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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми пояснюється розвитком декларування доходів
фізичних осіб, розширенням кола осіб, зобов’язаних декларувати свої доходи,
та появою нових видів декларування. Запровадження найкращих практик
урядування у сфері оподаткування потребує аналізу подібних правових систем
для визначення переваг чи недоліків у власній. Правові системи України та
країн СНД пов’язані спільними витоками та однаковими проблемами, які
довелося вирішувати з моменту проголошення незалежності.
В Україні та країнах СНД декларування доходів фізичних осіб
використовується як зручний інструмент для вирішення питань оподаткування,
питань соціальної політики (надання пільг, субсидій), боротьби з корупцією.
Проте упорядкування державою відносин з декларування має хаотичний
характер та не завжди існує розуміння, що декларації різних видів часто
дублюють одна одну. Також відсутній належний понятійний інструментарій
для позначення такого явища, як декларування. Органи, які здійснюють
контроль за декларуванням, мають значний обсяг дискреційних повноважень,
що у випадку з податковим декларуванням дозволяють тлумачити податкові
норми на свою користь в обхід принципу правомірності дій платника податку,
порушуючи таким чином його право на справедливу податкову систему.
Транспарентність у відносинах між державою та громадянами найкраще
відображається у декларуванні доходів, адже визначення прав і обов’язків
учасників декларування та їх реалізація у переважно імперативних відносинах є
індикатором правової держави. Для цього необхідно збільшувати кількість
декларацій, які подаються платниками податків особисто. Так, за результатами
звітної кампанії 2016 року (за 2015 рік), декларації подавали приблизно 554 тис.
фізичних осіб (2,7 % зайнятого населення), при цьому у розвинених країнах
відсоток декларування становить від 50 % зайнятого населення.
Декларування також є невід’ємною складовою системи протидії корупції,
що підкреслено в Щорічному Посланні Президента до Верховної Ради «Про
внутрішнє та зовнішнє становище України у 2016 році».
Країни СНД, як і Україна, намагаються запроваджувати світові тренди в
декларуванні доходів, що пов’язано також з необхідністю співробітництва з
іншими розвиненими країнами, які рухаються в напрямі цифрової економіки.
Таким чином розвиваються електронні сервіси для платників податків,
декларування доходів стає загальним та всупереч заявленій лібералізації
податкового законодавства відбувається посилення контролю без створення
компенсаційних заходів для платників податків. Водночас декларування
іноземного доходу сьогодні залежить від сумління фізичної особи-платника
податків, адже без обміну податковою інформацією контролюючі органи не
можуть отримати дані про такі доходи і без механізмів легалізації доходів,
досвід використання яких мають країни СНД, неможливо вивести такі доходи з
тіні.
Усе вищевикладене та запровадження і подальший розвиток
загальнообов’язкового декларування чи його елементів у країнах СНД
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додатково підтверджує актуальність проведення компаративістського аналізу
правового регулювання декларування доходів фізичних осіб в Україні
порівняно з державами-учасницями СНД для вирішення проблем вітчизняного
правового регулювання.
Теоретичне підґрунтя дисертації становлять наукові праці вітчизняних та
зарубіжних фахівців з тематики дослідження: Р. Мессіка, К. Марчіза,
Г. Леонарда, М. Тосуна, В. Андрущенка, Т. Тучак, І. Майбурова, Ю. Іванова,
Ф. Ярошенка, Р. Магерамова, З. Мамедова, С. Алибекова, В. Тація, П. Селезня,
А. Кансеітової, П. Гензеля.
Під час вивчення окресленого питання були використані праці провідних
учених у галузі фінaнсового прaвa: А. Бризгаліна, П. Бутко, Д. Вінницького,
Р. Гaврилюк, Д. Гeтьмaнцeвa, О. Грaчової, П. Дуравкіна, І. Криницького,
М. Карасьової, Л. Касьяненко, Т. Коломоєць, Ю. Крохіної, М. Кучeрявeнкa,
О. Литвина,
О. Мазурика,
А. Новицького,
Н. Онищук,
Ю. Оніщика,
С. Пархоменко-Цироциянц,
М. Перепелиці,
Н. Пришви,
В. Рядінської,
І. Самсіна, О. Солдатенко, А. Суббота, В. Теремецького, Н. Хімічeвої,
О. Храброва, І. Чеховської, Ц. Ямпольської тa ін.
Значний внесок у дослідження проблем податкової звітності зробив
С. Шахов, який проаналізував особливості правового регулювання процедур її
подання. Подання податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб як
елемент податкового адміністрування досліджувала А. Беспалова.
Позитивно оцінюючи здобутки цих та інших авторів, варто зазначити, що
правове регулювання декларування доходів фізичних осіб в Україні та країнах
СНД у наукових працях розглядалося фрагментарно і не було об’єктом
комплексного дослідження. Як на теоретичному, так і на практичному рівні не
вирішене питання розмежування понять «податкова декларація» та «податкові
розрахунки» і «фінансові звіти» та немає правової характеристики такого
явища, як податкове декларування в Україні та країнах СНД.
Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертація
виконана відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на
2016–2020 роки, затверджених постановою Загальних зборів Національної
академії правових наук України від 03.03.2016, спрямована на реалізацію засад
державної антикорупційної політики в Україні на 2015–2017 роки,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року
№ 265; Стратегічного плану розвитку ДФС України на 2015–2018 роки,
затвердженого наказом ДФС України від 12.02.2015 № 80. Дисертаційне
дослідження відповідає напрямам науково-дослідної роботи Університету
державної фіскальної служби України.
