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УДК351.713:347.73(47?) ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
М М. Калашніков УКРАЇНИ ДЛЯ ПРИКРИТТЯ ПОРУШЕНЬ 
А.М. Меженський- НОРМ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА У

У п а  і її рочі ія іаюгься попя і ія "принципи опо, ип кування", "правові ко- 
дічії", "у іи.іічація", "ока«нічний подаюк", основні пі сходи до внесення чмііі у 
чинне чакоподавс гво та використання у ги. іічації і ія чабечпечепня екодогічпої 
бечі іеки.

К  иочові слова: пріоритетність норм, колізія, податковий закон.

В сіаіье рассматриваются понятия "принципы налогообложения, "пра
вовые количии", "утилизация", "чкалогический надої", <х ионные подходы по вне
сению изменении в дети івуюіцее закони, tare их іво іа исио іьчовапие уіи.іи- 
чании , і ія обеспечения :жо юі ической безопасности.

К мочевые с. юва: приоритетность норм, кмлизин, налоговый закон, финансо
вое право.

In article are considered notions "principles of the taxation, "legal collision", "sal
vaging", "ecological lax", the main approaches on contributing the changes to acting 
таконіт urn', ii-cibo that use to salvaging for provision of ecological safety.

Key words: priority o f the rates, collision, tax law, financial right.

Постановка проблеми. Економічна бочнека бу и .-якої іержави, і України 
зокрема, бага то в чому ча. іежить ні і сгабі іьі іостї чинного закої ю ш ікт іи , ухва- 
. іоппя нових законів і внесення змін в них. Вченими і і|\швиями пеон юра:юио 
паголоіпува. юся, т о  практика (|х>р.муваппя податкового закона швпва Украї
ни постійно свідчи ть іі|хі пеікхлі іовпісп. і безсистемність, які ведуть. ю  ікхта-
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ОІ. ІІ.1КХТГІ економ ічного рОІІЇИТКу І СІІЮрСІШЯ LO КІЛКОВИХ умов ц я  розвитку 
ТІНЬОІЮЇ економіки.

З їїія проголошення позаіежікхлі країни постійно й іе но.іоміка про 
(н|ч і к т и в іііоп> системи оподаткування в Україні. Проте ї ї  практичне вті
лення продовжус нагадувати собою: "шарахання з одного боку в інший", 
навіть в умовах дії По іагковото кодексу України. Постійно присутні н о  
і иііиніои., порушоппя норм чинного закопо іавсі ва і особіиво прав н. іал - 
пиків по іатків. Замість очікуваних результатів у ви і ія, ü збі іьшоппя на і- 
хо їжопь в юхі. п іу частину ю ржа в по то бю їжо ту, часто па дине або спа і 
виробництва, або скорочення пода ткових падхо. їжопь.

Метою роботи с апа ііз схдіовпих ідей формування податкової полі
тики, виражених в працях зарубіжних і вітчизняних вчених, ю сі і їжоїшя 
окремих норм чинного фінансового законодавства і Податкового кодексу 
України д ія  визначення найбільш оптимальних методів розвитку опода
ткування в нашій державі.

Виклад основного матеріалу дослідження. До проблеми ефектив
ності оподаткування звергалися багато вчених і практиків. Так величез
ний внесок у розвиток податків внесли ихді їжоїшя: А. Сміта, С.С. Btx:xi>- 
лова, Н.М. Годованою, Н.П. Кучерявепко, В.Е. Перекислова, В.А. Фадссва 
та інших.

Шотландський окопоміоі А. См ії т е  в 1776 році в своїй знаменитій 
книзі "Дослідження п)зо природу і причини багатства народів" виділив 
центральну проблему -  економічний розвиток сутні.литва і підвищення 
його ю бробуїу в умовах дії об'єктивних законів ринку. Помішал и зрос
танню багатства країни, може тільки нерозсу, їли вість її правителів, оскі
льки: "Великі нації ніколи не бідніють із-за марнотратства і перозс.у ііи- 
воесі приватних осіб, але вони пері іко бідніють в результаті марнотратс
тва і нерозсудливості державної влади". А.Сміл запропонував ні шишува- 
іи ефективність податкової політики, грунтуючись па принципах спра
во; їливосгі, визначепсхті, зручності і економії [17]. Податки повинні вид 
шл ися ті іь к и  законами, враховуючи інтереси і доходи суб'єктів ічнлопа
рювання. На жаль, закони стали заспххлвуватися в Україні як засіб забез
печені ія поділ ичпої, юні. іьпос ті.

Свото часу російський учений Босхолов С.С. звергав увагу па те, т о  
часто Пар іамептом вію. іялия норми, які просто не можуть бул и викорис
таними па практиці, або їх використання украй ускладнене. Як правії ю, 
такі закони ириймаюлия па догоду чиїмсь інтересам (нерідко представ
никам влади) |7|. Захищаючи інтереси незначної частини населення, 
іержава приходить на трапі, занепаду і повното розорення. Починає дія

ли закон си. їй. Такий розвилок веде ю  формування ю  іал кових умов роз
витку з іньової економіки і зубожіння населення [8, 11|. Ухвакчшя зако- 
пів, па думку Н.М. Годованою, B E. Перекислова, В.А. Фадшза, все більше
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посилює положення і суб'єктів господарювання, і простих громадян з 
причини ві иуччкхті ік вого, всеосяжного контролю па, і товарними пото
ками |9; 18|. Україна теж по виключення і багато в чому розплачується за 
"форма льний" контроль в ній області 1111.

