є виникнення повної (спеціальної) податкової

дієздатності такої особи. Відповідно до цивільного законодавства,

дієздатність фізичної особи може бути обмежена  (ст. 37 ЦКУ). Водночас на

практиці можливі випадки реалізації такою особою податкових обов'язків,

наприклад, подання митної декларації (або усне декларування) при перетині

державного кордону або відправленні кореспонденції (ч. 1 ст. 236; ч. 1 ст. 257

Митного кодексу України) [221]. Разом з тим зауважимо, що в загальному

плані наслідком визнання фізичної особи недієздатною згідно з цивільним

законодавством є також втрата нею податкової дієздатності [212].

Окремо потрібно звернути увагу на залежність обсягу цивільної та

податкової дієздатності фізичної особи залежно від її резидентського статусу.

Норми ПКУ частково врегульовують цивільні правовідносини, всупереч п.

1.1 ст. 1 ПКУ. Зокрема в частині реалізації прав власності на майно.

Відповідно до п. 170.1.3 п 170.1 ст. 170 ПКУ нерухомість, що належить

фізичній особі – нерезиденту, надається в оренду виключно через фізичну

особу – підприємця або юридичну особу – резидента (уповноважених осіб),

що виконують представницькі функції такого нерезидента на підставі

письмового договору та виступають його податковим агентом стосовно таких

доходів. Нерезидент, який порушує норми цього пункту, вважається таким,

що ухиляється від сплати податку [128]. Тобто, фізична особа – нерезидент не

може самостійно реалізувати свої цивільні права з розпорядженням

належним йому на праві власності нерухомого майна, так само він

позбавлений можливості самостійно виконати податковий обов'язок —

сплатити податок на доходи від здачі майна в оренду. Науковець І.М.

Мусійчук слушно зауважує, що з одного боку, зрозуміла ініціатива держави,

яка намагається таким чином контролювати оподаткування доходів,

отриманих нерезидентами на ринку нерухомості, але запропонований спосіб

суперечить конституційним і цивільно-правовим засадам і принципам

реалізації права власності в Україні.  Держава повинна передбачити інші
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способи контролю за сплатою податків, а не нав’язувати нерезидентам

додаткові послуги вітчизняних підприємців у обов’язковому порядку [40].

Не менш цікавими є законодавчі положення щодо можливості

реалізації цивільної дієздатності, лише після сплати податку (реалізації

податкової дієздатності) фізичною особою. Конструкція податкового

зобов'язання податку на доходи фізичних осіб має наступний вигляд: з

появою об'єкта оподаткування виникає податковий обов'язок, наслідком якого

формується податкове зобов'язання виходячи з бази податку. Така конструкція

податкового зобов'язання обумовлена особливістю податкової

правосуб'єктності. Однак, така конструкція податкового зобов'язання не

завжди застосовується в податковому законодавстві, наслідком чого податкова

правосуб'єктність також має особливості. Яскравим прикладом є

оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій з продажу об'єктів

рухомого та нерухомого майна.

Відповідно до положень п. 172.2 ст. 172 ПКУ дохід, отриманий

платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як

одного з об'єктів нерухомості (житлового будинку, квартири або їх частини,

кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій

розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі,

розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не

перевищує норми безоплатної передачі), підлягає оподаткуванню за ставкою

5 відсотків (для резидентів) та 18 відсотків (для нерезидентів) бази

оподаткування. Дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи

з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (п. 172.3 ст. 172 ПКУ).

Аналогічні положення містяться в п. 173.2 ст. 173 ПКУ щодо доходу,

отриманого платником податку від продажу протягом звітного податкового

року більш як одного з об'єктів рухомого майна. Дохід від продажу (обміну)

легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни,

зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової

вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної



138

вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку) (абз. 3 п.

173.1 ст. 173 ПКУ). З вищенаведених законодавчих норм вбачається звичайна

конструкція податкового зобов'язання, тобто продавець отримує дохід від

продажу майна, який є об'єктом оподаткування та з якого обчислюється 5 (18)

відсотків податкової бази, а вже за наслідком появи об'єкту оподаткування

виникає податкове зобов'язання у відповідному розмірі. Також на звичайну

конструкцію прямо вказує майбутній час, що вживається в п. 172.2 ст. 172 та

п. 173.2 ст. 173 ПКУ — «дохід, отриманий платником податку від продажу».

Однак, звичайну конструкцію нівелює п. 172.4 ст. 172 та п. 173.4 ст.

173 ПКУ, згідно з якими під час проведення операцій з продажу (обміну)

об'єктів рухомого та/або нерухомого майна нотаріус посвідчує відповідний

договір за наявності, зокрема, документа про сплату податку до бюджету

стороною (сторонами) договору.  Тобто, ще до укладення договору купівлі-

продажу та відповідно до отримання продавцем доходу, ПКУ зобов'язує

останнього сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб. Іншими

словами до появи об'єкта оподаткування, податкового обов'язку та відповідно

до появи правового статусу платника податку на доходи фізичних осіб у

особи виникає зобов'язання щодо сплати податку, виконавши яке з'явиться

можливість отримати об'єкт оподаткування (дохід від продажу майна) та

набути правовий статус [222].

Відповідно до законодавчих норм, під час проведення операцій з

продажу фізичними особами об'єктів нерухомості та рухомого майна нотаріус

посвідчує відповідний договір за наявності, зокрема, документа про сплату

до бюджету податку на доходи фізичних осіб. Тобто, сторони договору

укладають письмовий договір на відповідному нотаріальному бланку,

підписують його, покупець передає продавцю (фізичній особі – платнику

податку) грошові кошти, — з'являється об'єкт оподаткування, з якого

вираховується податкова база, виникає обов'язок, який породжує податкову

правосуб'єктність і правовий статус платника податків та виникає податкове

зобов'язання, яке продавець (фізична особа – платник податку) повинен
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виконати для посвідчення нотаріусом цього договору та вчинення дій з

державної реєстрації правочину. Вартим уваги є те, що податкове

зобов'язання виникає не до моменту укладення договору і не після укладення

договору (договір вважається укладеним за наслідком державної реєстрації),

а під час укладання договору. Таким чином, лише реалізувавши податкову

дієздатність (сплативши податок на доходи фізичних осіб), одна фізична

особа отримає можливість набути об'єкт оподаткування (дохід), інша —

рухоме або нерухоме майно. Підсумовуючи вищенаведене, можна дійти до

висновку, що конструкція податкового зобов'язання податку на доходи

фізичних осіб має виключні випадки, які  впливають, як на цивільну, так й на

податкову правосуб'єктність фізичних осіб — одна сторона правочину,

фізична особа – покупець, що бажає своїми діями набути цивільні права на

нерухоме майно (реалізувати свою цивільну дієздатність), може отримати

таку можливість лише після того, як інша сторона правочину — фізична

особа – продавець, виконає податкове зобов'язання зі сплати податку на

доходи фізичних осіб [222].

Податкова деліктоздатність.

На рівні фінансово-правових теоретичних розробок невизначеним

залишається змістовне наповнення податкової правосуб'єктності в частині

приналежності деліктоздатності. Деякі науковці тлумачать її як самостійне

утворення, окрему категорію (самостійний елемент) правосуб’єктності

[223, с. 384; 44, с. 109], але деякі вважають елементом дієздатності

[224, с. 101]. Звідси необхідно проаналізувати правову природу

деліктоздатності: це здатність фізичної особи нести відповідальність за свої

неправомірні діяння, що може бути зумовлена соціальними зв’язками особи,

її психофізіологічною зрілістю, віковими параметрами тощо. У розрізі

викладеного потрібно вказати, що здатність особи нести юридичну

відповідальність за вчинені правопорушення (деліктоздатність) визначається

як складова дієздатності [225, с. 125].                       На наш погляд, більш

чітко визначають податкову правосуб'єктність ті науковці, які включають до її
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структурних елементів і податкову деліктоздатність. У цьому плані

філігранною є наукова думка Н.Ю. Пришви, згідно з якою оскільки податкові

обов'язки є визначальними при характеристиці податкової правосуб'єктності,

то реалізувати їх здатна лише особа, яка може самостійно нести

відповідальність за свої дії у сфері оподаткування [44, с. 109-110]. У

податковому праві деліктоздатність постає як здатність фізичної особи нести

відповідальність за свої неправомірні діяння, тому слушним видається її

відокремлення в самостійний елемент правосуб'єктності [226, с. 176-179].

Одним з прикладів, що обґрунтовує розмежування податкової дієздатності від

деліктоздатності фізичних осіб є вищенаведена норма ПКУ, відповідно до

якої нерухомість, що належить фізичній особі – нерезиденту, надається в

оренду виключно через фізичну особу – підприємця або юридичну особу –

резидента; нерезидент, який порушує норми цього пункту, вважається таким,

що ухиляється від сплати податку (п. 170.1.3 п 170.1 ст. 170 ПКУ). Тобто, у

фізичної особи – нерезидента відсутня податкова дієздатність, однак наявна

податкова деліктоздатність.

Спираючись на сформульовані вище тези, доволі сумнівними

видаються наукові позиції щодо невизнання окремого місця деліктоздатності

в системі правосуб’єктності платника податків. Наведений вище висновок

можна підтвердити тим, що фізичні особи, які мають неповну цивільну

дієздатність мають й відповідну обмежену податкову дієздатність (про це

йшлося вище) та одночасно позбавлені податкової деліктоздатності, оскільки

притягнути до юридичної відповідальності можна особу, яка в повному

обсязі усвідомлює значення та наслідки своїх дій. Тобто, податкова

дієздатність та деліктоздатність не співрозмірні категорії. Іншим прикладом

може бути випадок, коли юридична особа є тимчасово недієздатною (через

відсутність призначених посадових осіб або сформованого повного складу

органів управління), однак є деліктоздатною, оскільки контролюючі органи

можуть проводити, наприклад камеральні або документальні невиїзні
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перевірки, за наслідком яких застосовувати штрафні (фінансові) санкції [212,

с. 47].

За своїм функціональним призначенням податкова деліктоздатність

має подвійне навантаження, що, як пояснює А.О. Якушев, є особливого роду

гарантією, що забезпечує виконання суб'єктами своїх обов'язків під загрозою

можливості залучення до відповідальності; завдяки деліктоздатності стає

можливим відшкодування втрат держави або муніципального утворення в

результаті порушення своїх обов'язків по сплаті податків і зборів [227, с. 155].

По суті, податкова деліктоздатність прямо не залежить від дієздатності особи,

у зв'язку з чим при досліджені податкової правосуб'єктності, деліктоздатність

доцільно виокремлювати від дієздатності та розглядати як самостійний

елемент.

Щодо цього, С.В. Пархоменко-Цироциянц дійшла висновків, що на

законодавчому рівні неможливо встановити вік податкової дієздатності

фізичної особи, з якої можливо виокремити деліктоздатність. Вказує на

необхідність закріплення віку настання податкової відповідальності за

порушення податкового законодавства, який не може вступати в суперечність

із віком настання цивільної і адміністративної відповідальності, оскільки

особі повинні бути доступні всі правові засоби захисту своїх прав і законних

інтересів [39, с. 9].

Отже, зважаючи на викладене, можна дійти остаточного висновку про

те, що податкова правосуб’єктність за своєю сутністю є регламентована

податковим законодавством спроможність особи – платника податків мати та

реалізовувати податкові права та обов’язки, а також нести відповідальність за

їх невиконання. Взаємозв'язок цивільної та податкової правосуб'єктності

проявляється через майнову природу таких правовідносин, яка

обумовлюється майновими благами – об'єктами цивільних правовідносин, які

перетворюються на об'єкт оподаткування, існування якого відповідно

породжує податкові правовідносини. Наведена теза дає підстави

стверджувати, що цивільна правосуб'єктність, певною мірою, є передумовою
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виникнення податкової правосуб'єктності в платників податків. Крім того, з

аналізу законодавства вбачається, що за обсягом податкова правосуб'єктність

здебільшого відповідає цивільній правосуб'єктності, що прослідковується

через зміст правоздатності та дієздатності. Особливістю податкової

правосуб'єктності є те, що деліктоздатність є самостійним структурним

елементом, оскільки обов'язок зі сплати податків і зборів як головна

детермінанта змісту податкової правосуб'єктності прямо не залежить від

податкової дієздатності такого платника податків. Податкова

правосуб'єктність платників податків завжди є спеціальною, тобто вона

передбачає здатність особи бути учасником лише чітко визначеного кола

правовідносин в рамках податкового права [212].

2.3. Співвідношення обов'язків та прав платників податку на

доходи, виходячи з їх резидентності

Доктринальною характеристикою компетенції платника податку на

доходи є, як вказує М.П. Кучерявенко, те, що платник податків реалізує перш

за все обов’язок, який визначає і особливості цих прав [43, с. 80].

Прихильником зазначеної позиції є й М.О. Перепелиця, що зауважує:

«пріоритет податкового обов’язку перед податковим правом існує тому, що

метою існування всього механізму оподаткування, податкового законодавства

та функціонування податкових правовідносин виступає формування за

допомогою податкових правовідносин доходу держави» [228, с. 67].

Доцільним є дослідження обсягу обов'язків та прав резидентів та

нерезидентів – платників податку на доходи, в тому числі, через призму

податкової правосуб’єктності фізичних осіб. На думку Ю.О. Костенко,

податкові резиденти мають загальну правосуб'єктність (суб'єкти наділені всім

комплексом податкових обов'язків, а значить, і прав, які, по суті, є похідними

від останніх), а нерезиденти мають спеціальну правосуб'єктність

(оподаткуванню підлягають тільки доходи, отримані від джерел у певній
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державі, що й лежить в основі обмеженого податкового обов'язку) [215].

Варто звернути увагу, що науковець, під «загальною правосуб'єктністю»

розуміє загальні права та обов'язки фізичних осіб податкових резидентів, а не

потенційну можливість осіб бути учасниками одночасно у всіх податкових

правовідносинах — мати обов'язок зі сплати всіх податків та зборів.

Продовжуючи свою думку, науковець зазначає, що сфера дії запропонованої

класифікації обмежується лише платниками податків і може бути застосована

як визначення податкової правосуб’єктності тільки платників податків,

оскільки такий розподіл не охоплює всіх суб’єктів, що беруть участь у

податкових правовідносинах, а саме: державних органів, податкових агентів

та інших учасників податкових правовідносин [215].  Така позиція науковця

заслуговує на увагу, оскільки принцип резидентства напряму залежить від

волі кожної конкретної держави (податкової юрисдикції). Водночас на рівні

доктрини дослідники акцентують увагу на тому, що податкова юрисдикція

залежить від поширення її на територію держави, але вирішальним моментом

є детермінація резидентського статусу, тобто персональна податкова

юрисдикція.

Фінансово-права наука тяжіє до тлумачення статусу платника податку

на доходи через призму конституційної норми-принципу, якою закріплюється

обов’язок сплачувати законно встановлені податки, збори, обов’язкові

платежі. По суті, вважається, що податковий статус платника має

зобов’язальний характер, тобто в ньому має місце пріоритет першочергового

основного обов’язку щодо сплати податку. Цією властивістю податковий

статус платника відрізняється від інших галузевих статусів (цивільного,

трудового тощо) [228, с. 51]. У цьому аспекті основою правового статусу

платника податку на доходи є конституційний обов'язок щодо сплати податків

і зборів, а всі інші обов'язки фізичної особи стосуються належного виконання

основного обов'язку — сплати податків і зборів.

Переважна більшість науковців, характеризуючи правовий стан

платника податку на доходи фізичних осіб, акцентують увагу на реалізації
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ним своїх обов’язків, оскільки права таких платників податків є доволі

традиційними для загальної системи прав платників податків, встановленої

на рівні ПКУ. Конституційний обов'язок сплачувати загальнообов'язкові

платежі має особливий, публічно-правовий, а не приватно-правовий характер,

що обумовлено «публічно-правовою природою держави та державної влади;

фіскальним суверенітетом казни» [229, с. 89]. М.П. Кучерявенко зауважує, що

платником податків виступає суб'єкт податкових правовідносин, на якого

законом покладено комплекс податкових обов'язків [197, с. 161]. Із іншого

боку, на рівні наукових досліджень в охарактеризованій сфері трапляються й

доволі суперечливі позиції щодо публічно-приватного характеру правової

природи податкового обов'язку [96, с. 15-16], визначеного поєднанням

«публічної мети справляння податків і приватного характеру джерел податку»

[230, с. 235]. Такий підхід не відповідає повною мірою правовій дійсності,

тому потрібні подальші теоретико-практичні розробки в царині

формулювання критеріїв детермінації правової природи обов’язків платників

податку на доходи, а також врахування імперативного моменту регулювання

руху коштів з боку платника податку, засад його взаємодії з державою. Це

також обумовлює врахування напрацювань економічної науки через призму

економічних відносин держави та окремої особи за місцем постійного,

основного та власне місця проживання (водночас на рівні наукових робіт

зазвичай йдеться суто про резидентство). Так, практичним реаліям відповідає

доктринальна позиція щодо адміністративно-правового статусу платників

податків під час захисту суб’єктивних прав і законних інтересів, який

повинен визначатися не наявністю прав і обов’язків, а можливістю брати

участь у цих правовідносинах і володінням при цьому рядом прав і обов’язків

[71].

У доктрині податкового права досить активно проводиться дискусія

щодо розмежування таких категорій, «податковий обов’язок» і «податкове

зобов’язання» платників податків, у тому числі платників податку на доходи

фізичних осіб. Податковим обов’язком зазвичай тлумачать обов’язки,
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передбачені для платника податків у податковому законодавстві, а податковим

зобов’язанням – «встановлені податковим законом суспільні відносини щодо

сплати платником податків визначеної згідно із законом суми грошових

коштів до відповідного бюджету або державного цільового фонду у

передбаченому законом порядку та встановлені строки» [231, c. 44] (підхід

Л.К. Царьової). При цьому нерідко запропоновані вище поняття в загальному

та спеціальному значеннях вживаються в напрацюваннях, що стосуються

податкового процесу, зокрема адміністрування податку на доходи, виконання

зобов’язань платниками податків тощо.

Конструкція податкового обов’язку вже досить тривалий час

знаходиться в центрі уваги дослідників з податкового права [232].