Окремі положення й висновки дисертації відповідають плану досліджень
Науково-дослідного центру з проблем оподаткування та використані при
підготовці аналітичних матеріалів та розробці науково-практичних
рекомендацій за науково-дослідною темою «Інститут одноразового декларування
в оподаткуванні фізичних осіб та його роль в забезпеченні балансу інтересів
держави та платників податків» (державний реєстраційний номер УкрІНТЕІ
0113U000279).
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Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у
тому, щоб на основі компаративістського аналізу правового регулювання
декларування доходів фізичних осіб в Україні та країнах СНД узагальнити
теоретичні основи, удосконалити практику декларування доходів фізичних осіб
і визначити шляхи його подальшого розвитку.
Для досягнення цієї мети поставлені такі завдання:
– визначити основні етапи становлення правового регулювання
декларування доходів фізичних осіб з метою встановлення закономірностей
його формування в Україні та країнах СНД;
– уточнити сутність понять «декларація» та «декларування» в наукових
та законодавчих джерелах України та країн СНД;
– з’ясувати особливості податкової декларації як окремого документа в
системі податкової звітності в Україні та країнах СНД;
– визначити коло суб’єктів декларування доходів фізичних осіб та їх
правовий статус в Україні та країнах СНД;
– окреслити систему декларування доходів фізичних осіб;
– встановити та розкрити особливості правового регулювання
податкового декларування доходів фізичних осіб в Україні та країнах СНД;
– виділити та проаналізувати особливості правового регулювання
податкового декларування доходів самозайнятих осіб в Україні та країнах СНД;
– розглянути підходи до декларування доходів фізичних осіб,
уповноважених на виконання функцій держави в Україні та країнах СНД;
– проаналізувати перспективи запровадження в Україні податкової
амністії на прикладі досвіду країн СНД та інших країн з метою реформування
системи декларування доходів фізичних осіб;
– запропонувати на основі узагальнення досвіду країн СНД та інших
країн напрям розвитку декларування в Україні.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв’язку з
декларуванням доходів фізичних осіб в Україні та країнах СНД.
Предметом дослідження є правове регулювання декларування доходів
фізичних осіб в Україні та країнах СНД.
Методи дослідження. Під час дослідження використовувалися як
загальнонаукові, так і спеціально-юридичні методи. Методологічну основу
дослідження становить загальнонауковий діалектичний метод пізнання, який
дозволив провести комплексний аналіз правового регулювання декларування
доходів фізичних осіб (підрозділи 1.2, 1.3). Компаративістський (порівняльноправовий) метод було використано для аналізу правового режиму податкової
декларації, визначення понять «податкова декларація» та «податкове
декларування» (підрозділи 1.2, 1.3), для окреслення системи декларування
доходів фізичних осіб та у процесі аналітичного огляду досвіду країн
СНД (розділ 2) та інших країн світу щодо декларування доходів фізичних осіб,
що дало можливість сформулювати рекомендації для вдосконалення
національної системи оподаткування доходів фізичних осіб (підрозділи 3.1,
3.2). Застосування формально-логічного методу дозволило визначити поняття
та основні елементи системи оподаткування доходів фізичних осіб
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(підрозділ 1.2). За допомогою історичного методу проаналізовано генезис
декларування доходів фізичних осіб до ХХ ст. у країнах СНД та Україні
(підрозділ 1.1). Метод класифікації використано при розробці класифікації
видів доходів фізичних осіб, отримання яких передбачає подання податкової
декларації в Україні та країнах СНД (підрозділ 2.1). Системний та логіко–
семантичний метод застосовувались протягом всього дослідження, що сприяло
поглибленню понятійного апарату у сфері оподаткування доходів фізичних осіб
(розділи 1, 2, 3).
Нормативно-правовою основою дослідження є норми конституцій країн
СНД, міжнародних договорів, законодавчих та підзаконних нормативноправових актів України та країн СНД, які являють собою підґрунтя для
правового регулювання декларування доходів фізичних осіб.
Емпіричною базою дослідження є історико-правові джерела фінансового
права, фінансово-статистичні відомості та матеріали уповноважених органів,
довідникові видання, судова практика, політико-правова публіцистика.
Наукова новизна одержаних результатів. Робота є одним з перших
компаративістських досліджень проблем правового регулювання декларування
доходів фізичних осіб, у якому вирішується важливе науково-практичне
завдання щодо формування наукової позиції визначення системи декларування
доходів фізичних осіб, встановлення загальних принципів декларування у
країнах СНД та визначення перспективних напрямів удосконалення чинного
законодавства у сфері декларування. Наукова новизна відобразилася у таких
положеннях:
уперше:
– застосувавши компаративістський метод, було проаналізовано та
порівняно правові системи України та країн СНД щодо правового регулювання
декларування доходів фізичних осіб та визначено напрями реформування
декларування в Україні;
– обґрунтовано та охарактеризовано на основі нормативно-правового
регулювання етапи розвитку правового регулювання декларування доходів
фізичних осіб в Україні та країнах СНД;
– запропоновано систему декларацій: 1) за метою: податкова; митна;
пільгова; антикорупційна; доброчесності; 2) за суб’єктом декларування доходів:
особисто; через податкового агента; через представника; 3) за органом розгляду
декларацій: органам фіскальної служби (податкові та митні декларації);
органам соцзабезпечення (для оформлення субсидій); НАЗК та кадрові служби
за місцем роботи (електронне декларування з 2016 року та майнові декларації
держслужбовців);
удосконалено:
– понятійний категоріальний апарат, який характеризує особливості
правового регулювання декларування доходів фізичних осіб, а саме:
декларування у широкому та вузькому значеннях, податкова декларація,
незалежна професійна діяльність;
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– теоретичні положення про виконання обов’язку податкової звітності та
декларування доходів фізичних осіб щодо підстав виникнення обов’язку
декларування;
– характеристику платників податку на доходи фізичних осіб як суб’єктів
податкових правовідносин, що зобов’язані подавати податкову декларацію;
– положення щодо практичного застосування теоретичних основ
антикорупційного декларування в Україні та країнах СНД у контексті вимог,
яким повинна відповідати форма антикорупційної декларації;
набули подальшого розвитку:
– пропозиції щодо реформування декларування доходів фізичних осіб у
контексті уніфікації податкових декларацій під час проведення можливої акції з
податкової амністії;
– наукові погляди щодо декларування доходів самозайнятих осіб у сфері
юриспруденції: адвокатів та нотаріусів у контексті розроблення окремих
декларацій для кожної категорії самозайнятих осіб;
– визначення змісту стадій податкового декларування доходів фізичних
осіб;
– теоретичне
обґрунтування
необхідності
запровадження
загальнообов’язкового декларування доходів фізичних осіб з метою протидії
зловживанням у податковій сфері.
