
œ‡‚ÎÓ —ÂÎÂÁÂÌ¸,
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ˛Ë‰Ë˜ÌËı Ì‡ÛÍ, 
ÒÚ‡¯ËÈ Ì‡ÛÍÓ‚ËÈ ÒÔ≥‚Ó·≥ÚÌËÍ 
Õ‡ÛÍÓ‚Ó-‰ÓÒÎ≥‰ÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ 
Á ÔÓ·ÎÂÏ ÓÔÓ‰‡ÚÍÛ‚‡ÌÌˇ 
Õ‡ˆ≥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÌ≥‚ÂÒËÚÂÚÛ 
ƒÂÊ‡‚ÌÓø ÔÓ‰‡ÚÍÓ‚Óø ÒÎÛÊ·Ë ”Í‡øÌË

УДК 342.743

Співвідношення концепцій 
зловживання правом та уникнення 

від оподаткування

У сучасних умовах поглиблення
глобалізаційних процесів в економіці
та ускладнення форм провадження
господарської діяльності податкові
органи повинні володіти дієвим арсе-
налом засобів у частині забезпечен-
ня контролю за сплатою податків і
зборів. Лише за таких умов стає мож-
ливим належне фінансування вико-
нання державою власних функцій.
Водночас порядок застосування та-
ких засобів повинен бути чітко визна-
чений з метою забезпечення дотри-
мання балансу інтересів держави та
платників податків. У цьому контек-
сті особлива роль відводиться нор-
мам, які спрямовані на запобігання
таким моделям поведінки платників
податків, в яких вимоги податкового
законодавства формально дотриму-
ються, однак їхні цілі виходять за
межі тих, що передбачалися законо-
давцем під час прийняття відповідної
норми. Про загрозливі масштаби по-
дібної практики в українських реаліях
свідчить той факт, що, за підрахун-
ками експертів, щорічні втрати дер-

жавного бюджету від використання 
з метою виведення капіталу норм
лише договору про уникнення подвій-
ного оподаткування між Україною та
Кіпром можуть становити до 3 млрд
дол. США [1]. Звідси стає очевидною
потреба у вдосконаленні існуючих
засобів контролю з боку податкових
органів за належним використанням
норм податкового законодавства плат-
никами податків, що є загальною тен-
денцією серед держав – членів ОЕСР.
Здійснення такого кроку є неможли-
вим без проведення чіткого розмежу-
вання понять, які застосовуються в
податковому праві з метою обмежен-
ня кількості випадків агресивного
податкового планування.

Використання прогалин і неточ-
ностей податкового законодавства з
боку платників податків із метою
зменшення рівня податкового наван-
таження неодноразово ставало пред-
метом вивчення як для вітчизняних,
так і для закордонних учених. До
першої групи можна віднести Ку-
черявенка М. П., Мацелика М. О.,
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(фінансуються з обласного бюджету).
Тому було би цілком логічно виправда-
ним надати пільги зі збору за першу
реєстрацію транспортного засобу і пси-
хоневрологічним інтернатам і долу-
чити їх до відповідного переліку (ст. 235
Податкового кодексу України).

Отже, наведені критичні зауваження
дозволяють резюмувати, що наслідком
багаторічної податково-кодифікацій-
ної роботи стало прийняття «сирого»
документа. Нечіткість і суперечливість