Принциповою проблемою, стосовно якої досить точаться дебати – на яку

конструкцію має спиратися податково-правове регулювання: обов’язок чи

зобов’язання. Відштовхуючись від імперативної природи податкових

відносин, переважна більшість фахівців дотримується конструкції обов’язку,

хоча слушні аргументи є і у представників іншої сторони. Треба звернути

увагу і на те, що законодавець не додає ясності в цій ситуації. Справа полягає

в тому, що в ПКУ використовуються як конструкція податкового обов’язку

(ст. ст. 36–38), так і конструкція податкового зобов’язання (ст. 14). Правда,

треба враховувати, що в останньому значенні, фактично, йдеться про суму

податку, яку має перерахувати платник до бюджету [207, с. 154].

У роботах провідних правників перелік основних обов’язків платників

податку на доходи є доволі стислим. М.П. Кучерявенко до них відносить:

1) обов’язок із ведення податкового обліку, 2) обов’язок щодо сплати податків

і зборів; 3) обов’язок стосовно податкової звітності [233, c. 359]. О.В. Онишко

розширює цей перелік, додаючи: 1) обов’язок платника податків щодо взяття

на облік в органах державної податкової служби та реєстрації у відповідних

державних реєстрах платників податків, а також в органах державних

цільових фондів; 2) обов’язок із ведення податкового обліку об’єктів

оподаткування [234, c. 264]. Спираючись на вищевикладене, необхідно
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зазначити, що на рівні наукових досліджень потребують подальшого

розроблення понятійно-категоріальне вдосконалення цих положень

податкового права.

Для фінансово-правових досліджень правового положення платників

податку на доходи характерною рисою є характеристика спеціальної

юридичної природи правового статусу зазначених осіб. Це правове явище

базується на нормативістській концепції праворозуміння, оскільки права та

обов’язки, а також відповідальність таких осіб випливають із норм

податкового законодавства. Що ж до прав платників податку на доходи, то на

рівні доктрини стверджують, що окремі права платників податків є

універсальними та не залежать від особливостей спеціального податкового

статусу окремого платника. До таких належить, зокрема, право оскаржувати у

встановленому законом порядку рішення державних податкових органів та дії

їхніх посадових осіб [183, c. 67]. У цілому на рівні доктрини передбачено

виділення як універсальних прав фізичних осіб – платників податку на

доходи, так і спеціальних. Перші з прав не прив’язані до його спеціального

правового статусу, належать усім фізичним особам (зокрема стосуються

захисту прав, свобод та інтересів платників податків). Джерелом спеціальних

прав платників податків є права, що передбачені ПКУ для платників

відповідного податку.

Обсяг обов'язків та прав для податкових резидентів та нерезидентів,

згідно національного податкового законодавства України та законодавства

розвинених країн світу різняться. Суттєвою різницею в обов'язках є те, що

резиденти сплачують податки з усіх джерел походження доходів (пп.162.1.1

п. 162.1 ст. 162 ПКУ), а нерезиденти лише з доходів, джерелом походження

яких є територія держави (пп. 162.1.2 п. 162.1 ст. 162 ПКУ). В свою чергу,

дохід з джерелом їх походження з України — це будь-який дохід від певних

видів діяльності платників податків на території України (включаючи виплату

(нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному

шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не
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виключно, доходи у вигляді: процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших

пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України; доходів

від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна,

розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного

до розташованих в Україні портів; доходів від продажу рухомого та

нерухомого майна, доходів від відчуження корпоративних прав, цінних

паперів, у тому числі акцій українських емітентів; доходів, отриманих у

вигляді внесків та премій на страхування і перестрахування ризиків на

території України; доходів страховиків – резидентів від страхування ризиків

страхувальників – резидентів за межами України; інших доходів від

діяльності, у тому числі пов'язаних з повною або частковою переуступкою

прав та обов'язків за угодами про розподіл продукції на митній території

України або на територіях, що перебувають під контролем контролюючих

органів (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних

складах тощо); спадщини, подарунків, виграшів, призів;заробітної плати,

інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов трудового та

цивільно-правового договору; доходів від зайняття підприємницькою та

незалежною професійною діяльністю (пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 ПКУ) [128].

У роботах багатьох як зарубіжних, так і вітчизняних вчених

висловлюється думка щодо існування обмеженої відповідальності

(обов'язків) нерезидента при сплаті податку лише з доходів, отриманих з

території держави, але вважаємо, що в даному випадку більш доречним було

б застосування терміну «обмежена юрисдикція держави», оскільки в такому

випадку саме держава обмежує своє право розповсюджувати власну

юрисдикцію на всі доходи нерезидента. Нерезидент, повинен нарахувати

податок, сплатити його до бюджету, подати податкову декларацію щодо

доходів, отриманих з джерел, що походять з території України. Врешті-решт,

до нього можуть бути застосовані фінансово-правові санкції, а в

передбачених законом випадках і адміністративна або кримінальна

відповідальність. Територіальний характер об’єктів оподаткування
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нерезидента свідчить лише про обмеження підстав для виникнення

податкових зобов’язань [40].

До обмеженого податкового обов’язку нерезидента доречним було б

розглядати обмеження права держави застосовувати загальні правила

оподаткування до доходів нерезидента внаслідок обмеження юрисдикції

держави. Кожна держава самостійно визначає межі розповсюдження власної

податкової юрисдикції. Виходячи з різного обсягу обов'язків резидентів та

нерезидентів, іноземці зобов'язані відслідковувати свій податково-правовий

статус з метою належного виконання обов'язку зі сплати обов'язкових

платежів.

Відповідно до п.  170.10 ст. 170 ПКУ доходи з джерелом їх

походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на

користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками,

визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених

деякими нормами цього розділу для нерезидентів). Власне особливості

ставок оподаткування для нерезидентів можна віднайти в п. 172.9 ст. 172

ПКУ та 173.6 ст. 173 ПКУ (18 відсотків бази оподаткування), в той же час

коли для резидентів операції продажу майна  оподатковуються у розмірі 5

відсотків від бази оподаткування. Стосовно цього І.М. Мусійчук зазначає, що

законодавець мав би бути більш послідовним і застосовувати до

оподаткування всіх доходів нерезидента ставки, які притаманні резиденту, а

не відокремлювати певні види доходів, які підлягають оподаткуванню для

нерезидента, за спеціальними ставками [40].

Окремі категорії платників податків законодавець наділяє податковими

пільгами. Відповідно до пп. 166.4.1 п.166.4 ст.166 ПКУ податкова знижка

може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер

облікової картки платника податку, а так само резиденту – фізичній особі, яка

через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного

номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це

відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті [128].
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Пільга є повним або частковим звільненням платника податку від

обов’язку по сплаті податку  чи збору, а не звільнення від податкового

обов’язку взагалі. При цьому зауважується, що платник не звільняється від

інших податкових обов’язків (обов’язків по обліку та звітності). Надання

пільг як звільнень від сплати податків реалізує інтереси не тільки платників, а

й держави [235, с. 11].

Щодо податкової соціальної пільги, то прямої заборони її

використання нерезидентами в ПКУ не передбачено, проте такий висновок

випливає з пп. 169.3.4 п. 169.3 ст. 169 ПКУ, де зазначено, що розрахунок

розміру податкової соціальної пільги здійснюється з урахуванням останнього

місячного податкового періоду, в якому платник податку помирає чи

визнається судом померлим, безвісно відсутнім або втрачає резидентський

статус. Оскільки зупинення нарахування зазначеної пільги пов’язане з

втратою особою резидентського статусу, вочевидь, що нерезидент не має

права претендувати на застосування податкової соціальної пільги до власних

оподатковуваних доходів.  У зв’язку з цим слід зауважити, що багато країн

світу дещо інакше розглядають це питання і дозволяють коригувати доходи

нерезидентів за рахунок тих чи інших витрат. Так, в більшості штатів США,

нерезиденти мають право на ті самі зменшення витрат і збитків із

оподатковуваного доходу, що і громадяни та резиденти США. Податковим

законодавством Швеції передбачається можливість вирахувань з

оподатковуваного доходу нерезидента пов’язаних з переїздом до цієї країни

витрат на облаштування і утримання житла на її території [40].

Науковець І.М. Мусійчук приходить до висновку, що українське

податкове законодавство повинно передбачити можливість застосування

пільг та податкової знижки до доходів нерезидентів або хоча б часткове

застосування таких пільг і вирахувань. Ця наукова позиція заслуговує на

увагу, однак варто зауважити про досить значні відмінності між податковими

системами США та України, зокрема щодо оподаткування податком на

доходи фізичних осіб. У зв'язку з чим, в національному податковому
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законодавстві відсутні механізми для застосування нерезидентами України

податкової соціальної пільги та податкової знижки.

Цікавий обов'язок податкових резидентів встановлений у ст. 179 ПКУ.

Так, платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне

місце проживання, зобов'язані подати до органу державної податкової служби

податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Орган державної податкової служби протягом 30 календарних днів після

надходження податкової декларації зобов'язаний перевірити визначене

податкове зобов'язання, сплату належної суми податку і видати довідку про

таку сплату та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку, що

подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є

підставою для проведення митних процедур [128]. Тобто, з цієї норми

випливає, що конституційний принцип на свободу пересування та вільний

вибір місця проживання залежить від завчасного подання особою –

резидентом України податкової декларації та отримання позитивної згоди від

органу державної фіскальної служби у формі довідки про відсутність

податкових зобов'язань.

Іншим законодавчим аспектом, що заслуговує на увагу, є норма,

відповідно до якої в разі виплати нерезидентом доходів іншому нерезиденту

готівкою або в негрошовій формі нерезидент – отримувач такого доходу

зобов'язаний самостійно нарахувати та сплатити (перерахувати) податок до

бюджету протягом 20 календарних днів після отримання таких доходів, але не

пізніше закінчення строку його перебування в Україні.

Таким чином, податкове законодавство виходить з імперативної

природи податкового правовідношення. Головним елементом правового

статусу платника податків є обов'язок зі сплати податкового зобов'язання і як

похідне від нього відповідні права. Законодавець в ПКУ прямо передбачив у

структурі кодексу спочатку обов'язки зі сплати податків, а після – права

платників податків. Тобто, обов'язок породжує податкові права. Платники

податків є зобов'язаними особами у податковому правовідношенні, тому
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обов'язки визначають межі їх належної поведінки, тоді як права визначають

межі можливих дій платників податків. Обов'язок зі сплати податкового

зобов'язання виникає лише за наявності об'єкта оподаткування та відповідної

податкової норми.

Резидентський статус осіб природно впливає на обсяг обов'язків та

прав. Це пов'язано з тим, що податкові резиденти держави більш тісно

пов'язані з публічними відносинами в державі, а нерезиденти лише

формально приймають участь у відносинах, що пов'язані з виконанням

державою своїх основних функцій по відношенню до населення. Обов'язки та

права податкових резидентів та нерезидентів України відповідають

загальноприйнятим у цивілізованих країнах світу стандартам. Однак є

законодавча проблематика стосовно несправедливих ставок оподаткування

для нерезидентів, зокрема, щодо здійснення  операцій від продажу майна (ст.

172 – ст. 173 ПКУ). Для резидентів держави  доречним є встановлення певних

податкових преференцій (пільги, знижки, звільнення від оподаткування). В

той же час, ставки податку на доходи фізичних осіб для резидентів та

нерезидентів мають бути однаковими. Обсяг обов'язків та прав резидентів та

нерезидентів повинен бути збалансований. На законодавчому рівні потребує

дієве недискримінаційне регулювання податкових правовідносин з

урахуванням публічного інтересу держави. У публічному вимірі обов'язки та

права платника податків повинні встановлюватись з урахуванням

фундаментальних прав, свобод та інтересів людини і громадянина. Соціальна

справедливість може бути забезпечена за допомогою різних правових

інструментів, як окремих, самостійних елементів, так і цілих правових

механізмів. Незалежно від того, пропорційна чи прогресивна система

оподаткування, податкова система потребує створення сприятливих

соціально-економічних умов для збільшення доходів населення – платників

податків, що, своєю чергою, позитивно вплине на макроекономічні показники

державного розвитку.
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2.4. Правова природа податкових агентів, як різновиду платників

податку  на доходи фізичних осіб

Особливими учасниками податкових правовідносин є податкові

агенти. За допомогою інституту податкових агентів держава реалізовує

фінансову політику на справляння податків у джерела їх виплат, тобто

податкові зобов'язання обчислюються та утримуються під час нарахування

доходів платнику податків.  В податковому законодавстві України інститут

податкових агентів здебільшого застосовується щодо податку на доходи

фізичних осіб, оскільки чисельність фінансових операцій (як за обсягом

коштів так й за одиницю часу — місяць, квартал, рік), у яких беруть участь

фізичні особи і відповідно отримують доходи, є доволі значною. У зв'язку з

цим, фіскальні органи неспроможні самостійно здійснювати податковий

контроль щодо кожної фізичної особи – резидента або нерезидента. Правовий

статус податкових агентів виникає при двох головних умовах: імперативної

податкової норми та при наявності правовідносин з фізичною особою –

платником податку на доходи. О.Ф. Мазурик слушно зазначає, що на

науковому рівні розмежування правового статусу податкового агента від

платника податків, відбувається в разі: а) надбання прав і обов'язків платника

податків має самостійний, безумовний характер, а податковий агент може

бути наділений правами й обов'язками в сфері оподаткування при

обов'язковій умові — наявності платника податків; б) права й обов'язки в

податкового агента можуть виникнути тільки при сплаті платником податків

періодичних платежів і позв'язуються, переважно, з податками, а не зі

зборами; в) для платника податків реалізація податкового обов'язку припускає

облік, сплату й звітність, то для податкового агента — обчислення, утримання

й перерахування сум податкового обов'язку платника податків [213].

Пунктом 18.1 статті 18 ПКУ передбачено, що податковим агентом

визнається особа, на яку цим кодексом покладається обов'язок з обчислення,

утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику,
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та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок

коштів платника податків. Відповідно до пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 ПКУ

податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб — юридична особа

(її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа,

представництво нерезидента – юридичної особи, інвестор (оператор) за

угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового

статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми

нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі)

зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений

розділом IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з

доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати

податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за

порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та розділом IV ПКУ

[128].

Правовий статус податкових агентів характеризується деякою

подвійністю: стосовно фіскальних органів податкові агенти є зобов’язаними

особами, які виступають у ролі платників податків, тобто мають права й

обов’язки останніх; щодо платників податків податкові агенти виконують

роль фіскального органу, здійснюючи дії по нарахуванню й утриманню сум

податку з метою наступного перерахування їх у бюджет. При цьому такі дії

провадяться без волевиявлення платника в силу обов’язків, покладених на

податкових агентів нормативним актом [236, с. 142]. Виходячи з цього,

правова природа податкових агентів включає в себе компетенцію фіскальних

органів та обов'язки  платників податків.

В той же час, науковець С.В. Пархоменко-Цироциянц  звертає увагу,

що делегування державою своїх прав щодо справляння податку відбувається

шляхом встановлення обов'язку податкового агента щодо реалізації цих прав.

Податковий агент є зобов'язаною особою як по відношенню до податкового

органу, так й  щодо платника податків [237]. Тобто, поряд з імперативним

становищем податкових агентів стосовно платників податків, вони також є
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зобов'язаною стороною, зокрема, щодо обчислення, нарахування, утримання

та сплати податку.

Підпунктом 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ встановлено, що податковий

агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь

платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за

його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 цього

кодексу. Відповідно до п. 176.2 ст. 176 ПКУ, особи, які відповідно до цього

кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані своєчасно та повністю

нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету

податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та

оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок [128].

Отже, характерним для правового статусу податкового агента є

переважання в його структурі податкових обов'язків. Правовий статус

обумовлюється основними обов'язками з обчислення, утримання та

перерахування податку до відповідного бюджету.

Обов'язок обчислити суму податку нерозривно пов'язаний з

обов'язками щодо ведення обліку виплачених платнику податку доходів і

поданням до податкового органу за місцем свого обліку документів,

необхідних для здійснення контролю за правильністю обчислення податків

[238]. Відповідно до п. 51.1 ст. 51 ПКУ податковий агент зобов'язаний

подавати у строки, встановлені цим кодексом для податкового кварталу,

податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь

платників податків, а також сум, нарахованого та утриманого з них податку,

органу державної податкової служби за місцем свого обліку. Аналогічний

обов'язок міститься в пп. «б» п. 176.2 ст. 176 ПКУ — особи, які відповідно

до цього кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані: подавати у

строки, встановлені цим кодексом для податкового кварталу, податковий

розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників

податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної

податкової служби за місцем свого розташування. Такий розрахунок
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подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку

податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм

звітності з зазначених питань не допускається. У разі, якщо відокремлений

підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і

сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок у

вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа до органу

державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та надсилає копію

такого розрахунку до органу державної податкової служби за

місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому

порядку [128].

Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності

контролюючого органу використовується інформація, що надійшла, зокрема,

від податкових агентів (пп.  72.1.1 п. 72.1 ст. 72 ПКУ). Відповідно до чинного

законодавства, податкова інформація — це сукупність відомостей і  даних,

що створені  або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі

поточної діяльності  і  необхідні  для  реалізації  покладених  на контролюючі

органи  завдань  і  функцій у порядку,  встановленому Податковим кодексом

України. Правовий   режим   податкової   інформації    визначається

Податковим кодексом України (ст. 16 Закону України «Про інформацію» від

02.10.1992 р. № 2657-XII ) [239].

Пунктом 46.1 статті 46 ПКУ закріплено, що податкова декларація,

розрахунок – документ, що подається платником податків (у тому числі

відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим кодексом)

контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого

здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи

документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на

користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або

сплаченого податку [128].

Отже з основних обов'язків податкових агентів походить додатковий

обов'язок — подання щокварталу до фіскальних органів за місцем свого
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обліку податкової звітності щодо доходу, нарахованого (сплаченого) на

користь платників податків, а також сум нарахованого та утриманого з них

податку.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 64 ГКУ підприємство може складатися з

виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць,

бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних

підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).

Функції, права та обов'язки структурних підрозділів підприємства

визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку,

визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами

[204]. Тобто,  відокремлений підрозділ юридичної особи, що діє на підставі

положення про цей відокремлений підрозділ, та знаходиться на обліку в

державній фіскальній службі, як платник податку на доходи за своїм

місцезнаходженням, має правовий статус податкового агента.

Отже, обов'язки з нараховування, утримання та сплати податку на

доходи від імені та за рахунок фізичної особи, якій виплачуються такі доходи

та обов'язок подавати податкову звітність, виникають у податкового агента

лише у разі нарахування платнику податку доходів протягом відповідного

звітного періоду та їх виплаті, з урахуванням утриманого, податку.

