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ПРAВОВA ПРИРОДA ПОДAТКОВОГО ОБОВ'ЯЗКУ
Стаття 67 Конституцiї України передбачає, що кожен зобов'язаний сплачувати податки i
збори в порядку i розмiрах, встановлених законом. [1]. Ця норма є прикладом правомiрної
поведiнки громадян, якi зобов’язуються сплачувати податки i збори та мають iмперативний
характер через процес оподаткування для формування фiнансового пiдґрунтя реалiзацiї
соцiальних програм на рiвнi держави та забезпечення економiчної та фiнансової безпеки
держави тощо [6].
Основним поняттям податкового права виступає «податковий обов’язок», з яким
пов’язана динамiка бiльшостi податкових правовiдносини, адже iснування податкових
правовiдносин навряд чи було б можливе без його наявностi [3, с. 358]. Прийнявши 2 грудня
2010 р. Податковий кодекс України законодавцi нормативно закрiпили категорiю
«податковий обов’язок», яка ранiше користувалась лиш у науковому обiгу. При цьому в
науцi податкового права все чiткiше проявляється пiдхiд до податкового обов’язку як до
складної категорiї, яка мiстить низку елементiв. У той же час спiрними є питання щодо
кiлькостi таких елементiв, їх вмiсту, спiввiдношення мiж собою тощо. Вирiшення цих питань
є актуальним й нинi, а їх розв’язання має важливе як теоретичне, так i практичне значення.
Згiдно iз п. 36.1 ст. 36 Податкового кодексу України «податковим обов’язком визнається
обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору
в порядку i строки, визначенi цим Кодексом, законами з питань митної справи» [2].
Ефективнiсть реалiзацiй функцiї держави та мiсцевого самоврядування залежить вiд стану
виконання суб‘єктами податкового обов’язку .
Характерною особливiстю податково-правового регулювання є юридична нерiвнiсть
суб’єктiв податкового права, що базується на нееквiвалентнiй природi фiнансових вiдносин,
яка вiдбивається у змiстi та структурi прав i обов’язкiв суб’єктiв податкового права [4, с. 97].
У теорiї податкового права змiст податкового обов’язку має 2 значення. По-перше, у
вузькому значеннi податковий обов’язок зводиться лише до обов’язку сплатити певнi суми
податкiв i зборiв [5, с. 168]. По-друге, у широкому розумiннi податковий обов’язок включає
три взаємопов’язаних блоки: 1) обов’язок з податкового облiку; 2) обов’язок зi сплати
податкiв i зборiв; 3) обов’язок з подання податкової звiтностi [5, с. 169].
Пiдсумовуючи вищесказане, можна сказати, що податковий обов’язок є видом та мiрою
необхiдної та належної, а також можливої поведiнки платникiв податкiв [6]. Саме ця
категорiя податкового права є важливою для наповнення державного бюджету коштами,
адже основна частина доходiв держави формується за рахунок виконання усiма
конституцiйно встановленого обов’язку зi сплати податкiв, зборiв в порядку i розмiрах,
встановлених законом. Тому податки повиннi сплачуватися у повному обсязi, у
встановленому законодавством порядку, та у вiдповiднi термiни. Невиконання суб’єктами
свого податкового обов’язку порушує баланс вiдносин громадян iз державою, через що
остання не має можливостi ефективно виконувати покладенi на неї функцiї.
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