Податкового кодексу України усклад-
нюють правове регулювання у сфе-
рі оподаткування взагалі та збору за
першу реєстрацію транспортного за-
собу зокрема. Створену проблемну си-
туацію зможуть виправити термінові
та точні дії з удосконалення чинного
податкового законодавства. Саме актив-
на і професійна законотворча діяль-
ність сприятиме досягненню оптималь-
ної редакції розділу VII Податкового
кодексу України.
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Криницький І. Є. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу: актуальні
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У статті визначено місце збору за першу реєстрацію транспортного засобу в
податковій системі України, здійснено аналіз його правового регулювання та
висловлено пропозиції з удосконалення чинного законодавства.
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В статье определено место сбора за первую регистрацию транспортного сред-
ства в налоговой системе Украины, осуществлен анализ его правового регули-
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дательства.
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огляд транспорту або перевірка доку-
ментації здійснюватися не будуть).
Утім, необхідно зазначити, що в Ін-
струкції про порядок здійснення під-
розділами Державтоінспекції МВС
державної реєстрації, перереєстрації
та обліку транспортних засобів, оформ-
лення і видачі реєстраційних докумен-
тів, номерних знаків на них [7] взагалі
не згадується збір за першу реєстра-
цію транспортного засобу. Наведену
інструкцію затверджено наказом МВС
України № 379, що датований 11 серп-
ня 2010 р. На той час Податкового
кодексу України ще не було прийнято.
Ця обставина пояснює відсутність у
тексті документа посилання на збір за
першу реєстрацію транспортного засо-
бу. Дивно інше: зазначений документ
зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 27 січня 2011 р. (№ 123/18861),
тобто тоді, коли Податковий кодекс
України вже набув чинності. До того
ж, інструкція регламентує діяльність
працівників ДАІ щодо «податку з
власників транспортних засобів» –
податкового платежу, який ніколи не
існував і не існує в податковій системі
України. Безумовно, що припущена
колізійність не додає позитиву й по-
требує невідкладного усунення.

Звітність. Один із принципів, на
яких ґрунтується чинне податкове
законодавство України,– визначення
на законодавчому рівні всіх обов’яз-
кових елементів правового механізму
податку. Відповідно до нього, у п. 7.1.8
ст. 7 Податкового кодексу України
встановлено, що строк і порядок по-
дання звітності про обчислення і спла-
ту податку обов’язково визначаються
під час установлення податку. Водно-
час варто зауважити, що законодавче
закріплення наведеного нами додат-
кового елементу правового механізму
податкового платежу в конкретному
зборі, що нами розглядається, страж-
дає на певну «інвалідність». Його міні-
мізація пов’язана з тією обставиною,
що периметр звітності суттєво звуже-
ний. Зокрема, слід зазначити, що відпо-

відно до чинного податкового законо-
давства при справлянні збору за першу
реєстрацію транспортного засобу (до
речі, як і податку з власників транспорт-
них засобів та інших самохідних машин
і механізмів) звітність для платників –
фізичних осіб взагалі не передбачено.
Що ж до звітності платників – юри-
дичних осіб, то окреслено тільки її
загальні контури. Окремо наголосімо,
що, на нашу думку,оптимальним варіан-
том було б, аби звітності присвятили
окрему статтю в розділі VII кодексу.

Пільги. Сучасна податково-право-
ва дійсність свідчить, що практично
жоден податковий платіж не обхо-
диться без цього факультативного
елемента правового механізму подат-
ковго платежу. І Податковий кодекс
України цієї ситуації жодним чином
не змінив. Не є винятком і збір за
першу реєстрацію транспортного засо-
бу. Пільги, що передбачені у ст. 235
Податкового кодексу України, врешті-
решт спрямовано на підтримку певних
прошарків населення, тих верств, які
потребують соціального захисту. Зако-
нодавець перераховує інтернатні уста-
нови, які за певних умов мають право
на входження в режим пільгування.
Проте поза його увагою залишають-
ся психоневрологічні інтернати. Воче-
видь, припущено технічну помилку.
Справа полягає в тому, що до зазначе-
них закладів на державне утримання
приймаються психічно хворі особи,
які досягли пенсійного віку, інваліди
першої та другої груп (старше 18 ро-
ків), які за станом здоров’я потребу-
ють стороннього догляду, побутового
обслуговування, медичної допомоги.
Тобто, фактично йдеться про ту ж саму
категорію утриманців (тільки спеціа-
лізовану за характером захворювання),
що перебувають у будинках-інтерна-
тах для громадян похилого віку та ін-
валідів (різновиду інтернатної устано-
ви, якому надані пільги зі збору). Не
відрізняється принципово від інших
суб’єктів пільгування і джерело фінан-
сування психоневрологічних інтернатів
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порту. Але практика свідчить, що
існують непоодинокі випадки, коли
транспортний засіб, із різних при-
чин, може певний період (інколи
досить тривалий) взагалі не викори-
стовуватися. Яким документом у цьому
разі керуватимуться компетентні
особи у здійсненні першої реєстра-
ції? Як буде встановлюватися строк
використання транспортного засобу?
Це питання скоріше риторичне. На-
вряд чи працівники ДАІ та податкових
органів чекатимуть уточнення чинно-
го законодавства.Вочевидь,що в цьому
випадку буде враховуватися «вік» транс-
порту (рік його випуску можна точно
визначити та документально підтвер-
дити, до того ж він фіксується у сві-
доцтві про реєстрацію транспортного
засобу). Тому саме таку позицію й
необхідно закріпити у ст. 234 Подат-
кового кодексу України.