Відповідно до пп. 168.4.1 п. 168.4 ст. 168 ПКУ податок, утриманий з

доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з

Бюджетним кодексом України [240]. Такий порядок застосовується всіма

юридичними особами, у тому числі такими, що мають філії, відділення, інші

відокремлені підрозділи, що розташовані на території іншої територіальної

громади, ніж така юридична особа, а також відокремленими підрозділами,

яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування,

утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку (пп. 168.4.2 п. 168.4

ст. 168 ПКУ).

Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються

(виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за



157

правилами та ставками (з урахуванням особливостей визначених ПКУ),

визначеними для резидентів (пп. 170.10.1 п. 170.10 ст. 170 ПКУ). У разі, якщо

доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту

резидентом – юридичною або самозайнятою фізичною особою, такий

резидент вважається податковим агентом нерезидента щодо таких доходів

(пп. 170.10.3 п. 170.10 ст. 170 ПКУ).

Вищий адміністративний суд України в рішенні від 12.07.2016 р. у

справі № К/800/10687/15 висловив позицію, що для визначення доходу з

джерелом його походження з України, такий окрім кваліфікації як дохід,

повинен одержуватись платником податку або бути нарахованим на його

користь від здійснення будь-яких видів діяльності на території України або

якщо джерело виплати (нарахування) якого знаходиться на території України.

Умовою набуття особою правового статусу податкового агента фізичної

особи – резидента або нерезидента, є виплата чи нарахування доходу такій

особі [241].

Щодо податкових агентів, то враховуючи їх подвійну правову

природу, вони також зобов'язані відслідковувати зміну правового статусу осіб,

юридичним платником податків яких вони є, однак на практиці це буває

складно, а іноді й неможливо. Зокрема, як вже зазначалось в попередньому

розділі дисертаційного дослідження, відповідно до ч. 2 ст. 15 Модельної

конвенції, винагорода, яку отримує резидент договірної держави у зв’язку з

роботою за наймом, що здійснюється в іншій договірній державі,

оподатковується лише в першій зазначеній договірній державі, якщо

одержувач перебуває в іншій державі протягом періоду або періодів, які не

перевищують у сукупності ста вісімдесяти трьох днів у межах будь-якого

дванадцятимісячного періоду, що починається або закінчується у

відповідному фіскальному році. Виходячи з цього спеціального правила та

враховуючи, що дохід у вигляді заробітної плати включається до загального

місячного оподатковуваного доходу платника податку  (пп. 164.2.1 п. 164.2 ст.

164 ПКУ), то податковому агенту потрібно завчасно передбачити кількість
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днів фактичного перебування своїх іноземних працівників на території певної

податкової юрисдикції протягом податкового року, що звичайно породжує

проблеми як для податкових агентів так й для платників податку на доходи

[181].

Згідно з пп. 170.10.2 п. 170.10 ст. 170 ПКУ в разі, якщо доходи з

джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту іншим

нерезидентом, то вони мають зараховуватися на рахунок, відкритий таким

нерезидентом у банку – резиденті, режим якого встановлюється

Національним банком України. При цьому такий банк – резидент вважається

податковим агентом під час проведення будь-яких видаткових операцій з

такого рахунку [128].

Цікавими є законодавчі положення, щодо правового регулювання

оподаткування нерезидентів податковими агентами. Так, І.М. Мусійчук

зазначає, що в ПКУ приділено особливу увагу саме гастрольним заходам, а

не, наприклад, незалежній викладацькій, медичній, спортивній діяльності,

оподаткуванню пенсій нерезидентів. Законодавчо це не аргументовано, але,

можливо, пояснюється регулярністю і досить частим відвідуванням України

іноземними артистами порівняно з іншими можливими видами діяльності

нерезидентів – фізичних осіб на території України.  З урахуванням складності

контролю за сплатою податку нерезидентами, в даному випадку

оподаткування таких доходів здійснюється податковими агентами на

загальних підставах, визначених розділом IV Податкового кодексу України. У

даному разі до податкових агентів учасників гастрольних заходів

прирівнюються суб'єкти господарювання – концертні майданчики, з якими

безпосередньо укладаються договори оренди на провадження гастрольного

заходу [40].

Відповідно до п. 103.4 ст. 103 ПКУ, підставою для звільнення

(зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України

є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених

пунктами 103.5 і 103.6 цієї статті, особі (податковому агенту), яка виплачує
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йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує,

що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір

України, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним

договором України [128].

Застосування міждержавних угод про уникнення подвійного

оподаткування при оподаткуванні нерезидентів є правом самих платників

податків. Прийняття рішення щодо використання тих чи інших привілеїв

податкової угоди залежить власне від них. Лише формальна належність особи

до резидентства країни–учасниці податкової угоди не є достатньою

підставою для застосування передбачених міжнародним документом переваг.

Оскільки жодна з угод про уникнення подвійного оподаткування не визначає

порядку підтвердження резидентства, такі вимоги передбачаються кожною із

країн внутрішнім національним законодавством [40].

Крім залучення до сплати податку фізичних осіб, що знаходяться на

території держави, державі належить право оподатковувати доходи своїх

громадян, що перебувають за її межами. Ще однією особливістю податку на

доходи фізичних осіб є порядок виникнення правовідносин. Так, при сплаті

податку із заробітної плати або іншого доходу, що нараховується податковим

агентом, фізична особа безпосередньо не вступає у податкові

правовідносини. Особа, яка виплачує такий доход (податковий агент),

самостійно розраховує і утримує суму податку, що підлягає сплаті, з

одночасним її перерахуванням до відповідного бюджету. Причому ця ж особа

(податковий агент) несе відповідальність за повноту і своєчасність сплати

податку [237].

Сплата податків хоча і відбувається резидентом – податковим агентом,

але завжди за рахунок виплат такому нерезиденту. Кодекс чітко визначає коло

осіб, які не можуть бути податковими агентами, серед них: нерезидент або

фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності, або не

є особою, яка перебуває на обліку в органах державної податкової служби як
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особа, що проводить незалежну професійну діяльність (п.п.168.2.2 п. 168.2 ст.

168 ПКУ) [40].

Агентські функції при справлянні такими особами податку на доходи

передбачають і окремі виключення. Під час виплати суб’єктами

господарювання – податковими агентами фізичним особам, які проводять

незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов’язаних з такою

діяльністю, податок на доходи у джерела виплати не утримується.

Відбувається це в разі подання такою фізичною особою копії довідки про

взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка проводить незалежну

професійну діяльність (ст.178 ПКУ) [207, с. 155].

Така наукова позиція підтверджується й судовою практикою. Вищий

адміністративний суд України в рішенні від 25.05.2016 у справі №

К/800/27691/15 вказав: «колегія суддів погоджується з висновками судів

попередніх інстанцій про те, що позивач як фізична особа – підприємець не є

податковим агентом щодо самого себе як фізичної особи, оскільки фактично є

одною особою, а тому, кошти перераховані ним з одного банківського

рахунку на інший, не є безповоротною фінансовою допомогою» [242].  Тобто,

самозайнята особа не є податковим агентом стосовно самого себе як фізичної

особи, оскільки вона наділена одним податково-правовим статусом, який

лише доповнюється в частині обов'язків та прав, що пов'язані з її

економічною діяльністю.

Науковець С.С. Іванова звертає увагу на межу публічного та приватно-

правового регулювання. Якщо це правило беззаперечно відноситься до

відносин суто публічних (якими безумовно є податкові), то воно не

застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної

роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором. В цій

ситуації виникають трудові відносини, а сторони договору можуть бути

прирівняні до працівника чи роботодавця, що не є предметом податково-

правового регулювання. Таким чином, якщо фізична особа, яка здійснює

незалежну професійну діяльність подає податковому агенту копію довідки
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про взяття її на податковий облік як такого суб’єкта, то при виплаті доходу

податковий агент не утримує з неї податок на доходи фізичних осіб. В цьому

випадку така самозайнята особа включає цей дохід до річної податкової

декларації та самостійно нараховує і сплачує податок [207, с. 155].

Володіння податковими агентами правовим статусом передбачає

наявність самостійних підстав притягнення до податкової відповідальності

[238]. Так, відповідно до п. 109.1 ст. 109 ПКУ податковими

правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність), крім іншого,

податкових агентів, та/або їх посадових осіб, що призвели до невиконання

або неналежного виконання вимог, установлених цим кодексом. Тобто,

податкове законодавство України виділяє податкових агентів окремими

суб'єктами податкових правопорушень. Для прикладу, за невиконання

обов'язку зі звітування, зокрема щодо кількості нерезидентів, яким

здійснювались виплати доходів застосовуються штрафні санкції у розмірі у

розмірі 170 грн. за кожне неподання або несвоєчасне подання податкової

декларації (п. 120.1 ст. 120 ПКУ).

Таким чином, публічно-правові відносини між податковим агентом і

державою випливають з імперативної податкової норми. Податковим агентом

є особа, на яку податковим законодавством покладений обов'язок з

обчислення, утримання податків у джерела виплати доходу та їх

перерахування на відповідні рахунки державної казначейської служби.

Головними обов'язками податкових агентів є обчислення, утримання

та перерахування до бюджету податку на доходи. Ці обов'язки породжують

обов'язок зі звітування щодо утриманого та перерахованого податку.

Правовий статус податкових агентів тісно взаємопов'язаний з

правовим статусом платників податків. Податкові агенти, як приватні суб'єкти

податкового права, виступають, як зобов'язані особи по відношенню до

податкових органів, оскільки наділені аналогічними з платниками податків

правами і обов'язками, що об'єднує правовий статус податкових агентів і

правовий статус платників податків [238].
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Одночасно з цим, правовий статус податкового агента також тісно

взаємопов'язаний з правовим статусом фіскальних органів як публічних

суб'єктів податкового права, оскільки обов'язки податкових агентів в певній

мірі є похідними від цілей і завдань фіскальних органів. По відношенню до

платника податків податковий агент займає положення уповноваженої та

одночасно зобов'язаною в силу закону особи здійснювати операції з

обчислення, утримання та перерахування сум податку за платника податків. В

даному випадку відносини між платником податків і податковим агентом

будуються на імперативній основі [238]. Виконання покладених

законодавством обов'язків на податкових агентів, фактично забезпечує

справляння податку з  фізичних осіб, без їх безпосередньої участі в

податкових правовідносинах.

Враховуючи вищенаведене, через інститут податкового агентства,

держава реалізовує фінансову політику щодо утримання податків у джерела

їх виплат. Податкові зобов'язання обчислюються та утримуються під час

нарахування доходів платнику податків. Правовий статус податкових агентів

виникає при двох головних умовах: імперативної податкової норми та при

наявності правовідносин з фізичною особою – платником податку на доходи.

Виходячи з цих умов, податкові агенти є окремими суб'єктами – платниками

податку на доходи фізичних осіб, оскільки на них законом покладений

обов'язок з  обчислення, утримання та перерахування податку та

відповідальність за діяння, що пов'язані з реалізацією обов'язків. Правова

природа податкових агентів характеризується подвійністю — фіскальних

органів (по відношенню до платника податків) та платників податків (по

відношенню до фіскальних органів).

Висновки до розділу 2

1. Правовий статус платників податків визначає місце фізичної особи

як в правовому полі, так і в соціальних відносинах, обумовлює встановлення
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зв’язку з державою, що ґрунтується на засадах верховенства права та

цінностях демократичного суспільства. Важливим є саме юридично

детермінований характер таких зв'язків з врахуванням галузевої специфіки

процедури справляння податку. Простежується домінантний характер

нормативістського тлумачення правового статусу, оскільки правосуб'єктність

окремо взятого платника податків заснована на легальному закріпленні

обов’язків особи щодо певного податку. Податково-правовий статус містить

зобов'язуючий характер, оскільки він базується на імперативній

конституційній нормі та залежить як від суб'єктного складу податкових

правовідносин — фізичних та юридичних осіб так і від об'єкту таких

правовідносин — певних обов'язкових платежів.

2.  Для характеристики правового статусу фізичної особи – платника

податку на доходи є важливим з’ясування ознаки резидентства. Податкове

резидентство є визначальним при зв’язку правового статусу платника податку

з виконанням податкового обов’язку. Обсяг податкового обов’язку платника

податку визначається виходячи з його статусу. Відповідність фізичної особи

статусу податкового резидента дає державі право утримувати податки з  усіх

доходів, отриманих такою особою, незалежно від джерела їхнього

походження. На нерезидентів покладається податковий обов’язок лише щодо

доходів, які походять з території країни перебування.

3. Правовий статус фізичної особи – платника податку на доходи

залежить від різновидів діяльності самозайнятої особи: чи це фізична особа –

підприємець, чи фізична особа, яка провадить незалежну професійну

діяльність.

Порівнюючи незалежну професійну діяльність і приватну

підприємницьку діяльність, слід зазначити, що основною відмінною ознакою

останньої буде систематичність здійснення та мета отримання прибутку.

Загальний правовий статус платника податку на доходи у фізичної особи, яка

зареєструвалась у відповідному порядку, як самозайнята особа, не

припиняється. Однак на такого платника податку законодавець покладає
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додаткові обов’язки (щодо обліку платника податку, подання податкової

звітності тощо).

Податково-правовий статус самозайнятих осіб тісно пов'язаний з

цивільно-та господарсько - правовим статусом.

4. Передумовою виникнення та однією з головних ознак податкових

правовідносин є наявність у суб'єктів таких правовідносин (платників

податків) податкової правосуб'єктності як самостійного елементу правового

статусу платників податків, головним змістом якого є обов'язок зі сплати

податків та інших обов'язкових платежів.

Виходячи з того, що такий обов'язок виникає лише при наявності у

особи об'єкту оподаткування, який у свою чергу, з'являється, як правило, за

наслідком реалізації цивільної правосуб'єктності, можна дійти висновку, що

цивільна правосуб'єктність, є передумовою для виникнення у платників

податків податкової правосуб'єктності.

Наявність об'єктів цивільних прав породжує виникнення податкового

обов'язку, який є домінуючим елементом в податковій правосуб'єктності.

Загалом взаємозв'язком між цивільними та податковими правовідносинами

можна пояснити їх майновою природою. В інституті податкової

правосуб’єктності потрібно розмежувати публічне та приватне в його

правовій природі.

5. На відміну від цивільної деліктоздатності, яка є складовою

цивільної дієздатності, податкова деліктоздатність є самостійним

структурним елементом  податкової правосуб’єктності, оскільки обов'язок зі

сплати податків і зборів прямо не залежить від податкової дієздатності такого

платника податків.

6. Податкова правосуб'єктність будь-якого суб'єкта податкового права

завжди є спеціальною. Вона передбачає здатність особи бути учасником лише

чітко визначеного кола правовідносин в рамках податкового права, у зв'язку з

чим кожен із суб'єктів наділений обмеженою сукупністю податкових прав і
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обов'язків, виходячи із їх абстрактного переліку, передбаченого чинним

законодавством.

7. Податкові резиденти держави більш тісно пов'язані з публічними

відносинами в державі, а нерезиденти лише формально приймають участь у

відносинах, що пов'язані з виконанням державою основних функцій по

відношенню до населення. Податкове законодавство України та

законодавство розвинених країн світу, різняться за обсягом закріплених у них

обов'язків та прав щодо податкових резидентів та нерезидентів.

8. Окрему групу платників податків з особливим правовим статусом

складають податкові агенти. Публічно-правовий характер відносин

обумовлюється імперативною податковою нормою, відповідно до якої на

податкових агентів покладений обов'язок з обчислення, утримання податків у

джерела виплати доходу та їх перерахування на відповідні рахунки державної

казначейської служби. Правовий статус податкових агентів має подвійний

характер: стосовно фіскальної служби податкові агенти є зобов’язаними

особами, які виступають у ролі платників податків податку; щодо платників

податків – податкові агенти виконують роль фіскальних органів, частково

реалізовуючи компетенцію останніх, та перераховують податок на

відповідний казначейський рахунок, з якого кошти перерозподіляються до

бюджетів.
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РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО

РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ РЕЗИДЕНТІВ ПЛАТНИКІВ

ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

3.1. Напрями вдосконалення законодавства щодо регламентації

резидентського статусу платників податку  на доходи фізичних осіб

Для більш детального розуміння проблеми законодавчого регулювання

резидентського статусу в Україні, автор дисертаційного дослідження

пропонує  дещо відійти від безпосереднього об'єкту дослідження і

подивитись на проблему з позиції фінансових правовідносин держави.

Відсторонений або більш широкий погляд на проблему дасть змогу дослідити

безпосередній об'єкт дослідження на предмет прогалин в законодавстві з

виділенням відповідних протиріч, що допоможе запропонувати відповідні

підходи та механізми вирішення проблематики детермінації правового

статусу резидентів.

Законодавче узгодження резидентського статусу зобов'язаних по

відношенню до держави осіб.

Держава мобілізує фінансові ресурси до централізованих  фондів

коштів в основному за допомогою обов'язкових платежів (у формі податків та

зборів), добровільних платежів (емісія державних цінних паперів), штрафних,

в тому числі фінансових санкцій та пені за порушення законодавства, та за

допомогою інших додаткових платежів – включення прибутку до розподілу

Національного банку України, прибутку суб'єктів господарювання державної

форми власності, залучення грошових коштів суб'єктів міжнародного

публічного права тощо. Обов'язкові платежі (податкові надходження)

становлять понад 80% зведеного бюджету України. Л.К. Воронова зазначає:

«фінанси України — це система економічних відносин, пов'язаних із
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планомірним утворенням і розподілом публічних фондів коштів, необхідних

для функціонування держави і органів місцевого самоврядування» [210, с.

814]. Органи державної влади становлять державний механізм, наділений

владними повноваженнями в галузі фінансів, тобто «юридично закріпленими

можливостями здійснювати державну владу, ухвалювати від імені держави

юридично значимі рішення в галузі фінансів і забезпечувати їх реалізацію»

[210, с. 817].

Юридично значимі рішення, ухвалені від імені держави в частині

мобілізації коштів до державних фондів, мають утворювати єдиний

законодавчий механізм, спрямований на формування дохідної частини

бюджетів. Однак, ще на стадії визначення правового статусу зобов'язаної по

відношенню до держави особи, на яку покладено обов'язок зі сплати податків

та зборів, виникає суперечність правових норм та прогалини в правовому

регулюванні.

