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Побудова ефективної податкової системи країни, забезпечення належного обсягу податкових надходжень до бюджетів і врахування законних прав та інтересів платників податків є складним багатоплановим завданням, що виникає перед будь-якою сучасною державою. Успішність його розв’язання залежить не тільки від якості податкових механізмів кожного окремо взятого елемента податкової системи, сумлінного ставлення усіх учасників
податкових відносин до своїх податкових обов’язків і прав, загального рівня правосвідомості в суспільстві, а й від особливостей закріплення в державі за органами публічної влади їх
податкових повноважень. Втілені на практиці через податкове законодавство, ці повноваження багато в чому визначають якість і дієвість правового регулювання податкових відносин, зумовлюють ступінь реалізованості державою її основоположних функцій, фінансованих за рахунок акумульованих до бюджетів податкових надходжень. Особливого значення
проблематика податкових повноважень державних органів і органів місцевого самоврядування набуває в контексті проведення децентралізації публічної влади й управління в
Україні [2].
Спроможність держави вчасно та в належному обсязі фінансувати створення суспільних благ, а отже, виконувати свої функції, залежить від результативності та ефективності
податкового адміністрування і дотримання виконавчої дисципліни у впровадженні податкового законодавства [3].
Складовими елементами публічної податкової правосуб’єктності держави є правоздатність, дієздатність (разом – «праводієздатність») і деліктоздатність. Для держави як
суб’єкта податкових правовідносин праводієзданість виявляється в можливості самостійно
й незалежно розпоряджатися всім обсягом свого податкового суверенітету й у здатності
його повноцінно реалізовувати при дотриманні прав, законних інтересів і свобод платників
податків, гарантій місцевого самоврядування і при невтручанні у сферу виключної податкової юрисдикції інших суб’єктів, які мають власний податковий суверенітет.
Держава визначає органи публічної влади, які стають суб’єктами податкових відносин, розподіляючи серед них податкову компетенцію згідно з предметом їх відання. Процес
утворення й наділення повноваженнями відповідних державних органів відбувається в рамках конституційних та адміністративних правовідносин. У той же час останні стають лише
засобом реалізації первинного податкового суверенітету держави так само, як і цивільні й
господарські відносини виступають засобом створення об’єкта оподаткування у платників
податків. Цим держава закладає підвалини системи органів державної влади й органів
місцевого самоврядування, які стають суб’єктами податкових відносин – носіями податкових повноважень [4].
Органи з податковими повноваженнями посідають особливе місце в механізмі держави, оскільки саме через них здійснюється державне управління у сфері податкових відносин. Система податкових органів є складником як системи оподаткування, так і державного
апарату, а наділення останнього правом застосування державного примусу забезпечує виконання податкового обов’язку платника незалежно від волі й фактичної поведінки останнього, що на рівні повноважень державних органів виражається в можливості застосування
до платників податків заходів попереджувальних, припиняючих, правопоновлювальних і
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заходів податкової відповідальності.
Основними класифікаційними критеріями поділу органів публічної влади, що мають
податкові повноваження, є функціональне призначення й характер діяльності органу. За
підставами функціонального призначення й характером повноважень у сфері оподаткування досліджувані органи поділяються на: (1) органи загальної компетенції (Верховна Рада
України, Кабінет Міністрів України, місцеві представницькі органи); (2) органи спеціальної
компетенції з наявністю частини функцій у сфері оподаткування (Міністерство фінансів
України, Державна казначейська служба України); (3) органи спеціальної податкової компетенції (Державна фіскальна служба України як контролюючий орган у сфері оподаткування) [4, с. 76-77].
Податковими повноваженнями є сукупність закріплених у законодавстві податкових
прав і обов’язків органів публічної влади для виконання ними функцій у сфері оподаткування. Податкові повноваження органів публічної влади виступають конкретизованим
змістом їх податкової компетенції. Остання є різновидом компетенції у сфері публічного
регулювання і становить собою обов’язковий атрибут податкової правосуб’єктності цих
органів, що передбачає сукупність законодавчо встановлених повноважень владного
суб’єкта. Структурно податкові повноваження органів публічної влади складаються з наданих їм окремих податкових прав і встановлених податкових обов’язків для виконання
функцій у сфері оподаткування. Податкові права й податкові обов’язки цих органів нерідко
виступають у виді єдиного правообов’язку, зміст якого підпорядковується цілям податковоправового регулювання й загальним функціям державного управління в оподаткуванні.