Податковий період. У ст. 236 По-
даткового кодексу України законода-
вець ототожнює категорії «податковий
період» і «звітний період». Навряд 
чи такий підхід можна визнати спра-
ведливим, адже ці терміни є різними
за змістом. У теорії податкового
права під звітним періодом розумі-
ють відтинок часу, протягом якого
платник податкового платежу пови-
нен скласти і надати до податкового
органу відповідні звітні документи.
Що ж до податкового періоду, то за-
звичай у юридичній літературі його
визначають як темпоральний промі-
жок, що надається платникові подат-
кового платежу для визначення подат-
кової бази та обчислення суми подат-
ку (збору), що підлягає сплаті. Отже,
сформована консолідована категорія,
зважаючи на її штучний характер,
потребує додаткового тлумачення.

На нашу думку, розв’язання потре-
бують ще два проблемні моменти.
По-перше, навряд чи виправданим є
застосування саме базового періоду.
Зразу ж виникає запитання – навіщо
взагалі використовувати в обраному
контексті «базовість», та й що в цьому

випадку виступає фундаментом? Така
загальна пропозиція, без її подальшої
деталізації, неминуче призведе до по-
будови декларативної, далекої від ре-
альної правової дійсності, конструкції.
За будь-яких обставин (як у випадку з
податковим періодом, так і стосовно
звітного періоду), доречно будувати
конкретний, гранично індивідуалізо-
ваний податково-правовий механізм.
До речі, законодавець не деталізує, як
пов’язані, базовий та конкретний пе-
ріоди, яка існує між ними пропорція.

По-друге, викликає сумнів прив’яз-
ка податкового (звітного) періоду до
календарного року. Вочевидь обрання
такого відтинку часу є наслідком меха-
нічного перенесення напрацювань
щодо інших податкових платежів на
збір за першу реєстрацію транспорт-
ного засобу. Адже момент виникнен-
ня податкового обов’язку відстоїть
від його безпосереднього виконання
(в «широкому» розумінні) на досить
короткий темпоральний проміжок.
Зокрема, власники транспортних за-
собів, що допускаються до участі в до-
рожньому русі, та особи, які викори-
стовують їх на законних підставах,
зобов’язані сплатити збір і зареєстру-
вати транспортні засоби протягом
десяти діб після придбання, митного
оформлення або одержання. Вочевидь,
що в такому разі навряд чи коректно
прирівнювати податковий (звітний)
період до календарного року.

Порядок сплати збору. На праців-
ників реєстраційно-екзаменаційних
підрозділів ДАІ покладено обов’язок
здійснювати контроль за внесенням
обов’язкових платежів, пов’язаних із
транспортними засобами. Без сплати
збору та без пред’явлення підтверджу-
вальних документів (платіжного дору-
чення чи квитанції з позначкою банку
про виконання платіжного доручен-
ня) або документа, що надає право на
користування пільгою щодо сплати
податкового платежу, вимоги плат-
ника про реєстрацію транспортного
засобу буде проігноровано (навіть
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