Правовий статус особи – платника податків і зборів визначається

обов'язками та правами, закріпленими в ПКУ. Так, в п. 1.1 ст. 1 ПКУ

зазначено, що цей кодекс регулює відносини, які виникають у сфері

справляння податків і зборів, зокрема, визначає платників податків та зборів,

їх права та обов'язки. В свою чергу, обсяг прав та обов'язків залежить від

резидентського статусу особи – платника податку, що визначається пп.

14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ. Тобто правовий статус платників обов'язкових

платежів (податків, зборів) та обсяг правового статусу (резидентського

статусу) визначають норми ПКУ.

Водночас, пп. «а» та пп. «в» п. 50 ст. 4 МКУ [221] також визначає

правовий статус осіб в частині сплати митних платежів (ПДВ, акцизний

податок та мито), які відповідно до ст. 9 ПКУ відносяться до

загальнодержавних податків та зборів. Проблема в тому, що норми ПКУ та

МКУ не узгоджуються в частині визначення резидентського статусу платника

обов'язкових платежів. Дана колізія в українському правовому просторі

породжує два окремих явища: «податкових» та «митних» резидентів України.
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Ці особи наділені різним обсягом прав та обов'язків в межах однієї підгалузі

(або двох споріднених підгалузей) фінансового права в частині залучення

(мобілізації) грошових коштів до централізованих фондів коштів.

Колізію правових норм можна спробувати вирішити, виходячи з

загальних положень податкового законодавства. Так, податкове законодавство

України складається, крім іншого, з ПКУ, МКУ та інших законів з питань

митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку

з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний

кордон України (п. 3.1 ст. 3 ПКУ). МКУ є частиною податкового

законодавства України. Правила оподаткування товарів, що переміщуються

через митний кордон України, визначаються ПКУ, крім правил оподаткування

товарів митом, які встановлюються МКУ та іншими законами з питань

митної справи (п. 1.2 ст. 1 ПКУ). Відносини, пов'язані з установленням та

справлянням мита, регулюються митним законодавством, якщо інше не

передбачено ПКУ (п. 9.2 ст. 9 ПКУ). Тобто, відповідно до ПКУ, нормами

МКУ врегульовуються процедурні правила оподаткування митом. Отже,

виходячи з загальних положень податкового законодавства, правовий статус

зобов'язаних осіб визначається саме нормами ПКУ. Крім того, відповідно до

п. 5.2 ст. 5 ПКУ в разі, якщо поняття, терміни, правила та положення інших

актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням ПКУ, для

регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни,

правила та положення ПКУ.

З метою своєчасної мобілізації коштів і створення умов для повного і

своєчасного фінансування функцій держави та органів місцевого

самоврядування, для регулювання публічних фінансових правовідносин,

законодавець ухвалює нормативні акти, які за своєю суттю не належать до

фінансово-правових, однак за відсутністю яких фінансові відносини не

можуть бути врегульовані належним чином [210, с. 824].

Так, одним із таких нормативних актів є Закон України «Про порядок

здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР. Ст.
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1 Закону містить імперативну норму, що виручка резидентів у іноземній

валюті підлягає зарахуванню на їхні валютні рахунки в уповноважених

банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не

пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної

вантажної митної декларації) [243]. Тобто, цей закон поряд з податковими та

митними резидентами породжує у правовому просторі ще й «валютних

резидентів». Однак, згаданий закон не містить ані визначення терміну

«резидент», ані бланкетної норми, яка б відсилала до джерела визначення

цього терміну. Ще один приклад — Закон України «Про

зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-XII. За ним

іноземні суб'єкти господарської діяльності — це суб'єкти господарської

діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце

проживання за межами України (абз. 20 ч. 1 ст. 1) [244]. Даний законодавчий

акт створює четверту групу резидентів в межах функції мобілізації коштів до

публічних фондів – «резидентів зовнішньоекономічної діяльності».

Особливість визначення цього статусу — він детермінується лише в

залежності від місцезнаходження юридичної особи або постійного місця

проживання фізичної особи (абз. 39, абз. 40 ч. 1 ст. 1) та одночасно

суперечить нормам як ПКУ, так й МКУ.

Стан приватних фінансів цілком залежить від стану ринку і законів

ринкової економіки, публічні фінанси не ізольовані від ринкової економіки.

Вони дещо підпорядковані ринковим факторам, але цілком залежать від дій

публічної влади [210, с. 811], яка на кожному етапі відтворювального процесу

(виробництво, обмін, розподіл, споживання) мобілізує кошти до державних

фондів. Внаслідок відсутності єдиного законодавчого підходу до визначення

правового статусу зобов'язаних по відношенню до держави осіб,

створюються несприятливі умови як для приватного, так і для публічного

сектору економіки і як наслідок для фінансової системи держави.

Колізійне визначення резидентського статусу осіб у фінансових

правовідносинах створює передумови для неправомірної поведінки суб'єктів
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цих правовідносин та для суперечливої правозастосовчої діяльності

фіскальних органів. Яскравим прикладом цього може бути ухвала Вищого

адміністративного суду України від 19.08.2015 р. у справі №  К/800/15579/14

[245].  Фактичні обставини справи: фізична особа – громадянин України, що

є резидентом Німеччини (має картку-дозвіл на постійне безстрокове

проживання у Німеччині; офіційно зареєстрований в Німеччині за певною

адресою; є засновником та директором юридичної особи – резидента

Німеччини; має закордонні паспорти України з дозволом на проживання в

Німеччині), керуючись нормами національного податкового законодавства

України, обґрунтовано вважав себе резидентом Німеччини. При перетині

кордону України на власному автомобілі співробітники фіскальної служби

відмовили йому у тимчасовому ввезенні транспортного засобу на територію

України строком до одного року (як для нерезидентів України) та надали

дозвіл на ввезення транспортного засобу в митному режимі «транзит»

строком на 10 днів (як для резидентів України), посилаючись на пп. «в» п. 50

ст. 4 МКУ, а не на пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ. Вищий адміністративний

суд України підтримав позицію судів попередніх інстанцій та ухвалив

рішення не на користь фізичної особи, виходячи з того, що при визначенні

поняття нерезидент в контексті даних правовідносин не підлягають

застосуванню норми ПКУ. Іншими словами, таку позицію можна пояснити

тим, що відповідно до норм ПКУ позивач не є резидентом України, а

відповідно до норм МКУ (що є частиною податкового законодавства

України), позивач є резидентом України. Якщо подивитись на аналогічну

проблематику з іншої сторони (зі сторони справляння податків), то,

наприклад, відповідно до пп. 212.1.3 п. 212.1 ст. 212 ПКУ платниками

акцизного податку (що є митним платежем) є фізична особа – резидент або

нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію

України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного

законодавства. Звідси виникає теоретичне питання: резидентський статус

такої особи повинен визначатись відповідно до норм МКУ, оскільки це
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відносини, пов’язані з справлянням митних платежів або все ж таки нормами

ПКУ, якими визначається суб'єкт оподаткування акцизним податком

(правовий статус платника податку).

В державах з розвиненою економікою правове регулювання механізму

мобілізації фінансових ресурсів до централізованих фондів коштів проходило

еволюційно. Внаслідок цього в правовому полі таких держав (як-от

Республіка Франція, Федеративна Республіка Німеччина) бачимо однозначне

визначення правового статусу осіб, що зобов'язані сплачувати обов'язкові

платежі. В законодавстві цих держав для визначення обсягу правового

статусу зобов'язаних осіб (платників податків, зборів, митних платежів)

терміни «податковий резидент» або «митний резидент» здебільшого не

застосовуються. Обсяг правового статусу визначається законодавчим

терміном «фіскальний резидент». Процедури визначення правового статусу

фіскального резидента однакові, як для податкового, так і для митного

законодавства. Етимологія терміну «фіскал» походить від латинського слова

«fiscus» – каса, казна (скарбниця). Його використовують у публічних

фінансах для визначення або осіб, або джерела надходження грошових

коштів до бюджетів.

Запровадження в українському правовому полі єдиного підходу до

визначення правового статусу зобов'язаних по відношенню до держави осіб

для всіх нормативно-правових актів, які врегульовують відносини з приводу

мобілізації фінансових ресурсів до централізованих фондів коштів,

сприятиме як позитивній правозастосовній діяльності, так і належному

функціонуванню фінансової системи держави як єдиного механізму. Перший

малопомітний крок у цьому напрямку можна прослідкувати з реорганізації

Міністерства доходів і зборів України (до компетенції якого входила

податкова та митна політика держави) в Державну фіскальну службу України.

Надалі потребують узгодження норми податкового, митного законодавства та

інших нормативно-правових актів, ухвалених, з метою залучення грошових

коштів до централізованих фондів коштів [246; 247], Так само, узгодженню
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підлягають норми податкового та бюджетного законодавства, з метою

усунення наявних колізій [248].

Проблематика законодавчого регулювання критеріїв визначення

резидентського статусу.

Вищенаведене дає змогу дослідити безпосередній об’єкт

дисертаційного дослідження на предмет можливості застосування

законодавчих положень на практиці, а саме, щодо визначення резидентського

статусу особи виходячи з відповідних критеріїв.

Основні критерії визначення резидентського статусу фізичної особи

— місце проживання — потребують чіткого розмежування між собою. Так,

місце проживання платника податків — це розташовані на території

адміністративно-територіальної одиниці будівлі, що віднесені до житлового

фонду, в яких платник податку зареєстрований у встановленому

законодавством порядку.

Що стосується постійного місця проживання, як другого основного

критерію детермінації резидентського статусу фізичної особи, необхідно

зауважити, що в податковому законодавстві на рівні спеціальних правових

норм встановлений обов'язок фізичним особам – платникам податків

визначити свою податкову адресу за своїм місцем проживання, за яким вона

береться на облік як платник податків (п. 45.1 ст. 45 ПКУ). В Україні

застосовується усталена практика щодо заборони для платника податків –

фізичної особи мати одночасно більше однієї податкової адреси. Отже,

постійне місце проживання платника податків — це місце проживання, за

яким платник податків взятий на облік у контролюючому органі.

Згідно ПКУ, основне місце проживання особи є безальтернативним

критерієм віднесення особи до резидентів України. Однак, визначити

номінальну правову дефініцію цього критерію, виходячи лише з норм

податкового законодавства неможливо. Зазначений критерій

використовується лише в абз. 10 пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ як головна та
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достатня умова для набуття платником податків правового статусу резидента

України. Відповідно до цієї норми достатньою підставою для визначення

особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання

на території України у порядку, встановленому цим кодексом, або її

реєстрація, як самозайнятої особи. Однак, порядок самостійного визначення

основного місця проживання законодавчо не регулюється. З аналізу даної

норми можна виділити два безумовних правила віднесення осіб до

податкових резидентів України: 1) ті особи, що самостійно визначають своє

основне місце проживання на території України; 2)  ті особи, що

зареєстровані, як самозайняті особи. Враховуючи законодавчу тезу, що

платник податків може самостійно визначити своє місце проживання, як

основне, можна  припустити, що перше правило, окрім формальної наявності

у особи місця проживання передбачає також фактичне проживання в ньому,

оскільки певне право власності на нерухоме майно, що віднесене до

житлового фонду, не має сенсу відносити до «місця проживання на території

України». Друге правило пов'язує реєстрацію самозайнятої особи за певним

місцем проживання.

Додаткові критерії — центр життєвих інтересів, постійне перебування

на території держави не менше 183 днів протягом року та громадянство

України,  також врегульовано із деякими законодавчими  прогалинами.

Практика зарубіжних держав та національний досвід України дає

підстави стверджувати, що в критерії «центр життєвих інтересів» на

науковому рівні виділяються об'єктивні та суб'єктивні елементи детермінації

центру життєвих інтересів фізичної особи. На правозастосовчому рівні, у

фізичних осіб – платників податків має бути реальна можливість, окрім, як за

зверненням до суду, на визначення свого центру життєвих інтересів. Тобто,

імплементувавши практичний досвід розвинених країн у визначенні

резидентського статусу осіб за цим критерієм, доцільно передбачити

відповідну податкову форму — повідомлення фізичної особи про

знаходження її центру життєвих інтересів.
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В податковому законодавстві України, для набуття особою  статусу

резидента, 183 денний граничний строк її перебування на території держави

обчислюється цілісно (як один період) або сумарно (за декілька періодів)

протягом одного податкового року, який відповідає календарному. Тобто,

якщо особа протягом одного періоду або декількох періодів податкового року

перебувала на території України сумарно 183 дні та якщо її центр життєвих

інтересів не знаходиться в іншій державі, то її статус буде визначений як

податкового резидента України [181].

З законодавчих положень вбачається, що строк перебування

обчислюється  днями та до розрахунку включаються дні приїзду та виїзду,

однак відсутнє положення щодо кількості годин,  які дозволяють зарахувати

(віднести) такий день до дня перебування на території України. Враховуючи

таку невизначеність можна дійти висновку, що сам факт перетину кордону

України зараховується як день перебування, у зв'язку з чим можуть

виникнути певні складнощі в обчисленні строку, наприклад, іноземцям, які

двічі на день перетинають державний кордон України [181].

Стосовно третього додаткового критерію — громадянства України, то

проблема полягає саме в наявності в податковому законодавстві такого

критерію для визначення правового статусу резидентів України. В Модельній

конвенції, так само як в двосторонніх міждержавних податкових угодах, цей

критерій має значення для розмежування резидентів двох договірних держав.

Натомість, імплементація цього критерію в ПКУ, тобто в національне

податкове законодавство, не створює законодавчий механізм для визначення

резидентського статусу осіб. Крім того, наявність такого критерію в ПКУ

суперечить принципу рівності платників податків, оскільки визначає

громадян України податковими резидентами, а негромадян – нерезидентами.

Також, норма, в якій закріплено зазначений критерій, потребує уточнення з

метою визначення правового статусу осіб, що мають подвійне громадянство,

оскільки наразі ПКУ це не врегульовує.
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Законодавчі прогалини створюють можливість для доволі

суб'єктивного тлумачення процедури визначення резидентського статусу

фізичної особи, виходячи з кожного окремо взятого критерію.

Правозастосовча проблематика та впровадження сучасних

механізмів детермінації резидентності фізичної особи.

Іншим проблемним моментом в українському законодавчому просторі

є підзаконне нормативно-правове регулювання визначення резидентського

статусу фізичної особи та правозастосовча діяльність суб'єктів владних

повноважень. Саме на цьому рівні нівелюються всі позитивні законодавчі

положення.

Серед актів, що регулюють фінансові відносини, чільне місце

посідають акти органів виконавчої влади, до компетенції яких віднесено

державну політику в сфері публічних фінансів. Для цих актів характерно те,

що вони приймаються органами, що наділяються спеціальною компетенцією;

вони повинні повністю відповідати Конституції України, законам України і

указам Президента України та вміщувати конкретні приписи юридичним і

фізичним особам в галузі фінансів [210, с. 833].

Основні та додаткові критерії на підзаконному рівні в одній частині не

врегульовані належним чином, а в іншій не врегульовані зовсім, що зумовлює

негативну правозастосовчу діяльність, як державних фіскальних органів так й

судової системи, наслідком чого в державі породжуються негативні тенденції

правового нігілізму та створюються умови для ухилення від сплати

обов'язкових платежів.

Проблематика негативного правового регулювання процедури

визначення резидентського статусу фізичної особи стосується всіх осіб

незалежно від їх громадянства — громадян України, громадян іноземних

держав (надалі – іноземці), осіб без громадянства (надалі – апатридів).

Згадана проблематика стосовно громадян України яскраво

простежується з вищенаведеної ухвали Вищого адміністративного суду
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України від 19.08.2015 р. у справі №  К/800/15579/14 [245]. Відмовляючи в

задоволенні касаційної скарги громадянина України, суд підтримав позицію

судів попередніх інстанцій, яка обґрунтовувалась, крім згаданих вище

нормативних положень ПКУ та МКУ ще й наказом Міністерства закордонних

справ України від 22.11.1999 р. № 201, яким затверджено Порядок розгляду в

дипломатичних представництвах або консульських установах України за

кордоном клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про

залишення на постійне проживання за кордоном (надалі – Порядок № 201)

[249]. Порядок № 201 установлює процедуру прийняття,  розгляду,

оформлення  і  проходження  в  дипломатичних  представництвах  або

консульських  установах  України  за  кордоном  клопотань громадян України,

які виїхали за  її  межі  тимчасово,  про  залишення  на постійне проживання

за кордоном (п. 1.2 ч.1). Відповідно до цього нормативно-правового акту,

громадяни, які знаходяться в іноземній державі і виявили бажання постійно

там проживати, зобов'язані подати до дипломатичної або консульської

установи: паспорт громадянина України для виїзду  за  кордон; чотири

фотокартки розміром 3,5 х 4,5 мм.; заяву-анкету (у  чотирьох примірниках);

нотаріально засвідчену копію свідоцтва про  народження  заявника (у

чотирьох примірниках); за наявності в заявника дітей  віком  до  18  років —

нотаріально   засвідчені   копії   свідоцтв   про   їх  народження (у чотирьох

примірниках); нотаріально засвідчену  копію  свідоцтва про шлюб або

розірвання шлюбу (у  чотирьох примірниках); заяву батьків,   одного з

подружжя заявника, які проживають в Україні; за наявності  в заявника

неповнолітніх дітей, які залишаються в Україні, — заяви їхніх законних

представників  про відсутність  у них матеріальних претензій до заявника. У

разі смерті зазначених осіб подаються копії свідоцтв про смерть. Якщо вони

пропали безвісти, — завірена копія рішення суду про їх визнання безвісно

відсутніми (у чотирьох примірниках); довідку з місця роботи заявника в

Україні  за останні п'ять  років  про  відсутність  до  нього матеріальних

претензій та три її завірені копії; нотаріально  засвідчені  заяви  дітей  віком



177

від 14 до 18 років, які постійно проживають в Україні, про згоду на  своє

залишення на постійне проживання за кордоном разом з батьками або одним

з них (у чотирьох примірниках); якщо неповнолітні діти залишаються на

постійне проживання за кордоном з одним з батьків — нотаріально

засвідчена заява  про згоду на це другого з батьків. У випадку смерті другого

з батьків подається копія свідоцтва про смерть. Якщо він пропав безвісти, —

завірена копія рішення суду про  визнання його безвісно відсутнім (у

чотирьох примірниках); документ, що підтверджує сплату консульського

збору, або документ, на підставі якого заявник звільняється від його сплати

(пп. 2.1.1 – 2.1.11 п. 2.1 ч. 2 Порядку № 201) [249]. Абсурдність цього

переліку є очевидною. Крім того, всі ці документи повинна подати особа, яка

вже знаходиться поза межами України.