Основні податкові повноваження Верховної Ради України охоплюють виключні повноваження щодо: (а) встановлення правових механізмів усіх загальнодержавних та місцевих
податків і зборів; (б) введення в дію загальнодержавних податків і зборів; (в) встановлення
порядку їх адміністрування; (г) контролю за дотриманням вимог податкового законодавства
й визначення відповідальності за його порушення. Додатковими повноваженнями Верховної Ради України в галузі оподаткування виступають: (а) право закріплення порядку створення й функціонування вільних та інших спеціальних зон; (б) надання законами згоди на
обов’язковість міжнародних договорів України та їх денонсацію у випадках, коли такі договори стосуються протидії подвійному оподаткуванню й міжнародного співробітництва у
сфері боротьби з ухиленням від оподаткування; (в) здійснення в ході пленарних засідань
безпосереднього парламентського контролю в оподаткуванні. При встановленні податків і
зборів Верховна Рада України не тільки користується наданими їй правами, а й несе
обов’язки щодо законодавчої форми встановлення, предметної належності законодавчого
акта до податкового законодавства (та забороною податкового нормотворення у законодавчих актах, предметна сфера яких не стосується податкових відносин), а також дотримання
принципів вітчизняного податкового законодавства. Податкові повноваження парламенту зі
встановлення і введення в дію податків і зборів реалізуються з урахуванням п. 1 ч. 2 ст. 92
Конституції й виключно у формі закону. Зі змісту п. 7.3 ст. 7 Податкового кодексу України
випливає умова обов’язкової предметної належності такого нормативно-правового акта до
податкового законодавства, що підтверджується й правовою позицією Конституційного
Суду України, викладеної в Рішенні № 6-рп/2007 від 9 липня 2007 р. [4, с. 77-78].
Податкові повноваження органів місцевого самоврядування в Україні зосереджені у
відповідних місцевих радах як представницьких органах територіальних громад. Серед місцевих рад найбільший обсяг податкових повноважень мають сільські, селищні, міські ради й
ради об’єднаних територіальних громад, створені згідно із законом і перспективним планом
формування територій громад, які приймають рішення про встановлення місцевих податків і
зборів. На рівні представницьких органів місцевого самоврядування закріплюються їх повноваження щодо прийняття рішень, введення в дію, зміни і скасування парафіскальних платежів, або квазіподатків (плати за доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики). Такі повноваження реалізуються відповідно до профільного законодавства й Закону
України «Про місцеве самоврядування». Парафіскальні платежі не входять до податкової системи держави і за своєю природою є адміністративними платежами місцевих органів. Однак
за механізмом свого впливу на платників податків вони є аналогічними до податків, посилюючи фіскальний тиск на господарську діяльність платників, що повинно враховуватися при
проведенні регіональної податкової та економічної політики.
Для недопущення порушення принципу стабільності оподаткування при прийнятті
законів з питань податків і зборів слід передбачити в Законі України «Про Регламент Вер186
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ховної Ради України» положення щодо порядку введення в дію законів, якими визначаються податки, збори та їх елементи. Прямим обов’язком парламенту має стати неухильне дотримання вимоги стабільності в тому її тлумаченні, яке викладено в Податковому кодексі
України. Для приведення Положення про Міністерство фінансів України в частині податкових повноважень у відповідність Податковому кодексу України необхідно викласти пп. 39
п. 4 Положення в такій редакції: Міністерство фінансів України «здійснює узгодження
рішення про надання розстрочення або відстрочення грошових зобов’язань чи податкового
боргу стосовно загальнодержавних податків і зборів на строк, що виходить за межі одного
бюджетного року, якщо сума, заявлена до розстрочення або відстрочення чи сума розстрочених або відстрочених грошових зобов’язань, чи податкового боргу, щодо яких переносяться строки сплати, становить 1 мільйон гривень і більше; приймає вмотивоване рішення
про надання розстрочення або відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу
стосовно загальнодержавних і місцевих податків і зборів, а також про перенесення строків
сплати розстрочених або відстрочених сум, якщо сума попередньо наданого розстрочення
або відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу не була погашена» [5].
Як підсумок, вважаємо за необхідне внести зміни до статей 43 і 200 Податкового кодексу України, а також до п. 4 Положення про Державну казначейську службу України і
доповнити їх приписами, які зобов’яжуть казначейські органи забезпечувати наявність підстав здійснюваних операцій з бюджетного відшкодування податку на додану вартість, з
повернення помилково або надміру зарахованих сум податків і зборів шляхом зіставлення
розмірів наявних і непогашених грошових зобов’язань платників податків і заявлених до
повернення або відшкодування з бюджету сум, інформація про що надходить до Казначейства від контролюючих органів.
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ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
Питання економічної та інформаційної безпеки під час розвитку економіки і
фінансів, зростання сукупних загроз і чинників, що їх зумовлюють, стають більш гострими і
багатоплановими та вимагають більш ретельного вивчення, широкого обговорення та суттєвого обґрунтування. Технічний, технологічний, цифровий і навіть соціальний розвиток
суспільства генерує нові, загрози і ризики, що в свою чергу вимагає формування нових ме187