Практичне значення отриманих результатів дослідження обумовлене
положеннями наукової новизни та можливістю використання висновків у
правотворчій та правозастосовній діяльності, для подальшого розвитку теорії
відповідальності в науці фінансового права. Окремі положення, викладені в
дисертаційній роботі, можуть бути використані:
– у науково-дослідній роботі – для теоретичних розробок питань
декларування доходів фізичних осіб (довідка про впровадження Науководослідного центру з проблем оподаткування від 30.11.2015);
– у правотворчості – у результаті дослідження сформульовано ряд
пропозицій щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства;
– у правозастосовній діяльності – для вдосконалення податковими
органами практики декларування доходів фізичних осіб;
– у навчальному процесі – під час викладання дисципліни «Фінансове
право», «Податкове право» (акт впровадження Університету державної
фіскальної служби України від 28.12.2016), «Адміністративний процес» (акт
впровадження Ірпінського державного коледжу економіки та права від
22.12.2016).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною
науковою працею. Основні теоретичні положення та розробки, що
характеризують наукову новизну дослідження, теоретичне і практичне
значення його результатів, здійснено дисертантом особисто. Ідеї та розробки
співавторів у дисертації не використовувалися.
Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладені у 16
публікаціях, шість з яких – наукові статті у фахових виданнях з юридичних
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наук, зокрема одна – в іноземному фаховому виданні та одна – у співавторстві,
решта публікації в інших наукових джерелах.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків та списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг
дисертації становить 204 сторінки, список використаних джерел складає 234
найменування.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її ступінь
вивченості, зв’язок з науковими планами та програмами, сформульовано мету і
завдання, об’єкт і предмет, вказано використані методи дослідження, визначено
наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, апробацію
дисертації та публікації, структуру та обсяг роботи.
Розділ 1 «Загальні засади правового регулювання декларування
доходів фізичних осіб в Україні та деяких країнах СНД» складається з трьох
підрозділів і присвячений теоретичному аналізу підходів до розуміння
правового регулювання декларування доходів фізичних осіб, визначення етапів
його становлення, аналізу поняття «декларація» в наукових та законодавчих
джерелах України та країн СНД, здійснюється характеристика суб’єктів
декларування доходів.
У підрозділі 1.1 «Історичні передумови декларування доходів фізичних
осіб в Україні та деяких країнах СНД» на основі компаративістичного аналізу
розвитку оподаткування доходів фізичних осіб в Україні та країнах СНД
встановлено спільні засади його розвитку, пов’язані з тривалим перебуванням в
одному державному утворенні та функціонуванні ідентичної правової системи.
Зазначено, що декларування доходів фізичних осіб прямо пов’язане з
розвитком податку на доходи фізичних осіб і стало його невід’ємним
елементом, який відображає стан відносин держави та платників податків.
Україна та країни СНД мають тривалу спільну історію, пов’язану з
перебуванням у складі Російської імперії, а потім в Радянському Союзі.
Введений у 1810 році на території Російської імперії податок на доходи
поміщиків (тогочасний аналог податку на доходи) справлявся на основі
декларації, поданої платником податків до його відміни у 1820 р. Наступна
спроба запровадження податку на доходи фізичних осіб була здійснена у
1916 р. Проте через революційні події цей податок так і не було запроваджено.
До закладення теоретичних та нормативних основ податку на доходи фізичних
осіб разом із примітивним порядком декларування Російській імперії
знадобилося майже 100 років (1820–1916), та він так і залишився лише теорією.
У короткий проміжок незалежності від Російської імперії почався розвиток
власних правових інститутів у країнах, які сьогодні є учасницями СНД. Проте
він був припинений через приєднання до Радянського Союзу і отримав новий
поштовх для розвитку правового регулювання декларування доходів фізичних
осіб з моменту розпаду цього державного утворення.
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Зазначено, що сучасний стан правового регулювання декларування
доходів фізичних осіб потребує вдосконалення в напрямі спрощення форм
звітності та порядку її подання з розширенням використання електронних
сервісів для платників податків.
У підрозділі 1.2 «Поняття «податкова декларація» та «декларування» в
Україні і країнах СНД» проаналізовано поняття «декларація», «податкова
декларація» у наукових та законодавчих джерелах країн СНД та України,
досліджено місце податкової декларації в системі податкової звітності,
виявлено відмінності у підходах щодо визначення поняття «декларація».