Цікавим також є подальша процедура розгляду цих документів. Після

отримання пакету документів, посадова особа дипломатичної або

консульської установи України за кордоном формує чотири справи, три з яких

надсилає до Міністерства закордонних справ України, яке в свою чергу одну

справу залишає в своїй номенклатурі, а по одному примірнику справи

надсилає до Міністерства внутрішніх справ  України  та  Служби  безпеки

України  із   запитами   щодо відсутності   чи  наявності  в  них  заперечень

проти  реалізації заявником права залишитися  на  постійне  проживання  за

кордоном. Стосовно чоловіків призовного віку,  Міністерство закордонних

справ України надсилає  запит  про можливість задоволення клопотання про

залишення на постійне проживання за кордоном до відповідного військомату

(п.3.1 – 3.3 ч. 3 Порядку № 201). На підставі отриманої від вищезазначених

органів інформації, дипломатична або консульська установа приймає та

повідомляє заявнику відповідне рішення, яке може бути як у письмовій, так і

в усній формі. В разі задоволення клопотання на постійне місце проживання

за кордоном, така особа зобов'язана виписатись з останнього місця

постійного проживання в Україні, здати паспорт громадянина України до

органів внутрішніх справ за останнім місцем  проживання в   Україні та
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надати  до  дипломатичного  представництва  або консульської установи

відповідних довідок (п. 5.2 ч. 5  Порядку № 201).

Цілком очевидно, що даний нормативний акт суперечить, як

Конституції України, так й іншим законодавчим актам. Однак, наказ, яким

затверджений Порядок № 201, в судовому порядку не оскаржувався та не був

скасований органом, що його видав. Цей наказ є чинним та підлягає

застосуванню, в тому числі й судами України. У зв'язку з чим маємо

негативну правозастосовчу діяльність органів державної влади та відповідні

негативні наслідки для громадян України. Вся процедура надання дозволу

громадянам України на постійне місце проживання за кордоном й відповідно

зміни резидентського статусу займає не менше двох місяців.

Така надзвичайна складність отримання резидентами України

фактичної можливості реалізації свого законного права на вільний вибір

місця проживання та відповідно можливість виходу з-під персональної

податкової юрисдикції України є невиправданою, враховуючи європейський

напрямок руху розвитку правового простору нашої держави.

Процедура отримання резидентського статусу іноземцями та

апатридами вкрай проблемна та не менш цікава. На рівні загальних і

спеціальних норм законодавства України досі простежується невизначеність

правового становища іноземних громадян та осіб без громадянства при

детермінації основного місця проживання. Так, ще станом на час

регулювання статусу резидентів Законом № 889-IV, Державна податкова

адміністрація України в своєму листі від 18.02.2008 р. № 1367/6/17-0716

зазначала, що іноземні громадяни, які одержали в Україні посвідку на

постійне місце проживання в Україні не потребували підтвердження статусу

податкового резидента України — в паспортному документі таких осіб мала

бути проставлена імміграційна віза, що засвідчувала право іноземця або

особи без громадянства на в’їзд в Україну для постійного проживання. Також

не потребували підтвердження свого резидентського статусу іноземці при їх

державній реєстрації як самозайнятої особи [250]. Тобто, фіскальний орган
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займав позицію, відповідно до якої видані іноземцям або особам без

громадянства у встановленому законом порядку посвідки на постійне місце

проживання звільняли таких осіб від будь-яких додаткових дій для

визначення їх резидентського статусу. У всіх інших випадках, такі особи

повинні були підтверджувати свій резидентський статус відповідною

довідкою, виданою фіскальним органом.

Через два роки, фіскальна служба змінила свою позицію. Так

відповідно до листа Державної податкової адміністрації України від

10.06.2010 р.  № 11318/7/17-0717, для самостійного визначення власного

резидентського статусу, у разі обрання основного місця проживання в

Україні, іноземець повинен був звернутися до фіскального органу за місцем

свого проживання в Україні, зареєстрованим відповідно до законодавства з

заявою, форма якої була затверджена наказом Державної податкової

адміністрації України «Про затвердження примірних форм Заяви фізичної

особи – іноземця про самостійне визначення резидентського статусу та

Повідомлення працедавця про самостійне визначення фізичною особою –

іноземцем резидентського статусу» від 05.10.2004 р. № 581 (надалі – наказ

№ 581) [251;252]. Разом із заявою, зважаючи на роз’яснення в листі

Державної податкової адміністрації України від 14.06.2010 р. № 6817/5/17-

0716, 11557/7/17-0717, іноземний громадянин повинен був надати податковим

органам, зокрема, але не виключно: копію паспорту з відміткою про право

постійного проживання в Україні та копію посвідки на постійне проживання

в Україні; довідку з ЖЕКу ф. № 3 про термін та місце проживання і склад

сім'ї та копії документів, що підтверджують родинні зв'язки з членами сім'ї

(за їх наявності); копію договору купівлі-продажу (інший документ на право

власності) житла, що визначене як постійне місце проживання в Україні,

довідка від працедавця про період працевлаштування та доходи, нараховані

(виплачені, надані) іноземцю в минулому та поточному роках; копія довідки

про присвоєння ідентифікаційного номеру [253]. За наслідком розгляду

фіскальним органом заяви та доданих до неї документів згідно з наказом
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№ 581 видавалося повідомлення, яке було чинне з дня його видачі та до

завершення податкового року.

Звідси необхідно наголосити на тому, що така складна процедура

набуття статусу податкового резидента у зв'язку зі самостійним визначенням

іноземцем свого основного місця проживання на території України виглядає

дивною та суперечливою, по-перше, у зв'язку з тим, що іноземець при

отриманні дозволу на імміграцію та посвідки на постійне місце проживання

вже надавав відповідним державним органам усі ці документи згідно з

вимогами ст. 9 Закону України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р. № 2491-ІІІ

[254]; по-друге, у зв'язку з тим, що провідні держави світу, у разі наявності

відповідних підстав, визнають таких осіб своїми резидентами за замовченням

(автоматично), оскільки вони проживають та отримують дохід в одній

податковій юрисдикції, відповідно й повинні сплачувати податки з усіх своїх

доходів.

Охарактеризована вище позиція щодо створення такою процедурою

більше проблем, ніж користі підтвердилась й у неоднозначній позиції судових

органів. Зокрема, рішеннями Вищого адміністративного суду України у

справах № К/9991/21906/11 від 14.07.2014 р. та № К/9991/46461/12 від

23.06.2014 р. суд встановив, що особи можуть самостійно визначити статус

податкового резидента України шляхом звернення до податкового

(фіскального) органу за місцем реєстрації в органах внутрішніх справ із

відповідною заявою фізичної особи – іноземця про самостійне визначення

резидентського статусу, форма якої встановлена наказом № 581. Статус

податкового резидента України таких іноземців чи осіб без громадянства

підтверджується довідкою податкового (фіскального) органу, виданою

відповідно до зазначеного вище наказу [255; 256]. Тобто, Вищим

адміністративним судом України, було сформульовану чітку позицію

стосовно подачі для отримання статусу податкового резидента додаткових

документів: посвідки на постійне місце проживання для іноземців та осіб без

громадянства, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, що
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підтверджує податкову реєстрацію осіб за місцем проживання тощо, а власне

статус фіскального резидента України підтверджується виключно

відповідною довідкою. Одночасно з цим,  Вищий адміністративний суд

України в рішеннях від 04.09.2014 р. у справах № К/800/37035/13 та

№ К/800/37077/13 прийшов до протилежного висновку та погодився з

позицією судів попередніх інстанцій, згідно якої чинним законодавством

передбачено можливість віднесення іноземних громадян до резидентів

України за іншими ознаками, окрім як на підставі поданої заяви про

самостійне визначення резидентського статусу, зокрема, за наявності місця

проживання [257; 258]. Тобто, такий спосіб набуття статусу фіскального

резидента, як подання спеціальної заяви розглядається як альтернативний по

відношенню до інших критеріїв детермінації резидентства.

При цьому потрібно зазначити, що наразі фіскальна служба змінила

позицію стосовно набуття іноземцями статусу резидента у зв'язку з

самостійним визначенням свого основного місця проживання в Україні. В

листі Державної податкової адміністрації України від 05.04.2011 р.

№ 6506/6/17-0715, фіскальний орган зазначає, що ПКУ не містить норми

щодо необхідності одержання іноземцями від податкових органів документів,

що підтверджують статус резидента України [259]. Одночасно з цим у цьому

листі вказується, що видана іноземцю на підставі Закону України «Про

імміграцію» від 07.06.2001 р.  № 2491 посвідка на постійне проживання в

Україні є лише дозволом на постійне проживання в Україні та не підтверджує

факт проживання (постійного проживання) іноземця в Україні, тому не може

бути документом, який свідчить про резидентський статус платника податку в

Україні. Аналогічна думка міститься в листі  ГУ ДФС у м. Києві від

30.03.2016 р. № 2664/Г/26-15-13-04-14, в якому фіскальна служба займає

позицію, що посвідка на постійне проживання — це документ, що посвідчує

особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне

проживання в Україні. Тобто, у фіскальної служби відсутня позиція стосовно

отриманого іноземцями права на постійне місце проживання в Україні та
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можливості чи необхідності посвідчення факту постійного місця проживання

[260].

Враховуючи вищенаведене, у зв'язку з відсутністю законодавчо

встановленої процедури визначення основного місця проживання

вищезазначений основний критерій для набуття статусу резидента

неможливо застосувати, зокрема, іноземцями та апатридами, не звернувшись

до суду [261].

Проблематика додаткових критеріїв визначення резидентського

статусу фізичної особи – платника податку на доходи, здебільшого також

полягає у відсутності законодавчих механізмів, за допомогою яких можливо

визначити такий статус. Для усунення цієї проблематики, порівняльне

правознавство може бути використане як інструмент в тлумаченні змісту

терміна, використовуваного в міжнародному документі [262]. Тому, з метою

належного розуміння такої правової дефініції, як «центр життєвих інтересів»,

доцільно звернутись до законодавчої бази та правозастосовчої діяльності

фіскальних органів держав з розвиненою економікою, оскільки податкові

правовідносини цих держав по-перше врегульовані на належному

законодавчому рівні, що унеможливлює негативну провозастосовчу практику,

по-друге ці правовідносини пройшли довгий еволюційний шлях розвитку, за

наслідком якого суперечливі (колізійні) механізми правового регулювання

зникли, а найбільш вдалі застосовуються та знаходяться в подальшому

розвитку відповідно до економічної та суспільної динаміки в цих державах.

Відповідно до роз’яснення податкового органу Великобританії, якщо

особа визначить (за вказаними у роз'яснені правилами), що вона є фіскальним

резидентом Великобританії, то вона повинна звернутися до податкового

органу за зразком відповідної форми (у Великобританії зразок форми

залежить, зокрема, від двосторонніх міждержавних договорів та податкового

року), заповнивши яку особа уникне подвійного оподаткування [263]. Крім

того, у Великобританії, для визначення свого статусу фіскального резидента,

особа може заповнити спеціальну електрону форму на сайті податкової
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служби, в якій зазначається інформація, що дозволить безпомилково

визначити центр життєвих інтересів та встановити правовий статус особи, за

наслідком чого така особа може отримати Сертифікат резидента

Великобританії [264].

З офіційного роз'яснення фіскальної служби Австралії, можна

побачити, що до факторів, які вказують на центр життєвих інтересів особи,

податковий орган враховує, крім іншого, клуби, членом яких є платник

податку, регулярне спілкування з друзями, родичами, хобі (кулінарні майстер-

класи) і навіть країну, де знаходиться кішка платника податків [265].

У законодавстві США для визначення податкової юрисдикції

застосовується термін «близький зв'язок» [50], який за змістом є тотожним

«центру життєвих інтересів». Особа, що проживає у США та має центр

життєвих інтересів в іншій державі, заповнює та в установлені строки

надсилає поштою до податкового органу спеціальний документ «Форма 8840,

Близькі зв'язки особи» (Form 8840, Closer Connection Exception Statement for

Aliens) [180], у якому зазначає, крім іншого, країни, які видавали паспорти,

кількість днів, коли особа знаходилася на території США в розрізі трьох років

(поточний та два попередні роки), чи зверталась в поточному році у

відповідні органи для отримання посвідчення постійного резидента (Зеленої

карти), де знаходилося житло (постійне та тимчасове), сім'я, автомобілі,

особисті речі (меблі тощо), банківський рахунок, підприємницька діяльність,

джерело доходу; де зареєстрована особа як виборець, де зареєстроване авто,

де зберігаються особисті, фінансові та правові документи особи тощо. За

наслідком розгляду цієї форми податковий орган приймає рішення про

податкову юрисдикцію, із якою в особи є більш тісний зв'язок.

Натомість особи, що в'їжджають або виїжджають до/з Канади, для

уникнення неправильного (помилкового) тлумачення податковим органом

їхнього резидентського статусу заповнюють та подають до вказаного органу

форму № NR74 «Визначення резидентського статусу» (в'їжджаючи до

Канади)[266] або форму № NR73 «Визначення резидентського статусу»
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(виїжджаючи з Канади) [267], у яких зазначають ту ж інформацію, що й у

Формі 8840 США, тільки в більш розгорнуто [268; 269].

В Україні ж серед правозастосовчих актів фіскальної служби також

присутня спроба тлумачення змісту критерію «центр життєвих інтересів». У

Рекомендаціях щодо застосування положень конвенцій про уникнення

подвійного оподаткування доходів і майна (капіталу) від 27.12.2012 р.

№ 12744/0/71-12/12-1017, відповідно до яких, для визначення центру

життєвих інтересів розглядаються сімейні і соціальні зв‘язки особи, її

заняття, політична, культурна або інша діяльність, місце бізнесу, місце, з

якого вона керує своєю власністю тощо. Якщо особа, що має житло в одній

державі, влаштовує інше житло у другій державі, зберігаючи перше, той факт,

що вона зберігає перше у середовищі, де вона постійно проживала,

працювала, де знаходиться її сім’я та власність, може разом з іншими

елементами продемонструвати, що вона зберігає центр життєвих інтересів у

першій державі [270].

Отже, можна дійти висновку про відсутність правового механізму

самостійного визначення фізичною особою свого центру життєвих інтересів,

що фактично уповноважує фіскальну службу на його визначення. В разі

помилкового визначення органами фіскальної служби  резидентського

статусу особи, виходячи із названого вище критерію, фізична особа зможе

захистити свої права та інтереси лише виключно в судовому порядку.

В податковому законодавстві України також відсутні положення щодо

процедури отримання статусу резидента України та документів, що

підтверджують цей статус, зокрема, на підставі такого критерію, як 183 дні

перебування на території України. Це дає підстави стверджувати, що

платники податків та податкові агенти самостійно відносять себе або своїх

працівників до податкових резидентів і своїми діями (заповненням та

поданням податкової декларації, сплатою податків, тощо) підтверджують цей

статус. Хоча, в той же час, з норм ПКУ вбачається обов'язок фізичних осіб
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повідомляти податкових агентів та фіскальні органи про свій резидентський

статус.

Державна фіскальна служба України в листі від 08.06.2012

р. № 14633/К/12-0016 зробила спробу роз'яснити, якими документами

підтверджується перебування фізичної особи – іноземця на території України

понад 183 днів протягом періоду або періодів податкового року. Відповідно

до цього листа до таких документів належать паспорт, а також документи, на

підставі яких особа постійно проживає в Україні, та документи, що

підтверджують право власності (користування) на житло, визначене ним, як

місце постійного проживання в Україні (свідоцтво про спадщину на таке

житло, договір купівлі, дарування, оренди тощо) [271]. Однак, з листа

незрозуміло:               1) навіщо особі, що має постійне місце проживання в

Україні підтверджувати своє фактичне перебування на території України не

менше 183 днів протягом року; 2) яким чином документи, що підтверджують

право власності на житло або користування ним, можуть підтвердити факт

фізичної присутності особи на території держави. Аналогічна позиція

міститься в листі ГУ ДФС у м. Києві від 30.03.2016 р. № 2664/Г/26-15-13-04-

14 [260].

В податкових роз'ясненнях з цієї тематики наявна лише вищенаведена

позиція Державної фіскальної служби України, яка повторюється в різних

листах-роз'ясненнях, що наводить на висновок про відсутність закріпленого

підзаконними нормами переліку документів для підтвердження 183 денного

строку перебування в межах податкової юрисдикції держави. На

правозастосовчому рівні, зокрема, відповідно до судової практики, в

податкових спорах, документом, що підтверджує строк перебування є

паспорт з відповідними відмітками про перетин державного кордону, що є

позитивною практикою [272; 273].

У країнах з розвиненою економікою, фізична присутність особи

підтверджується шляхом заповнення відповідних податкових форм, в яких

вказується день прибуття до держави та кількість днів перебування в ній. В
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разі виникнення сумнівів щодо достовірності даних, фіскальний орган

перевіряє їх, тобто застосовується принцип правомірності, коли особа не

повинна доводити своє перебування в державі більше ніж 183 днів, якщо

цього прямо не вимагає фіскальний орган [181].

З вищенаведеного також очевидна проблема визначення

резидентського статусу, виходячи з критерію постійного перебування на

території України.

Підсумувавши вищенаведене в частині відсутності механізмів

самостійного визначення резидентського статусу фізичними особами, можна

подивитись на цю проблему одразу в двох площинах. Перша площина —

бюрократичне навантаження фізичних осіб різноманітними формальностями

(бланки, форми, довідки, заяви, листування, черги в кабінети тощо), що

фактично непотрібно фізичним особам та фіскальній службі, оскільки в

перших відсутнє бажання займатися цим (займає значний обсяг часу,

потребує спеціальних знань, наявності документів, що підтверджують

відповідні факти тощо), а в других недостатньо співробітників та грошових

коштів на прийняття та опрацювання мільйонів документів щороку.

Загальновідоме доктринальне положення фінансового права — наукова

позиція, що податки справляються в двох межах: обґрунтованих потреб

покриття державою видатків і спроможності населення сплачувати податки

[274]. Також варто згадати закріплений пп. 4.1.7 п. 4.1 ст. 4 ПКУ принцип

економічності оподаткування, відповідно до якого витрати на

адміністрування податків мають бути незначними для витрат державного

бюджету. Якщо виходити з того, що надмірне податкове навантаження, в

частині адміністрування податків, негативно впливає як на правомірну

поведінку платників податків (податкових агентів), так й на належне

виконання своїх функцій органами державної фіскальної служби України, то

відсутність в законодавчому просторі податкових формальностей є

правильною.
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Друга площина дозволяє подивитись на цю проблему під іншим кутом

зору. В публічно-правових відносинах діє принцип правомірності, — суб'єкт

владних повноважень повинен довести неправомірність діянь фізичної особи.

