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У статті здійснено аналіз адміністративно-деліктних проваджень, що виникають при 

стягненні податків фінансовими органами зарубіжних країн. Розглянуто основні нормативно-
правові акти, які регулюють діяльність фінансових органів у сфері оподаткування. 
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В статье осуществлен анализ административно-деликтных производств, возникающих 
при взыскании налогов финансовыми органами зарубежных стран. Рассмотрены основные 
нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность финансовых органов в сфере 
налогообложения. 
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The article analyzes the administrative tort proceedings arising in the collection of taxes 

financial authorities of foreign countries. The basic regulations governing the activities of financial 

agencies in the field of taxation. 
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Постановка проблеми. Для 
ефективного адміністративно-
деліктного провадження, що 
здійснюється фінансовими органами 

у праві зарубіжних країн, потрібне 
міцне правове та теоретичне 
підґрунтя. Висока соціальна 
значимість цього інституту для 
життєдіяльності Українського 
суспільства зумовлює необхідність 
проведення досліджень щодо його 
подальшого вдосконалення. Тим 

більше, що розвиток нормативно-
правового регулювання 
адміністративно-деліктного 

провадження, що здійснюється 
фінансовими органами, не 
позбавлений ряду проблем. Саме 
тому, тема є досить актуальною та 
потребує подальшої наукової 
розробки. 

Аналіз останніх досліджень 

та публікацій. У науковій літературі 
питанням адміністративно-
деліктного провадження, що 
здійснюється фінансовими органами 

у праві зарубіжних країн присвячено 
чимало праць. Це, зокрема, 
напрацювання таких дослідників як 
Л. В. Ефремов, О. В. Грін, 
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В. І. Болтроменюк, 
І. І. Огороднікова, П. Т. Гега, 
Я. В. Литвиненко, В. К. Шкарупа, 
С. Ю. Дьоміна, Л. В. Коваль, 
В. К. Колпаков, Т. О. Мацелик, 
О. В. Гуров, Е. Ф. Демський, 

М. В. Завальний, І. В. Мельник, 
В. Я. Настюк та інші.  

Мета статті полягає у тому, 
щоб на основі комплексного аналізу 
теоретичних джерел, узагальнення 
нормативно-правового матеріалу та 
практики його застосування 
встановити сутність та зміст 
адміністративно-деліктного 
провадження, що здійснюється 
фіскальними органами у праві 
зарубіжних країн, а також розробити 

пропозиції і рекомендації щодо його 
удосконалення в національне 
законодавство. 

Виклад основного матеріалу. 

У праві більшості зарубіжних країн 

існують певні адміністративно-
деліктні провадження, що 
здійснюються фінансовими 

органами, для того щоб протистояти 

діям недобросовісних платників 
податків та зборів, порушенням при 

оподаткуванні та митній діяльності. 
Коло протиправних дій, 

пов’язаних із сплатою податків, у 
кожній конкретній країні має свої 
особливості. Відповідальність за ці 
правопорушення наступає за 
нормами фінансового, цивільного, 
адміністративного, кримінального 
права. Слід відзначити, що деякі 
адміністративні санкції у сфері 
податків встановлюються не 
окремими актами про 
адміністративну відповідальність, а 
безпосередньо нормами, які входять 
до іншого законодавства, 

насамперед податкового та митного. 
У США, наприклад, на рівні 
федерації відповідальність за 
правопорушення у сфері державних 
доходів регулюється Кодексом 

внутрішніх державних доходів 1954 

р., у Франції – Загальним кодексом 

про податки 1950 р., у Німеччині – 

Положенням про податки 1977 р., у 
Великобританії та Італії – окремими 

спеціальними законодавчими актами 

про податки тощо. 
Для контролю за процесами 

справляння податків і здійснення 
адміністративно-деліктних 
проваджень при виявлення 
адміністративних правопорушень у 
різних зарубіжних країнах існують 
різноманітні структури.  

Класичним прикладом щодо 
організації державного податкового 
контролю в президентській 

республіці є Сполучені Штати 

Америки. У США чинна система 
державного фінансового контролю 

інкорпорована в державно-правову 
систему як необхідний елемент 
державного регулювання балансу 
повноважень законодавчої і 
виконавчої влад. Взаємодія двох 
гілок державної влади в цій сфері 
здійснюється з допомогою як 
парламентського контролю за 
діяльністю міністерств і відомств, 
так і адміністративного й 

податкового контролю Президента 
США за діяльністю його 
адміністрації [1, с. 91]. 

Незважаючи на те, що 
законослухняність у США 

знаходиться на високому рівні, 
окрім Казначейства, державний 

контроль у галузі фінансів 
здійснюють ще Головне контрольно-
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фінансове управління Конгресу, 
Адміністративно-бюджетне 
управління при Президентові США, 

Управління з добору і розстановки 

кадрів, Президентська рада по 
боротьбі з фінансовими 

зловживаннями в державних 
установах («Рада честі і 
ефективності»), інспектори 

Федеральної резервної системи, 

служба внутрішніх доходів 
(податкова служба) та інші органи. 