Податкова звітність являє собою систему інформаційних, правовстановлюючих
та правовідновлюючих документів, необхідних для оцінки результативності
діяльності податкових органів та суб’єктів господарювання, правильності
нарахування податків. Визначено, що поняття «податкова звітність» та
«податкова декларація» помилково використовуються як майже тотожні
поняття, при цьому більш ширший термін «податкова звітність» часто
замінюється визначенням «податкова декларація». Податкова декларація як
документ має свою конкретно визначену форму, що залежить від податку,
систему даних, необхідну для заповнення, додатки, що є невід’ємною частиною
податкової декларації, строки подання, порядок заповнення та подання до
податкових органів.
Визначено декларування як елемент виконання податкового обов’язку,
який передбачає участь у ньому уповноважених та зобов’язаних осіб.
«Декларування» в законодавстві встановлено лише як категорію митного права,
хоча подібні процедури, проте відносно інших об’єктів передбачено для
податкової звітності в законодавстві України та країн СНД. Визначаються такі
ознаки «податкового декларування»: діяльність, регламентована імперативними
нормами права; має чітко визначене коло декларантів та осіб, уповноважених
контролювати виконання обов’язку з декларування; має визначений законом
порядок подання; здійснюється у чітко встановлені строки; невиконання
обов’язку з декларування передбачає застосування заходів державного
примусу; метою декларування є досягнення публічних інтересів; застосування
санкцій за неподання декларації не звільняє від виконання обов’язку з
декларування; не може виконуватися в примусовому порядку. Визначено
систему декларацій, які подають фізичні особи в Україні.
У підрозділі 1.3 «Особливості правового статусу суб’єктів податкового
декларування доходів фізичних осіб» визначено коло суб’єктів декларування
доходів фізичних осіб, до якого належать: держава; уповноважені органи;
декларанти (фізичні особи-резиденти та нерезиденти); суб’єкти, що сприяють
виконанню обов’язку з декларування доходів (податкові агенти, представники).
Охарактеризовано участь держави як владного суб’єкта, наділеного
повноваженнями визначати форму та порядок декларування для зобов’язаних
суб’єктів. Особливість правового статусу податкового органу як суб’єкта
декларування зумовлена можливістю визначати форму та порядок заповнення і
подання декларації про майновий стан та доходи фізичних осіб, тобто впливати
на зміст відносин декларування доходів фізичних осіб. Противагою в цьому

8

випадку є закріплений у п. 49.8 ст. 49 ПКУ обов’язок прийняття податкової
декларації контролюючим органом. Платник податків виступає як зобов’язаний
суб’єкт правовідносин з декларування доходів і діє згідно з принципом
«дозволено все, що прямо не заборонено законом».
Охарактеризовано податкового агента як особу, що сприяє виконанню
податкового обов’язку платника податків і не ототожнюється з ним.
Обґрунтовано необхідність виключити податкового агента з переліку платників
податків на доходи фізичних осіб.
Розділ 2 «Особливості декларування доходів фізичних осіб в Україні
та країнах СНД» складається з трьох підрозділів, у яких проаналізовані
проблемні аспекти податкового та антикорупційного декларування доходів
фізичних осіб.
У підрозділі 2.1 «Правове регулювання податкового декларування доходів
фізичних осіб в Україні та країнах СНД» на основі компаративістського аналізу
законодавства України та країн СНД встановлено, що суб’єкт декларування та
платник податку не завжди є однією й тією ж особою через подання податкової
звітності
податковими
агентами,
законними
представниками
або
представниками за довіреністю. Фізичні особи без статусу підприємця чи
особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, зобов’язані подавати
податкову декларацію у випадках, коли вони отримали доходи, які: не
оподатковуються біля джерела виплати; є пасивними доходами, що обов’язково
декларуються; перевищують певний, встановлений законом розмір; отримані за
кордоном; за вимогою податкового органу. Зазначено, що подання податкової
декларації залежить від волі платника податку, в той час як сплата податку в
разі невиконання здійснюється в примусовому порядку. Декларування доходів
фізичних осіб, отриманих за кордоном, є проблемним питанням для всіх країн
СНД, особливо за відсутності реальних можливостей щодо отримання такої
інформації від інших держав. Акцентовано увагу на необхідності міждержавної
співпраці з приводу обміну інформацією з податкових питань на основі
типових договорів про уникнення подвійного оподаткування, а також
приведення законодавства у відповідність до стандартів обміну інформацією,
розроблених ОЕСР.
На основі досвіду країн СНД обґрунтовано необхідність створення форми
податкової декларації для нерезидентів з дублюванням інформації в ній
англійською та російською мовами.
У підрозділі 2.2 «Правове регулювання декларування доходів фізичних
осіб-підприємців та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність в
Україні та країнах СНД» досліджено особливості декларування самозайнятими
особами, визначено, що обов’язок подавати податкову декларацію покладається
на фізичну особу-підприємця незалежно від того, чи отримувала вона доходи
від підприємницької діяльності чи ні. Платник податків має право продовжити
термін подання податкової декларації. Таке право надається платникам у всіх
країнах СНД. Продовження строку подання податкової звітності, за загальним
правилом для країн СНД, не продовжує термін сплати податку, який має бути
сплачений у порядку, визначеному законом, незалежно від подання податкової
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декларації. Особливістю самозайнятих осіб є їх обов’язкова реєстрація у
встановленому законодавством порядку. Незареєстрований підприємець не
матиме змоги застосовувати амортизацію та включати витрати, пов’язані зі
здійсненням підприємницької діяльності.
Зазначено, що в законодавстві України немає визначення поняття
«незалежна професійна діяльність», а лише перелік видів такої діяльності, що
відносить її до однієї категорії з фізичними особами-підприємцями.