Виходячи з цього, все ж таки потребує урегулювання механізм самостійного

визначення платниками податків своєї резидентності. Це дасть змогу

фізичним особам офіційно повідомити органи фіскальної служби про свій

резидентський статус — межі поширення персональної юрисдикції держави,

а держава, в особі фіскальної служби, отримає можливість відслідковувати

правомірність самостійного визначення резидентського статусу особи та, в

разі необхідності, вчиняти дії, в межах своєї компетенції. Варто зауважити,

що на даний час, фіскальна служба у «напівелектронному» врядуванні може

за заявою особи підтвердити статус податкового резидента України. Це

можна реалізувати шляхом ознайомленням з інформаційною карткою на  веб-

сайті Державної фіскальної служби України (http://sfs.gov.ua/diyalnist-/admin-

poslugi/), написання заяви в довільній формі, подачі до відповідного центру

обслуговування платників податків та за 10 робочих днів отримати

підтвердження статусу.

Ці два погляди на одну проблему є антагоністичними. Однак, в

сучасному світі вони можуть бути легко поєднанні між собою з одночасним

врахуванням інтересів фізичних осіб – платників податків та органів

фіскальної служби.

В цьому контексті вартим уваги є запровадження в державі

електронних технологій взаємодії між фізичними особами – платниками

податків та державою. Так, інструменти електронного урядування можуть

сприяти встановленню демократичної процедури взаємодії влади та

громадськості, задоволенню потреб та інтересів громадського суспільства,

забезпеченню економічного розвитку як на світовому, так і на внутрішньому

ринку кожної конкретної країни [275, с. 117]. В сучасному світі, електронне

урядування в поєднанні зі статусом резидентів держави запроваджене,

зокрема, в Естонській Республіці. Так, як зазначає А.А. Барікова, в Естонії
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розвинена практика застосування єдиної юрисдикції щодо транзакцій в

межах розподіленої бази даних, яка реалізується в криптовалюті та

запроваджено електронне громадянство (e-Residency), зокрема, державні

нотаріуси надають послуги в електронному вигляді [275, с. 121]. Для

прикладу в Швейцарській Конфедерації запроваджена концепція до 2020

року на створення електронного посвідчення особи, що дасть змогу на всіх

інституційних рівнях повідомляти електронним шляхом, зокрема, про зміну

місця проживання. В Україні, у зв'язку з введенням біометричних паспортів

також слушною видається ідея дистанційного забезпечення реалізації

компетенції публічної адміністрації — сплати податків резидентами та

нерезидентами України [275, с. 122].

Зв'язок між державою та населенням (платниками податків) дає змогу

легімітизації дій суб'єктів владних повноважень. Так, у Великобританії в 2006

році був опублікований проект нового закону про прибутковий податок

(Income Tax Act) та разом з пояснювальними записками розміщений на

спеціально створеному веб сайті «Tax Law Rewrite» [276]. Цей законопроект

в цілому не змінював змісту діючого податкового законодавства, а лише

оновлював його редакцію. Незначні зміни, які були запропоновані,

стосувались уточнення діючих положень з метою усунення суперечностей

при оподаткуванні. Кожен підданий Королеви та кожен член суспільства

заздалегідь мав змогу ознайомитись  із положеннями законопроекту та

висловити свої зауваження, пропозиції до нього в онлайн режимі. В березні

2007 року законопроект був прийнятий Парламентом та 20.03.2007 р.

схвалений Королевою Великобританії.

Загалом, в провідних державах світу, зв'язок громадянин – держава

впроваджений у всіх можливих формах, в тому числі в онлайн режимі.

Відносини з приводу оподаткування не є винятком. Так, одним з яскравих

прикладів є сервіс «PAYE», що використовується фіскальною службою

Великобританії та є однією з частин електронного врядування. Власне даний

сервіс працює через веб-інтерфейс, як онлайн платформа
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(https://www.gov.uk/paye-online) та як програмне забезпечення («PAYE

Tools»), що можна безкоштовно завантажити з сайту електронного

врядування Великобританії за адресою https://www.gov.uk/basic-paye-tools.

Стисло охарактеризовуючи цей сервіс можна сказати, що він спрямований

для онлайн взаємодії між фіскальною службою та податковим агентом

(роботодавцем) з метою відправлення звітів щодо заробітної плати (доходів

працівників);  доступу до податкових кодів та іншої інформації про

співробітників; оскаржування рішень, дій, бездіяльності фіскальної служби;

отримання сповіщення від фіскальної служби в разі пропуску строку

направлення податкової звітності тощо.

Система працює у відповідності до податкового коду платників

податку, який в собі містить інформацію про суму, що підлягає утриманню.

Податковий код щороку присвоюється окремо кожному платнику податку та

складається з цифр, що містять інформацію щодо його оподатковуваного

доходу, та літер, які вказують на види податків (пільг), які сплачує дана особа.

Для прикладу: літера «M» — це пільга або знижка у розмірі 10%, яку отримав

платник податку  від свого цивільного партнера (чоловіка або дружини);

літера «N» — це пільга або знижка у розмірі 10%, яку платник податку

перевів своєму партнеру (чоловіку або дружині); літери «BR» — всі доходи

від роботи або пенсії, оподатковуються у розмірі 20% від базової ставки;

літери «NT» — особа не платить податків з певних доходів; літери та цифра

«D0» — використовуються у випадках, коли весь ваш дохід оподатковується

за підвищеною ставкою — 40%, не беручи до уваги неоподатковуваний

мінімум (зазвичай застосовується до доходів з другої роботи або пенсії);

літери та цифра «D1» — використовуються у випадках, коли весь ваш дохід

оподатковується за додатковою ставкою — 45%, не беручи до уваги

неоподатковуваний мінімум (зазвичай застосовується до доходів з другої

роботи або пенсії).

Платник податку може отримати інформацію про свій податковий код

з наступних джерел: платіжної відомості від роботодавця або пенсійного



190

постачальника — відповідної спеціальної установи; форми № P45 від

роботодавця при звільненні з роботи; форми № P60 від роботодавця в кінці

кожного податкового року; в системі PAYE Coding Notice та за допомогою

онлайн сервісу самообслуговування (HMRC’s Self Assessment) [277].

Доречно звернути увагу, що фіскальна служба забезпечує онлайн-

консультування та підтримку податкових агентів, проводячи електронні

зустрічі, вебінари, електронне навчання та відео курси щодо всіх питань, які

виникають при оподаткуванні [278]. На державному рівні створена

можливість безкоштовно пройти онлайн курси навчання з владнання

розбіжностей в податковій звітності та оскарженні рішень фіскальної служби

[279].

Також впроваджена можливість створення особистого облікового

запису платника податку «Personal tax account», що дозволяє вести

податковий облік в системі фіскальної служби Великобританії. Тобто, якщо

платник податку є самозайнятою особою або має великий дохід, то така особа

може самостійно сплачувати прибутковий податок та національні страхові

внески шляхом реєстрації у системі самообслуговування та щорічно подавати

відповідні податкової декларації. Вхід та реєстрація здійснюється за

відповідною веб-адресою [280]. В цьому сервісі є доволі цікава функція

«Check your Income Tax for the current year»,  що дозволяє як відстежувати,

наприклад, свої джерела доходів, сплату податків  податковими агентами

тощо, так і коригувати цю інформацію. Також є можливість ознайомлення зі

сплатою податків за попередні податкові періоди та спрогнозувати податкові

зобов'язання поточного податкового року.

Сервіс, що є частиною електронного врядування Великобританії та

стосується нашого об'єкту дисертаційного дослідження, має назву «Tax

residence indicator», працює в онлайн режимі [281]. За допомогою цього

сервісу можна встановити свій резидентський статус платника податку на

доходи. До того ж, у вільному доступі є можливість подивитись відеозаписи з

вебінарів щодо податкового законодавства та змін до нього в частині
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резидентського статусу особи, зокрема: «Watch this meeting from 8 April 2016

covering NON-UK domicile reforms» [282]; «Watch this meeting from 7 October

2016 on Statutory Residence Test – Split Year Treatment Cases 1-3» [283]; «Watch

this meeting from 14 October 2016 on Double Taxation for Individuals:Dual

Residence» [284].

Електронне врядування Великобританії спрямоване на забезпечення

дотримання прав, свобод та інтересів, в нашому випадку, платників податків.

Так, для прикладу, фіскальні нерезиденти Великобританії для того, щоб

претендувати на податкові пільги або будь-яке повернення податку повинні

повідомити фіскальну службу Великобританії шляхом використання

облікового запису в електронному врядуванні «Government Gateway account»

та заповнити електрону форму «Income Tax: leaving the UK – getting your tax

right (P85)» [285]. За допомогою цього ж сервісу можна отримати  Сертифікат

резидента Великобританії, мова про який йшла вище за текстом. В цьому

контексті варто звернути увагу на Директиву Ради ЄС від 03.06.2003 р.

№2003/48 про оподаткування доходів від заощаджень у вигляді процентних

платежів (з правками, внесеними відповідно до положень Директиви Ради ЄС

від 26.05.2004 р. № 2004/66 та Рішення Ради ЄС від 19.07.2004 р. №

2004/587), в ч. 2 ст. 13 якої зазначено, що на прохання бенефіціара,

компетентний орган держави-члена його проживання з метою оподаткування

видає довідку із зазначенням: (А) найменування, адреси та податкового чи

іншого ідентифікаційного номеру або, за відсутності такого, дати та місця

народження вигодонабувача; (Б) найменування та адреси платіжного агента;

(С) номеру рахунку фактичного власника. Такий сертифікат дійсний на

термін, що не перевищує трьох років та надається кожному вигодонабувачу,

який звернувся до відповідного органу за ним, протягом двох місяців після

такого звернення [286]. Цей нормативно-правовий акт стосується

оподаткування резидентів держав-членів Європейського Союзу податком на

прибуток з пасивних доходів. Отже, по-перше, на нормативно-правовому

рівні можливо врегулювати онлайн взаємодію держави (фіскальної служби)
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та населення (платників податків), по-друге за допомогою веб-сервісів

реально забезпечити належні умови для обчислення, утримання, сплати

податків та подання відповідної звітності.

Загалом держави-члени ЄС погодили перелік з 20 публічних послуг,

що повинні надаватись в електронній формі, зокрема, для громадян

передбачається надання послуг у сфері оподаткування, комунікацій при зміні

адреси особи; для представників бізнесу — корпоративне оподаткування

(декларування, отримання повідомлень), ПДВ (декларування, отримання

повідомлень), митні декларації [275, с. 139].

Отже, на правозастосовчому рівні, з метою оптимізації взаємодії

платників податків та фіскальних органів, доречним є запровадження реально

діючого електронного кабінету платника податків в Україні, як частини

електронного урядування в державі. Саме такий підхід надасть змогу

фіскальній службі здійснювати автоматизований оперативний контроль на

рівні програмного забезпечення стосовно повноти та своєчасності сплати

обов’язкових платежів. В свою чергу, фізичні особи отримають можливість

повідомляти про свій резидентський статус та сплачувати податки, за

відсутності надскладних процедур, з будь-якої частини світу.

3.2. Питання правового регулювання оподаткування резидентів на

тимчасово окупованих територіях.

З метою регулювання суспільних економічних відносин, що склалися

внаслідок тимчасової окупації частини території України, Верховна Рада

України, керуючись ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від

15.04.2014 р. [287] (надалі – Закон № 1207-VII), всупереч положенням

Конституції України та національного податкового законодавства прийняла

Закон України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про
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особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій

території України» від 12.08.2014 р. [288] (надалі – Закон № 1636-VII). Цей

нормативно-правовий акт на десять років встановив особливості правового

статусу Вільної економічної зони «Крим» (надалі – ВЕЗ «Крим») у межах

двох адміністративно-територіальних одиниць України: Автономної

Республіки Крим (надалі – АРК) і міста Севастополь. Звідси актуально

розкрити легітимний фінансовий механізм правового впливу на резидентів і

нерезидентів, що мають податкову адресу на тимчасово окупованих

територіях.

Для належного розуміння проблематики правового регулювання

правовідносин на тимчасово окупованих територіях доцільно розпочати з

дослідження правового статусу цих територій. Правовий статус АРК,

визначається Конституцією України [199], Законом України «Про Автономну

Республіку Крим» від 17.03.1995 р. [289] і Конституцією АРК, затвердженої

відповідним законом [290]. На законодавчому рівні спеціальний правовий

статус міста Севастополь визначений в Конституції України, проте окремого

закону щодо особливостей цього статусу досі не було ухвалено. Тому місцеві

органи влади в місті Севастополі здійснюють свою діяльність на підставі

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.

[291]. З аналізу законодавчих норм можна побачити, що АРК є невід’ємною

складовою частиною України та в межах повноважень, визначених

Конституцією та законами України, вирішує питання, віднесені до її відання

(ст. 134 Конституції України), зокрема, визначення структури та пріоритетних

напрямів розвитку економіки, визначення напрямів і пріоритетів

інвестиційної діяльності, надання пільг інвесторам, включаючи іноземних,

вирішення інших питань інвестиційної діяльності; створення та забезпечення

функціонування вільних економічних зон. Фінансова самостійність АРК

гарантується закріпленням законами України за дохідною частиною бюджету

АРК на стабільній основі загальнодержавних податків і зборів, які

зараховуються в повному обсязі до бюджету АРК  (пп. 11, 14 ч. 1 ст. 18
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Конституції АРК). Відтак, органам влади АРК (Верховній Раді та Раді

міністрів) надані повноваження на самостійне врегулювання фінансово-

економічних питань в межах компетенції та юрисдикції [292].

Одночасно з цим, законодавець, не вносячи зміни до чинного

законодавства щодо правового статусу АРК, прийняв Закон № 1207-VII, де

було зазначено, що особливості здійснення економічної діяльності на

тимчасово окупованій території визначаються законом (ст. 13). Ця норма

потребує уваги відразу в двох площинах: щодо легітимності закріплення змін

правового статусу АРК; щодо належного розуміння терміну «економічна

діяльність». Так, стосовно першої площини цілком очевидно, що ухвалення

нових норм, що йдуть у розріз із чинним законодавством України, потребує

змін кореспондуючих законодавчих положень щодо правового статусу АРК.

У межах другої площини потребує визначення термін «економічна

діяльність», оскільки саме особливості такої діяльності потребують

законодавчого регулювання. Економічна наука має багато визначень терміну

«економічна діяльність», які залежать від її видів, форм, суб’єктного складу

тощо. В широкому розумінні економічна діяльність — це сукупність

приватно-правових відносин, що виникають в процесі виробництва та

реалізації товарів та послуг з метою отримання певних матеріальних та

нематеріальних благ. Виходячи з цього визначення, в досліджуваній нормі

йде мова про регулювання саме приватно-правових відносин на тимчасово

окупованій території. Однак, на підставі цієї норми, був ухвалений Закон №

1636-VII, яким на території АРК та міста Севастополя запроваджено вільну

економічну зону [292].

Податкове законодавство передбачає можливість надання податкових

преференцій суб’єктам господарської діяльності у випадках і в порядку,

визначених виключно ПКУ шляхом встановлення спеціального режиму

оподаткування (пп. 11.1, 11.2 ст. 11 ПКУ), який може передбачати особливий

порядок визначення елементів податку та збору, звільнення від сплати

окремих податків і зборів (п. 11.3 ст. 11 ПКУ). Із положень ст. 11 ПКУ можна
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побачити, що в разі створення вільної економічної зони Розділ XIV

«Спеціальні податкові режими» ПКУ повинен доповнюватися відповідним

підрозділом щодо визначення податкових преференцій для господарюючих

суб’єктів у цій зоні. Однак, у ВЕЗ «Крим» було створено податкові

преференції для всіх фізичних і юридичних осіб не через інститут

спеціального податкового режиму і не через внесення змін до норм ПКУ, а

шляхом закріплення в Законі № 1636-VII норми, згідно з якою на території

ВЕЗ «Крим» не справляються всі загальнодержавні податки та збори (п. 5.1

ст. 5). У той же час, у ст. 1 ПКУ встановлено, що відносини у сфері

справляння податків і зборів регулюються саме цим кодексом, а ст. 3 ПКУ

визначається вичерпний перелік нормативно-правових актів, якими

регулюються податкові правовідносини в Україні та серед яких відсутній

Закон № 1636-VII. Зокрема, п. 3.1 ст. 3 ПКУ містить положення, що податкове

законодавство України складається з нормативно-правових актів, прийнятих

на підставі та на виконання цього кодексу. Однак у ПКУ немає правової

норми, яка могла би бути підставою для визначення особливостей

оподаткування на тимчасово окупованих територіях, і відсутня бланкетна

норма, яка би відсилала до Закону № 1636-VII. Зазначене дає підстави

стверджувати, що Закон № 1636-VII не відноситься до податкового

законодавства. Тим не менше, відповідно до п. 26 підрозділу 10 розділу XX

«Перехідні положення» ПКУ цей кодекс застосовується з урахуванням

особливостей, визначених Законом № 1636-VII. Звідси видно колізію між

нормами права, коли норма в перехідних положеннях ПКУ прямо суперечить

п. 2.1 ст. 2 ПКУ, відповідно до якого зміна положень цього кодексу може

здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього кодексу. Як

наслідок, з одного боку, маємо законодавчо встановлений вичерпний перелік

нормативно-правових актів, що регулюють податкові правовідносини, а з

іншої — Закон № 1636-VII, що не відноситься до податкового законодавства,

але також регламентує податкові правовідносини [292].
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У п. 5.3 ст. 5 Закону № 1636-VII визначено, що на території ВЕЗ

«Крим» фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання),

юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу

(місцезнаходження) на території ВЕЗ «Крим», прирівнюються з метою

оподаткування до нерезидента; фізична особа, яка має податкову адресу

(місце проживання), юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має

податкову адресу (місцезнаходження) на іншій території України,

прирівнюються з метою оподаткування до резидента . Для належного

розуміння наведеної норми її доцільно розділити на тезу та антитезу. Тезою

можна вважати те, що податковими резидентами України є фізичні та

юридичні особи, що мають податкову адресу на іншій ніж ВЕЗ «Крим»

території України. Антитезою виступатиме судження, що фізичні та

юридичні особи, що мають податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», не є

податковими резидентами України. Таке визначення правового статусу

платників податків суперечить принципу недискримінації – рівності перед

законом, забезпечення однакового підходу до всіх платників податків

незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності,

форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця

походження капіталу (пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 ПКУ) [292].