Так, центральним ядром органів 
податкового адміністрування у США 

є Державна служба збирання 
податків та фінансового контролю 

США. Основним елементом в її 
структурі є Служба внутрішніх 
доходів, яка оперативно 
підпорядкована Міністерству 
фінансів. Служба внутрішніх 
доходів складається із таких 
підрозділів: центральний апарат (на 
федеральному рівні), податкові 
служби штатів, місцеві податкові 
служби. 

Спори, які виникають при 

здійсненні адміністративно-
деліктних проваджень, зокрема, що 
виникають при стягненні податків, у 
США вирішує спеціальний 

Податковий суд, який було створено 
у 1942 році на базі Податкової 
апеляційної колегії. Він опікується 
позовами платників податків до 
федерального уряду згідно з 
Кодексом про податкове 
регулювання. Його рішення 
підлягають перегляду Апеляційним 

судом США федерального судового 
округу [2, с. 106-110]. Також 

відповідно до ст. III Конституції 
США Конгрес США заснував інші 
суди. Один із них – Суд міжнародної 

торгівлі, який поряд з іншими 

розглядає справи, пов’язані з 
законами, що регулюють митні 
платежі. 

Податкове, митне та інше 
законодавство про податки 

більшості європейських країн 

розробляється відповідно до вимог 
нормативно-правових актів ЄС. 

Саме для цього приймаються певні 
директиви, регламенти, які 
використовують держави-члени ЄС. 

Варто зазначити, що Європейський 

Союз не може напряму втручатися у 
внутрішню податкову, митну та 
іншу політику країн-членів, отже, 
досвід останніх у здійсненні 
адміністративно-деліктних 
проваджень фінансовими органами 

не однаковий. Це пояснюється ще й 

тим, що до складу ЄС входять 
держави з різними рівнями 

економічного розвитку та 
ментальністю населення [3, с. 322]. 

Франція – найбільш 

оподатковувана країна серед 
європейських держав. При виявленні 
правопорушення з платника 
податків стягується ще більший 

штраф. У разі незгоди з рішенням 

податкових органів та невнесення до 
зазначеної дати визначеної суми, 

матеріали передаються судовому 
виконавцю. Якщо й після цього 
платник відмовляється сплатити 

нараховану суму, то виконавець 
прийде і опише все, що вважатиме за 
необхідне, крім знарядь праці. При 

цьому, єдине послаблення – це те, 
що під час опису ще можна сплатити 

всю суму боргу. Після зазначеної 
дати все описане продають з 
аукціону. У Франції виявлення і 
попередження зловживань у сфері 
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податків покладено на Рахункову 
палату – одну з найстаріших 
державних установ країни. Тут 
Рахункова палата є по суті судовою 

адміністрацією. Законодавець відніс 
до її компетенції здійснення 
загального контролю за державними 

фінансами. Органами державного 
фінансового контролю у Франції є 
також Генеральна інспекція фінансів 
і Генеральна інспекція адміністрації. 
Перебуваючи в безпосередньому 
підпорядкуванні міністра економіки 

і фінансів, Генеральна інспекція 
фінансів виконує функції контролю 

на місцях за діяльністю служб 
міністерства економіки і фінансів. 
Вона контролює діяльність всіх 
призначених державою бухгалтерів 
та адміністративної бухгалтерії 
вторинних розпорядників кредитів, 
державних підприємств, а також тих 
недержавних органів і підприємств, 
що перебувають під фінансовим 

контролем держави. Ця ж установа 
організовує та здійснює дослідження 
економічних і фінансових проблем 

на замовлення державних 
міністерств і відомств, а також за 
власною ініціативою [1, с. 93]. 

Одним із найбільш досконалих 
є механізм адміністративно-
деліктного провадження, що 
здійснюється фіскальними органами 

Німеччини. У цій країні 
спеціального податкового та 
митного відомства не існує. 
Податкові та митні органи входять 
до фінансової системи, з досить 
своєрідною структурою, яка 
відбиває федеративну побудову 
держави, відносну самостійність 
земель. Так, існують Федеральне 
міністерство фінансів і земельні 

міністерства фінансів. У кожній 

землі, крім того, є так звана верховна 
фінансова дирекція (головне 
фінансове управління), що 
підпорядкована одночасно і 
федеральному, і земельному 
міністерствам фінансів (є і 
федеральним, і земельним органом). 

Верховній фінансовій дирекції 
підлеглі податкові інспекції і митні 
органи. Поряд з федеральними і 
земельними державними 

чиновниками у Німеччині існують 
консультанти з податків. Це не є 
працівники міністерства фінансів, 
але останнє видає їм ліцензію на 
право діяльності. Вони надають 
платні консультації, а це дуже 
важливо, адже законодавство 
Німеччини зі справляння податків 
досить складне. 