У підрозділі 2.3 «Правове регулювання антикорупційного декларування в
Україні та країнах СНД» з урахуванням результатів аналізу законодавчих норм
щодо антикорупційного декларування країн СНД вказано про наявність
широкого кола осіб, зобов’язаних декларувати свої доходи, до якого не рідко
включено керівників державних підприємств (Білорусь, Україна, Російська
Федерація). Зауважено, що воно є лише складовою механізму запобігання та
протидії корупції і саме по собі цього питання вирішити не може. Встановлено
коло суб’єктів, які зобов’язані подавати декларації: ті, які подають декларації
відповідно до законодавства про вибори; ті, хто подає декларації при
працевлаштуванні та звільненні з державної служби; особи, які зобов’язані
щороку декларувати свої доходи відповідно до законодавства про державну
службу чи запобігання корупції (члени парламенту, судді, держслужбовці та
ін.), і члени сім’ї декларантів.
Визначено, що внаслідок різних підходів до антикорупційного
декларування у країнах СНД встановлено форми антикорупційних декларацій,
які мають суттєві відмінності залежно від країни. Так, доходи декларанта та
членів сім’ї подаються в окремих деклараціях у Білорусі, Казахстані,
Азербайджані, Вірменії, Киргизстані. В той час як у Молдові, Україні та Грузії
декларація містить інформацію і про членів сім’ї декларанта. Для
антикорупційного декларування у практиці країн СНД зазвичай приймається
спеціальна антикорупційна декларація. Проте в Казахстані особи, які
зобов’язані декларувати свої доходи, подають податкову декларацію.
Зазначається, що негативним аспектом такого декларування є обмеження
прозорості інформації через застосування до неї правил податкової таємниці.
Обґрунтовано, що громадянський та державний контроль є більш
ефективним, де формуються єдині бази таких декларацій.
Розділ 3 «Шляхи удосконалення правового регулювання
декларування доходів фізичних осіб» складається з трьох підрозділів, у яких
розглядаються можливі напрями реформування системи податкового
декларування з використанням досвіду країн СНД та інших країн світу.
У підрозділі 3.1 «Запровадження «нульового» декларування доходів та
майна фізичних осіб» проаналізовано практику легалізації доходів фізичних
осіб у країнах СНД як один з інструментів для переходу до
загальнообов’язкового декларування та компенсаційний засіб для платників
податків у зв’язку з посиленням заходів контролю та відповідальності за
недекларування доходів. Зазначається, що більшість країн СНД мали досвід
проведення легалізації до прийняття правил FATF у 2013 році. Останні заходи
щодо легалізації доходів були в Казахстані та Росії, яка проводила останню
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легалізацію з 1 липня 2015 року по 30 червня 2016 року. Доведено, що для
проведення легалізації доходів фізичних осіб в Україні потрібно чітко
визначити коло відповідальності, від якої будуть звільнятися суб’єкти
«разового» чи «нульового» декларування з урахуванням рекомендацій FATF.
Визначено, що недоліком у податковій амністії та легалізації в країнах
СНД була необхідність подання спеціальних декларацій у паперовому вигляді,
що потребує додаткового ресурсу на їх прийняття. Достовірність інформації в
таких деклараціях покладається на платника податку, контролюючі органи не
мають права проводити інвентаризацію майна фізичних осіб.
У підрозділі 3.2 «Запровадження загальнообов’язкового декларування
доходів фізичних осіб» визначено, що запровадження загальнообов’язкового
декларування є одним зі світових трендів у розвитку податкового
адміністрування разом з електронними сервісами для платників податків. Таке
декларування присутнє в США, Німеччині, Франції, Швейцарії, Данії,
Фінляндії, Швеції, Австралії, Чилі. Казахстан визначив стратегію переходу до
загальнообов’язкового декларування в 2017 році. За останніми даними перший
етап загальнообов’язкового декларування має початися з 1 січня 2017 року
державними службовцями та працівниками державних підприємств, а вже з
01.01.2020 – всіма громадянами Казахстану.
Визначено
перспективи
запровадження
загальнообов’язкового
декларування доходів громадян в Україні та кроки для його реалізації.
Обґрунтовано важливу роль електронних сервісів для загальнообов’язкового
декларування доходів фізичних осіб. Проаналізовано подання попередньо
заповнених декларацій як подальший шлях розвитку загальнообов’язкового
декларування.
Зазначено, що відсутність у податковому законодавстві регламентації
поняття «податкова таємниця» призведе до зловживань з боку податкових
органів та третіх осіб щодо інформації, яка міститься в податкових деклараціях
та податкових базах даних. Запровадження загальнообов’язкового
декларування має передбачати забезпечення захисту прав декларанта.
ВИСНОВКИ
У дисертації на основі компаративістського аналізу правового
регулювання декларування доходів фізичних осіб в Україні та країнах СНД
здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання –
розроблено теоретичні основи правового регулювання декларування доходів,
визначено ряд наукових понять та категорій, запропоновано напрями розвитку
правового регулювання декларування доходів фізичних осіб. У результаті
сформульовано ряд висновків, основні з них такі:
1. Сучасний стан економічних відносин держави та фізичних осіб
відображається у формі декларування доходів. Реальний стан показує, що
декларування не надає можливості контролювати доходи громадян, а
громадянам – реалізовувати свої права. Процес декларування є недостатньо
врегульованим і потребує змін у законодавстві для відпрацювання як форм, так
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і процедур складання, подання, прийняття та обробки декларацій. Україна та
країни СНД мають однакові основи для розбудови свого законодавства, а тому
порівняльний аналіз подібних правових систем дозволив краще зрозуміти, як
правильно запроваджувати та удосконалювати новації у сфері правового
регулювання декларування доходів фізичних осіб, виявити недосконалі
положення та прогалини вітчизняного законодавства та визначити напрями
реформування системи декларування в Україні.