Однією зі складових суверенітету держави є виключне право на

справляння податків, яке реалізується шляхом поширення податкової

юрисдикції як на територію держави, так і безпосередньо на фізичних та

юридичних осіб (персональна податкова юрисдикція). Резидентський статус

особи визначається за наслідком визначення фінансово-правового зв’язку

особи з державною податковою юрисдикцією. При цьому законодавче

визначення термінів «резидент» і «нерезидент» міститься в ПКУ окремо для

фізичних і юридичних осіб та визначається за допомогою відповідних

критеріїв [292].

Як вже йшла мова в першому розділі дисертаційного дослідження,

фінансово-правовий зв’язок фізичної особи з податковою юрисдикцією
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проявляється через місце проживання такої особи, яке, у свою чергу, на

підставі податкового законодавства України може бути тимчасовим,

постійним та основним. Вказані основні критерії визначення резидентського

статусу особи є визначальними при встановленні фінансово-правового

зв’язку особи, однак не є виключними. У разі неможливості визначення

резидентського статусу особи за основними критеріями застосовуються такі

критерії, як центр життєвих інтересів, перебування на території держави

протягом року не менше 183 днів і громадянство особи [292].

При цьому фізичні особи – резиденти — це фізичні особи, які мають

місце проживання (тимчасове, постійне, основне) на території України, або

центр життєвих інтересів яких знаходиться в Україні, або, які постійно

перебувають на території держави не менше 183 днів протягом року. У разі

неможливості визначення резидентського статусу, фізичні особи вважаються

резидентами, якщо є громадянами України (пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Фізичними особами – нерезидентами є всі фізичні особи, які не відповідають

критеріям визначення резидентського статусу (пп. 14.1.122 п. 14.1 ст. 14

ПКУ). Тобто всі фізичні особи, що мають місце проживання або не менше

183 днів протягом року перебувають на території України, є податковими

резидентами України. Правовий статус таких осіб передбачає сплату податків

із усіх джерел походження доходів [292].

Тим не менше, відповідно до п. 5.3 ст. 5 Закону № 1636-VII фізичні

особи, що мають податкову адресу (місце проживання) на території ВЕЗ

«Крим», прирівнюються до податкових нерезидентів України. Правовим

наслідком визнання таких осіб нерезидентами України, як вже зазначалося

вище, для юридичних осіб, є сплата податків лише з доходів, джерелом

походження яких є материкова територія України. Відтак, виникає питання

щодо співвідношення податкової адреси з місцем проживання. По суті, якщо

особа має податкову адресу, то ця особа вважається такою, що має постійне

місце проживання власне за адресою, яка визначена як податкова. Іншим

проблемним моментом є встановлення резидентського статусу особи, якщо
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особа має місце проживання як на території ВЕЗ «Крим», так і на іншій

території України, оскільки жодних додаткових критеріїв визначення

резидентського статусу Закон № 1636-VII не передбачає. Звідси

суперечливим видається положення абз. 2 п. 5.3 ст. 5 Закону № 1636-VII щодо

регулювання статусу податкових резидентів на території України, іншій ніж

територія ВЕЗ «Крим». Не менш важливим моментом є встановлення

резидентського статусу, якщо особа має місце проживання як на території

ВЕЗ «Крим», так і в іншій державі. Зараз правовий статус всіх платників

податків України врегульовується як ПКУ, так і Законом № 1636-VII, який

відносить фізичних осіб лише за одним критерієм – податковою адресою

(місцем проживання). З урахуванням дослідженого вище п. 26 підрозділу 10

Розділу XX «Перехідні положення» ПКУ в Україні зараз є два види

нерезидентів: зовнішні нерезиденти – ті особи, які згідно з ПКУ не

підпадають під визначення резидентів України; внутрішні нерезиденти – ті

особи, які прямо передбачені в ст. 5 Закону № 1636-VII [292].

Суперечливим є і формулювання п. 5.8 ст. 5 Закону № 1636-VII,

відповідно до якого доходи найманих працівників, які мають постійне місце

проживання на території ВЕЗ «Крим», як заробітна плата та інші подібні

виплати та компенсації, що виплачуються роботодавцем з місцезнаходженням

на іншій території України, оподатковуються за загальними правилами за

місцезнаходженням такого роботодавця. Ця правова норма не дає

однозначного трактування категорії «оподатковуються за загальними

правилами за місцезнаходженням такого роботодавця». Так, якщо під

загальними правилами оподаткування розуміти норми ПКУ, а не Закону

№ 1636-VII, то виходить, що особи, які мають постійне місце проживання на

території ВЕЗ «Крим» і отримують дохід на іншій території України, є

податковими резидентами України. Якщо ж законодавець мав на увазі, що

такі особи, відповідно до Закону № 1636-VII є нерезидентами, однак

оподатковуються за загальними правилами, що встановлені для резидентів

України, то виникає законодавча колізія, зокрема, у частині можливості
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застосування такими особами податкової знижки (пп. 166.4.1 п. 166.4 ст. 166

ПКУ) і податкової соціальної пільги  (пп. 169.3.4 п. 169.3 ст. 169 ПКУ).

Наведена норма не розмежовує також правовий статус зовнішніх і внутрішніх

нерезидентів. Якщо зовнішній нерезидент має місце постійного проживання

у ВЕЗ «Крим» і отримує дохід у формі заробітної плати на іншій території

України, то виходить, що такий дохід оподатковується за правилами,

визначеними для резидентів [292].

До того ж, за логікою Закону № 1636-VII всі фізичні особи, що мають

податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», визнаються нерезидентами

України. В той же час п. 5.8 ст. 5 Закону № 1636-VII анульовується податкова

реєстрація таких осіб, власне за допомогою якої й визначається їхня

податкова адреса. Фактично з 1 червня 2014 р. анульована податкова

реєстрація осіб, що мають постійне місце проживання на території АРК або

міста Севастополя, однак реєстраційний номер облікової картки платника

податків використовуються державними органами й органами місцевого

самоврядування, юридичними особами незалежно від організаційно-

правових форм, особами, які провадять незалежну професійну діяльність,

фізичними особами – підприємцями, в усіх документах, які містять

інформацію про об’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату

податків, зокрема, у разі виплати доходів, із яких утримуються податки згідно

зі законодавством України. На підставі п. 70.12 ст. 70 ПКУ фізичні особи

зобов’язані подавати інформацію про реєстраційний номер облікової картки

юридичним і фізичним особам, що виплачують їм доходи. Таким чином, із

урахуванням пп. 5.8 ст. 5 Закону № 1636-VII для отримання доходів, зокрема,

заробітної плати, податкова реєстрація потрібна [292].

Не менш суперечливим є положення п. 5.10 ст. 5 Закону № 1636-VII,

відповідно до якого фізична особа, яка має податкову адресу на іншій

території України ніж ВЕЗ «Крим», зобов’язана задекларувати об’єкти

житлової нерухомості, що перебувають у її власності та знаходяться на

території ВЕЗ «Крим», з метою визначення загальної бази оподаткування
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податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та отримання

пільг, відповідно до п. 265.3 ст. 265, п. 266.4 ст. 266 ПКУ. Одразу виникає

питання, чому лише фізичні особи підпадають під дію даної норми.

Юридичні особи знаходяться поза правовим регулюванням в частині

оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

на тимчасово окупованих територіях. Аналогічне питання виникає стосовно

оподаткування нерезидентів України, які є платниками податку на майно

(п. 265.1 ст. 265 ПКУ). Також є невизначеним порядок встановлення

територіальною громадою ставки податку, його зарахування до бюджетів

АРК і міста Севастополя та декларування нерухомості фізичними особами за

межами АРК і міста Севастополя [292].

З наведеного доволі яскраво вбачається, що норми Закону № 1636-VII

не врегульовують в повному обсязі податкові відносини, що виникають на

території ВЕЗ «Крим», а в тій частині, що регулюють, є

внутрішньоколізійними та суперечать податковому законодавству України.

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях також неодноразово

наголошував на суперечності законодавчих положень із питань

оподаткування. Наприклад, у рішенні від 14.10.2010 р. у справі «Щокін проти

України» суд висловив позицію, що в результаті колізії законодавчих норм

національні органи на свій розсуд застосували протилежні підходи щодо

співвідношення цих правових актів, причому відсутність в національному

законодавстві необхідної чіткості та точності, які передбачали можливість

різного тлумачення такого важливого фінансового питання, порушує вимогу

«якості закону», передбачену Конвенцією про захист прав людини і

основоположних свобод, не забезпечує адекватний захист від свавільного

втручання державних органів в майнові права заявника [293]. Натомість

положення п. 5.2 ст. 5 ПКУ є однозначними: в разі, якщо поняття, терміни,

правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам і

положенням цього кодексу, для регулювання відносин оподаткування

застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього кодексу [292].
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В сучасному світі, враховуючи вільне переміщення людей з країни в

країну, кілька держав одночасно поширюють свою персональну податкову

юрисдикцію на одну особу. З метою розмежування персональних податкових

юрисдикцій між державами укладаються двосторонні угоди з питань

уникнення подвійного оподаткування фізичних і юридичних осіб. Виходячи з

цього, доцільно також дослідити проблематику правового статусу платників

податків на території ВЕЗ «Крим» із позиції міжнародного публічного права

[292].

Знову ж таки, звернувшись до п. 1 ст. 4 Модельної конвенції можна

побачити, що термін «резидент договірної держави» означає будь-яку особу,

яка згідно зі законодавством цієї держави підлягає оподаткуванню в ній у

зв’язку з її місцем проживання, постійним місцем проживання, місцем

управління чи іншим аналогічним критерієм, а також охоплює цю державу та

будь-яку її адміністративно-територіальну одиницю або місцевий орган

влади. Цей термін не включає будь-яких осіб, що підлягають оподаткуванню

в конкретній державі лише стосовно доходів, джерелом яких є ця держава або

стосовно майна, що на ній знаходиться. Тобто резидентський статус особи

визначається національним законодавством кожної з договірних держав,

виходячи, по-перше, з наявності обов’язку сплачувати податки в цій державі,

по-друге, за допомогою таких критеріїв, як місце проживання фізичних осіб,

місце управління юридичними особами або іншими аналогічними

критеріями. Не є резидентами договірної держави особи, що сплачують

податки з доходів, джерелом походження яких є лише ця держава. Таким

чином, з позиції міждержавних угод про уникнення подвійного

оподаткування фізичні особи, що постійно проживають на території ВЕЗ

«Крим», підпадають під визначення податкових резидентів України, оскільки

відповідно до національного податкового законодавства є резидентами та

мають обов’язок зі сплати податків із усіх джерел походження доходів. У п. 2

ст. 4 Модельної конвенції визначено, що у випадках, коли фізична особа є
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резидентом обох договірних держав, її статус визначається за відповідними

критеріями [292].

Отже, віднесення Законом № 1636-VII фізичних і юридичних осіб до

числа нерезидентів України лише за одним критерієм (податковою адресою) є

некоректним. Відповідно, можна зробити проміжний висновок, що

положення Закону № 1636-VII суперечать міждержавним угодам про

уникнення подвійного оподаткування, тому підлягають застосуванню

положення саме міждержавних угод, які є частиною національного

податкового законодавства України [292].

Одночасно з цим, Закон № 1636-VII скасовує порядок застосування

міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування.

Відповідно до п. 5.4 ст. 5 Закону № 1636-VII, норми п. 103.1 ст. 103 ПКУ не

застосовується до осіб, визнаних цим же законом, як нерезидентами (п. 5.3

ст. 5 Закону № 1636-VII). Тобто правила міжнародних договорів щодо

уникнення подвійного оподаткування не застосовуються до нерезидентів, які

мають податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», в частині звільнення від

сплати (зменшення ставки або повернення різниці) обов’язкових платежів із

доходів, джерелом походження яких є Україна. Системне тлумачення

наведеної правової норми дозволяє встановити, що такими особами повинні

бути лише внутрішні нерезиденти, на яких не поширюються угоди про

уникнення подвійного оподаткування. З іншого боку, за підходами,

запропонованими в Законі № 1636-VII, внутрішнім нерезидентом України

визнається також відокремлений підрозділ – постійне представництво

нерезидента України (зовнішній нерезидент), що здійснює свою господарську

діяльність на території України та має податкову адресу у ВЕЗ «Крим». По

суті, всупереч правилам міждержавних угод про уникнення подвійного

оподаткування такі особи позбавляються права на звільнення від

оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, зменшення

ставки податку або шляхом повернення різниці між сплаченою сумою

податку та сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до
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міжнародного договору України. У такий спосіб Україна в односторонньому

порядку фактично відмовляється від взятих на себе зобов’язань, що не лише

створює негативні наслідки для платників податків, що опинилися на

тимчасово окупованій території, але й погіршує міжнародну репутацію

України [292].

Отже, можна зробити остаточний висновок, що Закон № 1636-VII був

прийнятий всупереч законодавчо визначеній процедурі створення вільних

економічних зон, суперечить міжнародним джерелам права, Конституції та

чинному законодавству України, не відноситься до податкового законодавства

України та є внутрішньоколізійним, що унеможливлює його застосування. Із

позиції власне національного податкового законодавства Закон № 1636-VII не

підлягає застосуванню, зокрема, із підстав невідповідності його норм

податковому законодавству [292].

Підсумовуючи викладене, можна дійти висновку, що державне

регулювання правового статусу платників податків та загалом фінансових

правовідносин на тимчасово окупованих територіях є неналежним. Державна

політика щодо тимчасово окупованих територій є хаотичною та ситуативною,

внаслідок чого як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі

залишатиметься незмінним існуючий стан справ і, відповідно, навряд чи

можливими є позитивні зрушення. Так, правові норми Закону № 1636-VII

поглиблюють проблеми, пов’язані з тимчасовою окупацією частини території

України. По суті, Україна на законодавчому рівні визнала непоширення

податкової юрисдикції на тимчасово окуповані території та осіб, що мають

там податкову адресу. Як наслідок, окрім надходжень до дохідної частини

бюджетів, Україна також втратила дієвий фінансовий механізм правового

впливу на фізичних і юридичних осіб [292].

При цьому в українському правовому полі наявні необхідні механізми

впливу як на фізичних і юридичних осіб, що знаходяться на тимчасово

окупованій території, так і на державу-агресора. Зокрема, одним із таких

механізмів є фінансовий вплив на державу-агресора безпосередньо через
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фізичних і юридичних осіб, що знаходяться на окупованих територіях.

Визначальним завданням такої державної фінансово-правової політики є те,

що в частині оподаткування на тимчасово окупованих територіях, Україна

повинна здійснити фактичний, безпосередній та прямий вплив на відносини в

АРК та місті Севастополі. У разі послідовної та неухильної реалізації цього

завдання будуть створені належні умови для деокупації Криму [292].

Надаючи характеристику вказаного фінансово-правового механізму,

необхідно зауважити, що суверенітет України поширюється на всю територію

держави, що визнається всіма цивілізованими державами світу. Частиною

цього суверенітету є виключне право на встановлення та справляння

обов’язкових платежів. Податкова юрисдикція держави поширюється на її

територію та на населення. Персональна податкова юрисдикція держави

поширюється на осіб, що згідно з національним податковим законодавством є

резидентами такої держави. Враховуючи, що АРК і місто Севастополь є

територією України, то відповідно всі фізичні особи, що мають місце

проживання або знаходяться на цих територіях протягом року не менше

183 днів, і юридичні особи, фактичне місце управління якими знаходиться на

цих територіях (на підставі ст. 4 Модельної конвенції), є податковими

резидентами України та мають обов’язок зі сплати податків із усіх своїх

доходів (прибутку). Виходячи з цього, потребують законодавчого

врегулювання суспільні відносини щодо оподаткування на тимчасово

окупованих територіях [292].

По-перше, необхідно гарантувати захист прав резидентів і

нерезидентів – платників податків в Україні від незаконного обкладання

податками державою-агресором і визнати такі дії протиправними. Потрібно

внести зміни до законодавства України, зокрема ПКУ, Кримінального кодексу

України, Кримінального процесуального кодексу України та інших

нормативно-правових актів, щодо компетенції державних органів із метою

створення дієвого правового механізму відновлення порушених прав і

законних інтересів платників податків України. Насамперед необхідно
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визначити склад кримінального діяння та правовий статус платежів,

сплачених на тимчасово окупованих територіях резидентами та

нерезидентами України на рахунки держави-агресора, як незаконно

примусово відчужених коштів. У процесуальному аспекті особи, які

внаслідок протиправних дій посадових осіб держави-агресора були змушені

сплатити ці кошти, задля відновлення своїх порушених прав і законних

інтересів, повернення незаконно відчужених грошових коштів, повинні мати

реальну можливість звернутися зі заявою про вчинення злочину до будь-

якого суб’єкта владних повноважень України, який, у свою чергу,

зобов’язаний перенаправляти такі заяви до правоохоронного органу зі

спеціально визначеною підслідністю. Заява разом із додатками (платіжними

документами, що підтверджують перерахування коштів) може бути подана в

будь-якій формі: поштовим відправленням, в електронному вигляді або

особисто чи довіреною особою потерпілої сторони. У вироку суду за

наслідком розгляду такої кримінальної справи, зокрема, потрібно визнати

злочинними дії посадових осіб держави-агресора і присудити до стягнення

відповідні кошти. На рівні закону доцільно також визначити процедуру

виконання судових рішень щодо протиправних дій посадових осіб держави-

агресора. У визначений законом строк (квартал, півроку, рік) відповідний

центральний орган виконавчої влади повинен звернутися до держави-

агресора в особі її уповноважених органів з вимогою про повернення

незаконно отриманих коштів у відповідній загальній сумі, проіндексованій

згідно з рівнем інфляції. У разі відмови або залишення вимоги без розгляду

центральний орган виконавчої влади у визначений строк повинен буде

звернутися до міжнародних судових установ. В разі винесення цими

установами судового рішення на користь України центральний орган

виконавчої влади повинен звернутися з вимогою до держави-агресора про

добровільне виконання судового рішення. У разі відмови або залишення без

розгляду такої вимоги центральний орган виконавчої влади у визначений

строк повинен звернутися до міжнародних судових установ з клопотанням
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про накладення арешту на майно держави-агресора та ініціювати відповідні

судові процеси [292].

