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Визначення податкової системи мак в Україні законодавче закріплення. Так, в п. З 
ст. 6 Податкового кодексу України зазначено, що сукупність загальнодержавних та місцевих 
податків та зборів, що справляються в установленому цим Кодексом порядку, становить 
податкову систему України. Основним елементом цієї системи є податки та збори, які 
безпосередньо сплачуються платником до бюджетів.Враховуючи останні зміни у податковій 
системі, а саме: нестабільна економічна та політична ситуація в країні, яка тягне за собою 
нестабільність податкового законодавства; формальне, а не реальне скорочення кількості 
податків та зборів; збільшення податкового тиску на платника податків, важливим є розгляд 



відносин, які складаються між платником податків та державою (в особі контролюючих 
органів). Важливість цього напрямку дослідження підтверджується реформою, яка 
проходить у податковій системі України. Серед основних її завдань зазначена зміна 
філософії взаємовідносин між контролюючими органами та платником податків 

Аналізуючи світову практику, можна виділити декілька моделей взаємовідносин 
держави і платника податків: 

1.Коли у відносинах «держава — платник податків» держава домінує. В цих 
відносинах платники здебільшого наділені обов'язками, а держава - правами. Держава, в 
особі контролюючих органів, активно використовує різні механізми примусу до платників з 
метою максимізації сплати податків. Платник в такій моделі розглядається як джерело 
фінансових ресурсів. Він не зацікавлений у виконанні свого податкового обов'язку. Для 
контролюючих органів такий підхід дає значний результат, а саме сприяє збиранню податків 

Негативними рисами цієї моделі є: 
а) зменшення активності платників податків, що породжує у них бажання ухилитись 

від оподаткування. Зважуючись на податкове правопорушення, платник податків порівнює 
вигоди, які він одержує від приховування реального рівня доходів, та ризики, пов'язані з 
викриттям такого приховування Якщо вигода буде вища, то, скоріше за все, платник не буде 
сплачувати податки в повному обсязі; 

б) застосування з боку контролюючих органів більш складних методів та способів 
податкового контролю, що потребує збільшення грошових ресурсів; 

в) провокує застосування нечесних способів взаємодії як зі сторони контролюючих 
органів, так і зі сторони платників. 

В якості висновку можна зазначити, що такий підхід є не досить вдалий. Його 
відмінною рисою є корупція та розвиток тіньового сектору. 

2. Коли платник домінує у відносинах «держава - платник». Така модель притаманна 
для слаборозвинених держав з неефективним державним апаратом. В такій ситуації 
надходження до бюджету стають мінімальними. Ця модель не може бути ефективною, 
оскільки її наслідком може стати фінансова криза в державі, що приведе до посилення 
державного контролю над платником податків. 

3. Коли всі суб'єкти податкових правовідносин є рівноправними і діяльність кожного 
з них є підконтрольною і підзвітною. Досвід багатьох країн світу (США, Швейцарія та інші) 
є доказом справедливості такого підходу. Сама модель партнерських взаємовідносин є 
найбільш вдалою. Вона дає всім учасникам податкових правовідносин певні переваги, які 
змушують їх діяти в бажаному для держави напрямку. Ця модель передбачає не просто 
додержання податкового законодавства, а виділяє в якості головного напрямку — досягнення 
на основі закону справедливого балансу приватних інтересів платників і публічних інтересів 
держави і суспільства. Очевидним є той факт, що фіскальні новації, які суперечать 
економічним інтересам платників податків, приречені на невдачу. 

Партнерство у податковій сфері передбачає певну узгодженість, яка досягається 
шляхом встановлення та дотримання всіма сторонами певних правил (принципів, процедур 
здійснення узгоджених дій) Так, платник податків повинен чесно довести до відома 
контролюючих органів всі свої доходи (які мають значення для оподаткування), а натомість 
одержати від контролюючого органу гарантії звільнення від податкових перевірок та 
штрафних санкцій. Прикладом такого партнерства на даний час є застосування податкового 
компромісу по податку на прибуток та ПДВ. 

Таким чином, реформування податкової системи України повинно здійснюватись з 
урахуванням досвіду, набутого в європейських країнах з обов'язковим дотриманням 
принципу співпраці контролюючих органів і платників податків. 
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