2. Аналіз нормативно-правового регулювання декларування надав
можливість виділити такі етапи становлення правового регулювання
декларування доходів фізичних осіб в Україні:
перший етап – встановлення податку на прибуток громадян – 1991–
1996 рр.;
другий етап – закріплення у Конституції України одночасно з обов’язком
сплати податку обов’язку з подання до податкових органів декларації про
майновий стан та доходи – 1996–2003 рр.;
третій етап – прийняття Закону України «Про податок з доходів фізичних
осіб», що визначив умови та порядок затвердження податкової декларації та
основні вимоги до неї – 2003–2010 рр.;
четвертий етап – прийняття Податкового кодексу України, який значно
розширив можливості для організованого правового регулювання декларування
доходів фізичних осіб, а також визначив додаткові можливості щодо подання
звітності в електронному вигляді – з 2011 року;
п’ятий етап – правове врегулювання електронного кабінету платника
податків у ПКУ та заборона контролюючим органам в односторонньому
порядку розривати договори про прийняття електронної звітності від платників
податків.
3. Правове регулювання режиму податкової декларації є одним із
ефективних способів закріплення податкових правовідносин, що певним чином
зумовлює виникнення демократичних відносин між державою та
громадянином, є одночасно засвідченням волі платника податків і фіксацією
обов’язку держави перед громадянами. У податковому законодавстві країн
СНД немає єдиного підходу щодо визначення понять «податкова звітність» та
«податкова декларація». Проте поняття «податкова декларація» є вужчим за
своїм змістом та значенням, оскільки податкова звітність є поняття більш
динамічне і характеризує сукупність процедур, пов’язаних з рядом звітних
документів та формується на підставі загальних принципів системи
оподаткування країн СНД.
4. Податкова декларація та розрахунок є різними документами та мають
своє окреме призначення в законодавстві країн СНД. Податкова декларація як
документ характеризується такими ознаками: має свою конкретно визначену
форму, що залежить від податку; систему даних, необхідну для заповнення;
додатки; що є невід’ємною частиною податкової декларації; строки подання;
порядок заповнення та подання до податкових органів; містить перелік усіх
основних даних, необхідних для обчислення та нарахування податку.
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Податкова декларація – це документ з нормативно закріпленою формою,
обов’язковий для подання платником податку з метою узгодження податкового
зобов’язання у визначені законом строки до уповноваженого контролюючого
органу, зобов’язаного її прийняти.
5. Подання податкових декларацій до податкових органів прийнято
називати декларуванням, водночас саме визначення декларування відсутнє в
податковому законодавстві. З положень податкового законодавства країн СНД
випливає розуміння поняття «податкове декларування» як заповнення даних
податкової декларації. Використання цього терміна застосовується для
характеристики сукупності процедур з приводу прийняття та подання
податкових декларацій, внесення змін до них або ж «періоду декларування»,
період, протягом якого подаються декларації. Пропонуємо визначати податкове
декларування так:
у вузькому значенні податкове декларування – сукупність дій
уповноважених органів та декларанта з приводу складання, ведення та подання
документів установленої форми, які містять результати діяльності платника
податку, його майновий стан і фіксують процес нарахування податку, а також
суму, що підлягає сплаті до бюджету;
у широкому значенні декларування – врегульована законодавством
сукупність дій уповноважених органів та підпорядкованих суб’єктів з приводу
складання, затвердження, ведення та подання документів установленої форми,
їхнього опрацювання, аналізу та прийняття відповідних заходів реагування за
результатами декларування.
6. Податкове декларування як сукупність процедур податкової звітності
відбувається стадійно та включає такі процедури: затвердження податкової
декларації (попри адміністративний характер потрапляє під вплив
податковоправового регулювання п. 1. 1 ст. 1 ПКУ); заповнення декларацій
(базуються на опрацюванні інформації з податкового обліку); подання
податкових декларацій (особисто, через представника, податковим агентом в
електронному чи паперовому вигляді, засобами поштового зв’язку чи наручно);
прийняття податкової звітності (як характеристика публічно-правового
обов’язку контролюючого органу з адміністрування податків, зборів та митних
платежів). Як специфічні правовідносини, декларування характеризується
участю суб’єкта владних повноважень (податкового органу) та платника
податку (зобов’язаного суб’єкта), об’єктом яких є формування, заповнення,
подання та перевірка звітності. Залежно від національних особливостей
податкового законодавства та інституціонального забезпечення податкове
декларування характеризується відмінністю в термінах подання, порядку
заповнення, порядку подання, порядку внесення змін, відповідальністю за
порушення порядку декларування, встановленого законом.
7. Суб’єкти податкового декларування доходів фізичних осіб об’єктивно
поділяються на владних та зобов’язаних, що відображується у співвідношенні
їхніх прав та обов’язків. Суб’єктом декларування доходів фізичних осіб є суб’єкт
податкового права, який реалізує свою правосуб’єктність шляхом створення та
контролю або заповнення та подання податкової декларації про майновий стан і
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доходи. Таким чином, суб’єктами податкового декларування доходів фізичних
осіб є: держава в особі уповноважених органів, до виключної компетенції якої
належить встановлення податків та зборів, механізму їхнього справляння,
контролю та застосування заходів державного примусу; фізичні особи, що
зобов’язані декларувати свої доходи, тобто будь-яка особа наділена податковою
дієздатністю та отримує доходи; особи, що сприяють здійсненню декларування,
до яких належать податкові агенти, представники, банківські установи.