По-друге, державне регулювання фінансових правовідносин має бути

спрямоване безпосередньо на механізм оподаткування резидентів і

нерезидентів України на тимчасово окупованих територіях. Слушною

пропозицією вбачається наділення таких осіб правом на формування

податкового кредиту на суму коштів, що були сплачені до держави-агресора,

а також визначення простих і дієвих інструментів для реалізації цього права

[292].

Наслідком такого правового регулювання фінансових відносин на

тимчасово окупованих територіях буде фактичне поширення податкової

юрисдикції держави, як на територію АРК і міста Севастополя, так й на

фізичних та юридичних осіб; законодавче визнання примусового відчуження

коштів злочинними діяннями, їх встановлення та юридичне закріплення в

судових рішеннях; офіційне визнання міжнародними судовими установами

протиправних дій держави – агресора; створення умов, відповідно до яких,

чим більше держава – агресор стягне обов'язкових платежів з резидентів та

нерезидентів України, тим більша зовнішня заборгованість буде у неї

сформована. Враховуючи чисельність звернень фізичних і юридичних осіб до

правоохоронних органів із відповідними заявами, можна буде стверджувати

про невизнання населенням АРК і міста Севастополя окупаційної влади

[292].

Окремо варто звернути увагу, що запропоновані автором механізми

врегулювання правовідносин на тимчасово окупованих територіях України

потребують додаткового комплексного наукового дослідження (правового,

економічного, соціального). Практичне втілення наукових висновків повинно

бути забезпечене спеціально створеною робочою групою з цього питання на

рівні Президента України (Ради національної безпеки і оборони України),

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших центральних



207

органів виконавчої влади, з метою побудови відповідної концепції. Наслідком

якої має бути ухвалення відповідних нормативно-правових актів [292].

Висновки до розділу 3

1. В системі фінансового законодавства України, в частині

регулювання правовідносин щодо мобілізації грошових коштів до

централізованих публічних  фондів коштів, відсутній єдиний підхід до

визначення правового статусу осіб – резидентів та нерезидентів, на яких

законом покладено обов'язок щодо сплати податків та інших обов’язкових

платежів. Нормативно-правові акти, якими врегульовуються зазначені

правовідносини, та які ухвалені з метою залучення грошових коштів до

централізованих публічних фондів, по різному визначають резидентський

статус особи, виходячи з  тієї групи правовідносин, які вони безпосередньо

регулюють (чи митні, чи податкові). Однак, рішення, ухвалені від імені

держави в частині залучення коштів до публічних фондів коштів,  мають

утворювати єдиний законодавчий механізм, спрямований на формування

дохідної частини.

2. На законодавчому рівні резидентський статус фізичної особи

детально врегульовано нормами ПКУ, які відповідають, як Модельній

конвенції, так й законодавчій практиці держав з розвиненою правовою

системою. МКУ також містить визначення понять «резидент», та

«нерезидент», однак вони мають інше змістове наповнення, ніж поняття,

закріплені в ПКУ. Визначення резидентського статусу зобов'язаної сторони

має бути єдиним у всіх нормативно-правових актах, якими врегульовано

правовий статус фізичної особи – платника податку  на доходи, як в ПКУ, так

і МКУ.

3. Визначення резидентського статусу фізичної особи – платника

податків в частині відповідності його основним критеріям (місцю
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проживання, постійному місцю проживання та основному місцю

проживання) ускладнюється через колізійність нормативно-правових актів

(ПКУ та МКУ). Детермінація правового статусу резидентів, що приймають

участь у фінансових правовідносинах, має бути єдиною і не залежати від

окремо взятих підгалузей (податкового чи митного права).

Виходячи із  законодавчої норми, що платник податків може

самостійно визначити своє місце проживання, як основне, можна  зробити

висновок, що, окрім формальної наявності у особи місця проживання,

законодавець вбачає за необхідно передбачити також фактичне проживання в

ньому, оскільки певне право власності на нерухоме майно, що віднесене до

житлового фонду не має сенсу відносити до «місця проживання на території

України». Друге правило пов'язує реєстрацію самозайнятої особи, тобто

економічну діяльність особи за певним місцем проживання.

4. Імплементація західного досвіду у регулюванні аналогічних

правовідносин має відбуватись в двох напрямках: на законодавчому,  що

передбачає єдиний порядок визначення поняття «резидент» для всіх

фінансових правовідносин та закріплення терміну «фіскальний резидент»

замість існуючих «податкового» та «митного» резидентів; на підзаконному,

коли  всі відносини, що можуть виникнути при практичному застосуванні

законодавчих положень, повинні детально врегульовуватися підзаконними

нормативно-правовими актами. Джерелом вирішення проблематики на

законодавчому рівні неодмінно має бути досвід розвинених держав, у яких

резидентський статус фізичних осіб та процедура його визначення є єдиною,

як для податкового законодавства, так й для митного. Враховуючи

вищенаведене, доречно внести зміни до ПКУ та МКУ, закріпивши на

законодавчому рівні  термін «фіскальний резидент».

5. На законодавчому рівні належним чином не врегульовано основні та

додаткові критерії визначення резидентського статусу платників податку.

Наслідком цього є  негативна правозастосовча діяльність  в зазначеній сфері

як органів державної фіскальної служби, так й судових установ, що породжує
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негативні тенденції правового нігілізму та створюються умови для ухилення

від сплати обов'язкових платежів.

6. Досить складною є процедура набуття іноземцем статусу резидента

(фіскального резидента) шляхом  самостійного визначенням ним основного

місяця проживання на території України.

У зв'язку з відсутністю законодавчо врегульованого порядку

самостійного визнання особою свого основного місця проживання, цей

безумовний критерій на правозастосовчому рівні неможливо застосувати для

визначення резидентського статусу як громадян, так й іноземців чи апатридів.

7. Для усунення проблематики щодо додаткових критеріїв детермінації

резидентського статусу фізичної особи, зокрема,  з метою належного

розуміння правової дефініції «центр життєвих інтересів», доцільно

звернутись до законодавчої бази та правозастосовчої діяльності фіскальних

органів держав з розвиненою економікою, оскільки, по-перше, податкові

правовідносини у цих країнах, врегульовані на належному законодавчому

рівні, що унеможливлює негативну правозастосовчу практику; по-друге, ці

правовідносини пройшли тривалий еволюційний шлях розвитку, внаслідок

чого суперечливі (колізійні) механізми їх правового регулювання відсутні, а

найбільш вдалі застосовуються та знаходяться в подальшому розвитку

відповідно до економічної та суспільної динаміки в цих державах.

У фізичних осіб – платників податків має бути реальна можливість,

окрім як за зверненням до суду, на визначення свого центру життєвих

інтересів. Імплементувавши практичний досвід розвинених країн у

визначенні резидентського статусу осіб за цим критерієм, доцільно

передбачити відповідну податкову форму — повідомлення фізичної особи

про знаходження її центру життєвих інтересів.

8. Додаткові критерії визначення резидентського статусу платників

податку — центр життєвих інтересів, постійне перебування на території
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держави не менше 183 днів протягом року та громадянство України,

врегульовано  із певними законодавчими  прогалинами.

Законодавець  не регламентує  процедури підтвердження платником

податку  його 183 денного граничного строку перебування на території

України, як додаткового критерію відповідності статусу резидента. З норм

ПКУ вбачається обов'язок фізичних осіб повідомляти податкових агентів та

фіскальні органи про свій резидентський статус. У країнах з розвиненою

економікою, фізична присутність особи підтверджується шляхом заповнення

відповідних податкових форм, в яких вказується день прибуття до держави та

кількість днів перебування в ній; в разі виникнення сумнівів щодо

достовірності даних, фіскальний орган перевіряє їх, тобто застосовується

принцип правомірності, коли особа не повинна доводити своє перебування в

державі протягом року не менше 183 днів, якщо цього прямо не вимагає

фіскальний орган.

9.  В Модельній конвенції, як і в двосторонніх міждержавних

податкових угодах, критерій «громадянство» має значення для розмежування

резидентів двох договірних держав. Натомість, імплементація цього критерію

в ПКУ, тобто в національне податкове законодавство, не створює

законодавчий механізм для визначення резидентського статусу осіб.

Включення такого критерію до ПКУ суперечить принципу рівності платників

податків, оскільки  визначає громадян України податковими резидентами, а

негромадян — нерезидентами. Норма, що випливає з цього критерію,

потребує уточнення з метою визначення правового статусу осіб, що мають

подвійне громадянство, оскільки наразі ПКУ це не врегульовує.

10.  На підзаконному рівні необхідно розробити ефективний механізм

визначення та документального підтвердження резидентського статусу

фізичних осіб. Законодавчі прогалини створюють можливість для доволі

суб'єктивного тлумачення суб’єктами податкових правовідносин процедури

визначення резидентського статусу фізичної особи, виходячи з кожного

окремо взятого критерію.
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Найбільш вдалим та дієвим механізмом усунення цієї проблеми мало

б стати запровадження сучасних технологій — електронного врядування,

частиною якого має бути електронний кабінет платника податків, за

допомогою якого фізичні особи отримають можливість без зволікань

повідомляти про свій резидентський статус, а органи фіскальної служби –

належним чином виконувати покладені на них обов'язки.

11. Створення ВЕЗ «Крим», відповідно до Закону № 1636-VII,

відобразилось на правовому статусі платників податків України. Порядок

регулювання відносин на тимчасово окупованих територіях України не

сприяє поширенню державного суверенітету на ці регіони України.

Віднесення Законом № 1636-VII фізичних і юридичних осіб до числа

нерезидентів України лише за одним критерієм (податковою адресою) є

некоректним. Положення вказаного закону суперечать міждержавним угодам

про уникнення подвійного оподаткування, тому при регулюванні податкових

відносин щодо зазначеного кола осіб мають застосовуватись  норми

міждержавних угод, які є частиною національного податкового законодавства

України.

12. Системне тлумачення норм, якими врегульовані правовідносини

на тимчасово окупованих територіях України, дає змогу стверджувати, що в

українському правовому просторі з'явилось таке поняття, як «внутрішні

нерезиденти України», на яких не поширюються угоди про уникнення

подвійного оподаткування, та поняття «зовнішні нерезиденти України»

(нерезиденти в розумінні загальних положень ПКУ).

Внутрішнім нерезидентом України визнається відокремлений

підрозділ – постійне представництво нерезидента України (зовнішнього

нерезидента), що здійснює свою господарську діяльність на території

України та має податкову адресу у ВЕЗ «Крим». Всупереч правилам

міждержавних угод про уникнення подвійного оподаткування такі особи

позбавляються права на звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх

походження з України, зменшення ставки податку або шляхом повернення
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різниці між сплаченою сумою податку та сумою, яку нерезиденту необхідно

сплатити відповідно до міжнародного договору України. У такий спосіб

Україна в односторонньому порядку фактично відмовляється від взятих на

себе зобов’язань, що не лише створює негативні наслідки для платників

податків, що опинилися на тимчасово окупованій території, але й погіршує

міжнародну репутацію країни.

За підходами, запропонованими в Законі № 1636-VII, фізичні та

юридичні особи, які мають податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», не є

податковими резидентами України. Таке визначення правового статусу

платників податків суперечить принципу недискримінації – рівності перед

законом, забезпечення однакового підходу до всіх платників податків

незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності,

форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця

походження капіталу.

13. Важливим завданням держави є захист податкових резидентів

України, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, від

незаконного обкладання їх податками та зборами державою-агресором.

Наділення  осіб, що знаходяться на цих територіях, правом на формування

податкової знижки або кредиту на суму коштів, що були сплачені до

централізованих фондів коштів держави-агресора, сприятиме правомірній

поведінці платників податків, захисту  їх прав та інтересів та публічному

інтересу держави. Потребують запровадження прості та дієві інструменти для

реалізації цього права фізичними та юридичними особами.
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ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та

вирішення наукового завдання, яке полягало в поглибленні знань про

правовий статус резидентів – платників податку на доходи, стану його

нормативно-правового регулювання. Аналіз об'єкта дисертаційного

дослідження дозволив дослідити сучасний стан наукового обґрунтування та

законодавчого регулювання правового статусу резидентів в українському

науковому та законодавчому просторі, внаслідок чого вдалося зробити

наукові висновки, що, по-перше, відображають раніше недосліджену

проблематику, по-друге, дають змогу інтерпретувати раніше досліджену

проблематику під новим кутом зору, по-третє, дозволили розвинути наукові

положення, доповнивши їх поглядами автора.

Отже, автором дисертаційного дослідження отримано результати, що

дали змогу сформулювати наступні висновки:

1. Ретроспективний аналіз фінансово-правових поглядів на правову

категорію «платник податку на доходи» дав підстави стверджувати про її

тривалий еволюційний шлях розвитку. Наукові дослідження ХІХ ст. стали

підґрунтям для запровадження прибуткового податку, який виконував

провідну роль у побудові податкової системи початку ХХ ст. Зі здобуттям

незалежності України, наукові погляди були спрямовані на

західноєвропейську податкову систему та на відповідні правові положення в

частині правового статусу платників податку. Активна наукова розробка дала

змогу закласти фундамент сучасному податковому праву України.

2. Подальший розвиток дістали онтологічні наукові позиції про

правову категорію «платник податку». Відповідно до аксіологічної концепції

праворозуміння, платник податку – це окремо визначений індивід, що

становить складову частину організованого у формі держави суспільства та

отримує публічну вигоду від держави через забезпечення належних умов для

реалізації своїх природних прав та свобод, у зв’язку з чим сплачує грошові



214

кошти у вигляді податків. Держава наділена суверенітетом та в

імперативному порядку породжує на своїй території податкову юрисдикцію,

що поширюється як на територію, так і на фізичних та юридичних осіб

(персональна юрисдикція), як наслідок, у державі діють податкові

правовідносини (соціологічна концепція праворозуміння), породжені

правовими нормами у формі законів (нормативістська концепція

праворозуміння).

3. Обґрунтовано, що генезис та розвиток принципу резидентства

фізичних осіб-платників податку на доходи для держав з англосаксонською

правовою системою був іншим ніж для держав з континентальною правовою

системою. В державах з континентальною системою права правовий статус

платників податків знаходився в безперервному розвитку у зв’язку з впливом

наукових теорій, конституційних прав та обов’язків, міждержавних відносин

та економічної інтеграції. Для суспільства ХІХ ст. громадянство та обов’язок

зі сплати податку були нерозривними поняттями, так як перше передбачало

друге, а друге не могло існувати без першого. Принцип громадянства

визначав платниками податку громадян своєї держави. Іноземні громадяни

сплачували податок, лише джерелом походження якого є територія держави.

Трансформація принципу громадянства в принцип резидентства відбувалась

в два етапи. Перший – вплив на податкове законодавство теорії економічних

зв’язків, згідно з якою оподаткуванню підлягали всі особи, що «користуються

послугами» держави, у зв’язку з чим, класичний принцип громадянства був

доповнений прив’язкою до наявності постійного місця проживання, або до

фактичного перебування в державі. Другий етап трансформації відбувся в

ХХ ст.

4. Встановлено, що до сучасного податкового законодавства України

були імплементовані критерії визначення резидентського статусу особи.

Принцип резидентства за внутрішньою сутністю – це основні засади, на яких

побудований правовий статус платника податку на доходи фізичних осіб.

Зовнішню форму становлять критерії, за допомогою яких визначається
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ступінь фінансово-правового зв’язку фізичної особи з державою. Дослідивши

правову природу критеріїв визначення резидентського статусу фізичної

особи-платника податку на доходи в Україні, запропоновано розділяти їх на

основні (місце проживання, постійне місце проживання, основне місце

проживання) та додаткові (центр життєвих інтересів, перебування на

території держави понад 183 дні, громадянство України).

5. Обґрунтовано висновок про те, що визначальною ознакою

правового статусу платника податку на доходи фізичних осіб є його

резидентський статус.

Особа може набути правового статусу платника податку на доходи

фізичних осіб, маючи відповідну податкову правосуб’єктність, передумова

виникнення якої – цивільна правосуб’єктність, бо наявність об’єктів

цивільних прав породжує виникнення податкового обов’язку, домінантного

елемента в податковій правосуб’єктності.

Обґрунтовано необхідність виокремлення податкових агентів в окрему

(самостійну) групу суб’єктів податкових правовідносин. Правовий статус

податкових агентів антагоністичний: стосовно фіскальної служби податкові

агенти – це зобов’язані особи, що вступають у правовідносини як платники

податку, а щодо платників податків податкові агенти виконують частину

функцій фіскальної служби.

6. Встановлено, що в системі фінансового законодавства України, в

частині регулювання правовідносин щодо мобілізації грошових коштів до

централізованих публічних фондів, відсутній єдиний підхід до визначення

правового статусу осіб – резидентів та нерезидентів, на яких законом

покладено обов’язок щодо сплати податків та інших обов’язкових платежів.

Нормативно-правові акти, якими врегульовуються зазначені

правовідносини, та які ухвалені з метою залучення грошових коштів до

централізованих публічних фондів, по-різному визначають резидентський

статус особи, виходячи з тієї групи правовідносин, які вони безпосередньо

регулюють (чи митні, чи податкові).
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Обґрунтовано необхідність внесення змін до фінансового

законодавства України щодо запровадження терміну «фіскальний резидент».

7. Встановлено, що законодавче регулювання правовідносин на

тимчасово окупованих територіях України, зокрема створення Вільної

економічної зони «Крим», негативно відбилося на правовому статусі

платників податків України, зокрема через колізійне визначення

резидентського статусу осіб.

Запропоновано механізми поширення податкової юрисдикції України

на тимчасово окуповані території України. Зокрема, в частині оподаткування

на цих територіях, органи державної влади повинні чинити фактичний,

безпосередній та прямий вплив на відносини в Автономній  Республіці Крим

та місті Севастополі. Відповідно до положень міжнародного публічного права

ці території – невіддільна частина України, що визнали всі цивілізовані

держави світу. Державний суверенітет, зокрема в частині поширення

податкової юрисдикції як на фізичних та юридичних осіб, так і на ці території

має бути реалізований в повному обсязі. Податкова юрисдикція держави

повинна ґрунтуватись на загальних принципах оподаткування для всіх

резидентів держави.

Враховуючи вищенаведене, всі поставлені в дисертаційній роботі

завдання виконані,  мета дисертаційного дослідження досягнута.
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