Спеціальним органом 

Міністерства фінансів Німеччини, до 
компетенції якого входять питання 
практичної реалізації податкової 
політики країни, є податкова поліція 
– «Steufa» («Штофа»). «Штофа», в 
основному, проводить 
документальні перевірки, і на їх 
основі, при необхідності, відкриває 
адміністративно-деліктні 
провадження. Документальними 

перевірками охоплюється відносно 
невелика кількість підприємств. Під 
документальну перевірку щорічно 
підпадають 19 % великих, 7 % 

середніх і 2 % малих підприємств. 
Основним документом, що визначає 
порядок здійснення процедури 

добору платників податків для 
проведення контрольних перевірок, 
є наказ Мінфіну Німеччини від 8 

березня 1981 року «Про 
раціоналізацію добору платників 
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податків для проведення 
контрольних перевірок» [4, с. 18-19]. 

Щодо процесу оскарження 
адміністративно-деліктних 
проваджень з питань справляння 
податків, то в Іспанії немає 
кодифікованого закону з переліком 

адміністративних порушень, але 
існують окремі галузеві закони, в 
яких містяться відповідні склади. 

Одним із них є Загальний закон 

«Про податки» від 1963 року. При 

цьому регулювання правопорушень 
у сфері оподаткування відноситься 
до механізмів адміністративного 
права. Так, Законом «Про правовий 

режим публічної адміністрації та 
загального адміністративного 
провадження» від 1 січня 2004 року 
встановлено порядок застосування 
штрафів і не грошових 
адміністративних санкцій за 
податкові правопорушення [5, с. 
844-855]. 

У Королівстві Нідерландів 
особливим різновидом 

законодавства є право економічних 
деліктів, заснованих на положеннях 
Закону про економічні делікти від 22 

червня 1950 року. Цей закон увібрав 
у себе більшість деліктів, які 
вчиняються в економічній сфері. 
Незважаючи на відмінності в назвах 
(злочини, порушення, делікти), вони 

розглядаються, як різновид караних 
порушень, а до самого Закону 
застосовуються загальні положення 
Кодексу карного права. Інша 
незначна частина економічних 
деліктів, які не були розміщені в 
цьому Законі, належать до сфери 

адміністративного деліктного права. 
Аналогічно, за порушення з 
податкового права в Законі про 

податки передбачене застосування 
адміністративних санкцій 

(administratieve sanctie). 

Адміністративними санкціями в 
податковому праві є: підвищення 
розміру податку (з ігнорування 
попередження з боку податкового 
інспектора, невчасне подання 
декларації), штраф у розмірі до 100 

% несплаченого податку [6, с. 238]. 

Жорсткою є процедура 
стягнення податків у Норвегії та 
відповідальність за адміністративні 
правопорушення у цій сфері. Кожен 

працюючий норвежець зобов’язаний 

до 31 січня подати в податкову 
контору своєї комуни декларацію. 

Інакше, хто прислав її із 
запізненням, заплатить значний 

штраф, а якщо зовсім не надіслав 
декларацію, то штраф буде ще 
більшим. Однак перед цим 

податковий інспектор разом з 
представником відділу поліції з 
економічних правопорушень оцінить 
у правопорушника будинок, 
поспілкується з його роботодавцем і 
перевірить факт отримання 
зарплати, звернеться в банк, де 
зберігаються кошти такого платника 
податків, наведе інші довідки і на 
свій розсуд складе декларацію. 

Складена податковим інспектором 

декларація буде не на користь 
платника. Але головне те, що вона 
буде надіслана до суду, який 

встановить розмір штрафу і строк 
сплати податку [7, с. 229-230]. 

В Естонії за порушення 
законів про податки фізичні особи 

несуть адміністративну 
відповідальність відповідно до 
Кодексу про адміністративні 
правопорушення. Адміністративні 
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стягнення у зв’язку з несплатою 

податків можуть накладатися не 
пізніше, ніж протягом трьох років з 
дня закінчення терміну 
перерахування стягненої чи такої, 
що підлягає стягненню, суми 

податку чи надання податкової 
декларації, у якій була вказана сума 
податку, менша за ту, що підлягає 
сплаті відповідно до закону про 
податок, або більша за суму, яка 
підлягає поверненню згідно з 
чинним законодавством [8, с. 55]. 

Висновки. Отже, на сьогодні 
існує величезний теоретично 
узагальнений і осмислений досвід 
стягування і використання податків 
у зарубіжних країнах. Уже 
сформовані найважливіші вимоги, 

яким повинні відповідати системи 

стягнення цих платежів поза 
залежністю від розвиненості в країні 

ринкових відносин, рівня зрілості її 
продуктивних сил і виробничих 
відносин. Ці вимоги всебічно 
підтверджені практикою і безумовно 
повинні враховуватися й Україною. 

Вони не виключають, а навпаки, 

припускають відмінності між 

різними країнами за структурою, 

набором податків, способам їхнього 
стягування, ставкам, повноваженням 

різних рівнів влади та іншими 

чинниками. Але при цьому будь-які 
адміністративно-деліктні 
провадження, що здійснюються 
фінансовими органами, де б вони не 
застосовувалися і якими 

конкретними рисами не 
характеризувалися, повинні 
відповідати визначеним 

кардинальним принципам, основні з 
яких – верховенство права, 
законність та справедливість. 
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