8. Підставами для виникнення обов’язку подання податкової декларації,
особисто в країнах СНД та Україні, є: отримання майнового доходу; дохід не
від податкового агента; дохід із-за кордону чи наявність коштів в іноземних
банках; дохід від підприємницької діяльності; дохід від провадження
незалежної професійної діяльності; виїзд резидента на постійне місце
проживання в іншу країну; інші випадки, передбачені податковим
законодавством.
9. Уніфікація форм декларацій на сучасному етапі лише ускладнює
розуміння порядку її заповнення. Створення різних варіантів декларацій
дозволяє враховувати особливості конкретного платника податків та
диференціювати платників податків з метою оподаткування на різні групи
відповідно до видів доходів, рівня доходів, сімейних чи одиноких, з дітьми та
ін. Завдяки цьому вдається ефективно розподіляти пільги і відрахування та
ефективно проводити податкову політику щодо оподаткування доходів
фізичних осіб. Таку практику використовують у США, Німеччині, Фінляндії,
Данії, Австралії. Правозастосовна практика цих країн не визначає проблемною
наявність різних форм податкової декларації з одного податку. Серед країн
СНД подібну позицію займає Казахстан. Таким чином, потрібно не скорочувати
кількість додатків, збільшуючи обсяг позицій клітинок у формі податкової
декларації, а розробити окремі декларації для підприємця, особи, яка провадить
незалежну професійну діяльність, фізичної особи – людини. Далі їх можна
поділити за рівнем доходів. Урахування індивідуальних особливостей груп
платників податків дозволить успішно реформувати систему оподаткування в
цілому не однобоко з точки зору фіскального інтересу, а з урахуванням
інтересів платників податків. За загальною практикою країн СНД, незалежна
професійна діяльність не є підприємницькою, тому запропоновано визначати її
як діяльність фізичних осіб, що володіють спеціальними професійними
знаннями, кваліфікацією чи навичками, спрямовану на задоволення суспільних
потреб, і через морально-етичні та організаційні особливості законодавством
визначається як непідприємницька.
10. Декларування доходів посадових осіб у країнах СНД має суттєві
відмінності, що зумовлено необхідністю пошуку дієвих засобів боротьби з
корупцією та відсутністю в деяких з них транспарентності. Міжнародні
антикорупційні стандарти щодо декларування доходів та майна публічних осіб
та осіб, що виконують функції держави, полягають у запровадженні
антикорупційного декларування, які поширюються на членів сімей декларантів,
оприлюдненні декларацій з визначенням інформації, яка не підлягає
опублікуванню, створенні незалежного органу за моніторингом декларацій та
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щодо бази антикорупційних декларацій, запровадженні відповідальності за
декларування недостовірної інформації. Форма антикорупційної декларації
повинна відповідати таким вимогам: чітко визначена форма та зміст; наявність
інструкцій і роз’яснень на рівні уповноваженого органу з формування та
реалізації антикорупційної політики; не перевантаження зайвою інформацію,
яка не передбачена положеннями фінансового контролю та щодо конфлікту
інтересів у антикорупційному законі, а також збір і обробка якої не має на меті
антикорупційний контроль доходів та інтересів декларанта.
11. Запровадження загальнообов’язкового декларування потребує
удосконалення правового регулювання і забезпечення платникам податків
можливості показати свої доходи, які раніше не були задекларовані без
застосування відповідальності. Досвід податкової амністії, зокрема позитивний,
мають країни СНД з подібними українській системами оподаткування. Крім
того, деякі з країн реалізовують програму або поодинокі кроки, результатом
яких має стати загальнообов’язкове декларування доходів фізичних осіб.
12. Проведення легалізації доходів фізичних осіб в Україні повинно
передбачати чітке визначення кола відповідальності, від якої звільнятимуться
суб’єкти «разового» чи «нульового» декларування з урахуванням рекомендацій
FATF. Гарантія щодо непереслідування повинна бути можливою лише щодо
відповідальності за порушення податкового законодавства, якщо ж буде
виявлено, що доходи отримані від результатів злочинної діяльності
(пограбування, вбивство), тоді амністія не застосовуватиметься. Для отримання
потрібного ефекту від запровадження податкової амністії з урахуванням
досвіду країн СНД та інших країн світу необхідно: максимально спростити
форми «нульової декларації», механізми її подання в електронному вигляді
платниками податків до уповноваженого органу та надання допомоги фізичним
особам при її заповненні шляхом надання консультацій; проводити ефективну
інформаційну кампанію в ЗМІ, розробити пояснення щодо порядку заповнення
та подання; забезпечити гарантії використання «нульової декларації» в
електронному вигляді як доказу в кримінальному чи адміністративному
судочинстві; забезпечити правовий захист інформації, що міститься в
декларації, шляхом надання їй статусу «конфіденційної»; забезпечити механізм
ефективного захисту платника податків у випадку, якщо орган досудового
слідства не бере до уваги «нульову декларацію» як доказ звільнення від
відповідальності у справі з приводу притягнення до відповідальності, від якої
особа звільнена законом про амністію; визначити оптимальний рівень майна,
яке має особа, що не подавала «нульову декларацію», з метою застосування
методу доходів та витрат; посилити контрольно-наглядові заходи й
відповідальність за економічні злочини та правопорушення, на які
розповсюджувалась амністія.
13. Загальнообов’язкове декларування доходів фізичних осіб дозволить
актуалізовувати інформацію, необхідну для протидії зловживанням у
податковій сфері, не порушуючи при цьому конституційних прав людини та
громадянина. Для реалізації загальнообов’язкового декларування виходячи з
досвіду країн СНД та країн ОЕСР необхідно: затвердити стратегію розвитку
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податкових органів, у якій передбачити перехід на електронне урядування;
забезпечити на законодавчому рівні захист інформації платників податків в
електронних сервісах податкових органів; відмінити відповідальність за
порушення строків подання декларації, якщо вона подається в електронному
вигляді; запровадити інститут податкових консультантів.
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Дисертація на здобуття ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
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інформаційне право. – Університет державної фіскальної служби України. –
Ірпінь, 2017.
Дослідження присвячено компаративістcькому аналізу правового
регулювання декларування доходів фізичних осіб в Україні та країнах СНД.
Визначено
особливості
становлення
податкового
декларування,
охарактеризовано етапи розвитку декларування в Україні та країнах СНД.
Досліджено зміст понять «податкова декларація», «податкове декларування»,
«антикорупційне декларування». Встановлено коло суб’єктів податкового та
антикорупційного декларування.
Дисертантом проаналізовано нормативно правові акти, які регулюють
правове регулювання декларування доходів фізичних осіб, фізичних осіб
підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та
антикорупційне декларування в Україні та країнах СНД.
Досліджено перспективи подальшого розвитку правового регулювання
декларування доходів фізичних осіб в Україні шляхом запровадження
загальнообов’язкового декларування доходів фізичних осіб та подальшим
переходом до використання попередньо заповнених декларацій.
Ключові слова: податкова звітність, декларування доходів фізичних осіб,
податкове декларування, антикорупційне декларування, загальнообов’язкове
декларування, попередньо заповнені декларації, податкова амністія.
АННОТАЦИЯ
Стародуб Д. М. Правовое регулирование декларирования доходов
физических лиц: сравнительная характеристика Украины и стран СНГ. –
На правах рукописи.
Диссертация на соискание степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое
право; информационное право. – Университет государственной фискальной
службы Украины. – Ирпень, 2017.
Исследование посвящено компаративистскому анализу правового
регулирования декларирования доходов физических лиц в Украине и странах
СНГ. На основе компаративистского анализа развития налогообложения
доходов физических лиц в Украине и странах СНГ установлено общие
принципы его развития, связанные с длительным пребыванием в одном
государственном образовании, и функционировании идентичной правовой
системы.
Определены особенности становления налогового декларирования,
исследовано содержание понятий «налоговая декларация», «налоговое
декларирование», «антикоррупционное декларирование».
Определено, что понятия «налоговая отчетность» и «налоговая
декларация» ошибочно определяются как почти тождественные понятия, при
этом более широкий термин «налоговая отчетность» часто заменяется понятием
«налоговая декларация». Налоговая декларация определяется как документ,
имеющий свою конкретно определенную форму, зависящую от налога, систему
данных, необходимую для заполнения, приложения, являющиеся неотъемлемой
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частью налоговой декларации, сроки подачи, порядок заполнения и
представления в налоговые органы.
Установлен круг субъектов налогового и антикоррупционного
декларирования. Охарактеризовано участие государства как властного
субъекта, наделенного полномочиями определять форму и порядок
декларирования для обязанных субъектов. Особенность правового статуса
налогового органа как субъекта декларирования обусловлена его правом
определять форму и порядок заполнения и представления декларации о
имущественном состоянии и доходах физических лиц, то есть влияют на
содержание отношений декларирования доходов физических лиц.
Налогоплательщик выступает как обязанный субъект правоотношений по
декларированию доходов и действует согласно принципу «разрешено все, что
прямо не запрещено законом». Он подчиняется правовым нормам, никак не
связанным с существованием контролирующего органа и являющимися
результатом деятельности государства как формы организации общества.
Проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие правовое
регулирование декларирования доходов физических лиц, индивидуальных
предпринимателей, лиц, осуществляющих независимую профессиональную
деятельность и антикоррупционное декларирование в Украине и странах СНГ.
Обосновано, что гражданский и государственный контроль есть более
эффективным, где формируются единые базы этих деклараций.
Исследованы
перспективы
дальнейшего
развития
правового
регулирования декларирования доходов физических лиц в Украине путем
введения общеобязательного декларирования доходов физических лиц и
дальнейшим переходом к использованию предварительно заполненных
деклараций. Доказано, что для проведения легализации доходов физических
лиц в Украине нужно четко определить круг ответственности, от которой будут
освобождаться субъекты «разового» или «нулевого» декларирования с учетом
рекомендаций FATF.
Обоснованно важную роль электронных сервисов для общеобязательного
декларирования доходов физических лиц. Проанализировано представление
предварительно заполненных деклараций как дальнейший путь развития
общеобязательного декларирования.
Ключевые слова: налоговая отчетность, декларирования доходов
физических
лиц,
налоговое
декларирование,
антикоррупционное
декларирование,
общеобязательное
декларирование,
предварительно
заполненные декларации, налоговая амнистия.
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The study is devoted to the comparative analysis of legal regulation of personal
income declaration in Ukraine and CIS countries. The features of formation of tax
declaration were identified and the stages of development of declaration in Ukraine
and CIS countries were analyzed. The content of the concepts of "tax return", "tax
declaration" and "anti-corruption declaration" was specified. The range of subjects of
tax and anti-corruption declaration was determined.
The author analyzes the normative legal acts governing the legal regulation of
declaration of personal income, income of individual entrepreneurs and persons who
carry out independent professional activities and anti-corruption declaration in
Ukraine and CIS countries.
The prospects of further development of legal regulation of personal income
declaration in Ukraine by introducing compulsory declaration of personal income and
the subsequent transition to the use of pre-filled returns were studied.
Keywords: tax reporting, personal income declaration, tax declaration,
anticorruption declaration, compulsory declaration, pre-filled declarations, tax
amnesty.
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