У країні, здавалося о, систематизовано податкове законе). іавство в 
Позиковому кодексі України, проте всупереч паліям суб'єктів господа- 
рювапня, малого і середнього бізнесу, його норми маючі» тільки імпера
тивну іію, що суперечить Конституції України, йог. ія іам вчених і стати
стиці (яка указує на слабкий приріст ВВП за рахунок збору по зи ків і ия 
геп іоппія нсхтійна д ія  економіки іоржави) |П|. Зараз модним стало но
си ані ня па економічну кризу, що продовжується в свіч і.

У  с воїх дослі, іжеппях український вчений Н.П. Кучерявенко вказу
вав на ге, що подачок повинен бути частиною вже заробленого або отри
маного доходу платником 1131. Навря і чи шай дуться суб'єкти, що берусь 
участь у виробництві тільки ра їй сичач и податків.

Скчадаїткя  враження, що, кажучи про зростання юбробугу грома
дян і створення пріори генних умов іля розвитку малого бізнесу, предста
вники органів в з і їй України рухаються зворотно протилежним шляхом.

Приймаючи і вводячи в іію Податковий кодекс України Верховна 
ра іа України, Кабіїнгг Міністрів України і Прези іепг України зіткнучися 
з серйозним протистоянням представників малого і середпмго бізнесу 
запропонованій системі спрощеного оподаткування |2|. Після проведених 
зустрічей з представниками суб'єктів господарювання спочачтсу повністю 
вик иочастіхя перший розділ X IV  розді іу, а згодом ухваленням відповід
ного Закону України вносяться зміни ю  тільки прийнятого Податкового 
кодексу України |3|.

Поправки ю кодексу, що приймаються тепер, продовжують позбав
ляти можливості велику кількіс ть підприємців вести планомірну гехно- 
іарську діяльність і робити внесок ю  розвитку економіки, розвиватися 

самим, що призведе як завжди до відхочу малого бізнесу у "тінь".
Прагнення за всяку ціпу наповнити Державний бюджет України, 

привело ю  елементарного не югримання норм права або принципів бю- 
іжегпого процесу. В зв’язку з цим елі і зазпачич и, що в Бю іжеч пому ко те
кст України с норма, регулююча особливехті с|ч)рмуваппя Державного 
бюджету України. Так, в сгт. 27 Бюджетного кодексу України записано: 
"Закони України, які впливають па формування юхідпої і витратної час
ині бюджетів, повинні бути офіційно обнародувані до 15 серпня року, 
що передує плановому (новому бюджетному року). У  іншому випадку 
норми відповідних законів, які виливають па формування прибуткової 
і/або витратної частин бюджетів, застосовуєпх'я не раніше податки бю
джетного періоду, наступного за плановим" (у нашому випадку з 1 січ і ія 
2015 року) |11.
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Проблема, що розг.ія іасгься в статті, привертала увагу інших вчених 
України. Так, зокрема * погтяду правової колізії її кх. і і. їжу їм в О. Майст
ром ко |14; 16|. Законодавець вибираї пріхтий рух в ухваленні нових і впе- 
сопні змін в іііочі закони, роблячи по таким чином, т о  норми одного за
кону с пріори іхгтими над нормами іншого закону. Дадіхай розбираються 
ті, кому по погрібно. Напрошується висновок -  уря і і парламент умисні; 
створюють колізії норм. У грома іяпина нріхто затвор їжусги я іумка, на
віщо мені знання законів, якщо у мопс знайомий суд ія, котрий вирішить 
будь-яке питання, як мопі гроба.

Ніяко порушення закону по може бути виправдано в юго іу, чиїмось 
інтересам, навіть якщо воно юпущепо вихо іячи з принципу поді ї ичпої 
іоні іьїкхт і чи мої роби збі. іьшенпя па іхо їжоиь ю  бю іжету. Наро і Укра

їни, в іапій ситуації стас заручником іій в іа. їй, яка фактично сама ігно
рує во но народу. Такі дії ведуть до типику. У  суспільстві формується тве
рдо норокопаппя, що їдя ихягпепля навіт ь благих нітой, будь-які засоби 
тарні. Доречним сгаї висдів Р. Мюрдадя: "Через погані закони ми стад и 
пародом спри тних подой" |10|. Бі іьшісгь паседоппя, що особливо живуть 
за межею бідності просто по цікавитися раніше подат ковим законодавст
вом, і по цікавляться нормами Подат кового кодексу України зараз. На цей 
час в країні замість профос ійпих і корисних законів lie законе іавчо пою, 
яко породжує правовий хаїх' і бозла і, безгосподарність і бозві шовідадь- 
пість. Держава, в якій законодавець по творить, повільно помирає, і в 
ньому знищується любі будівничі засади правопорядку у кожній сфері 
діяльності. Яко законодавство, така й економіка. Не досконале законе іав- 
сгво-основа неефективної економіки |8,111.

З 1 вересня 2013 року вводиться в іію ути іізапійпий збір їдя авто
мобілів що по використовуються |5; 6| та встановлені основні положення 
процедури утилізації знятих с обліку транспорт них засобів. Розкриваючи 
зміст око. югічпого збору вик та юного в от. 240 По таткового ко юксу Укра
їни ми бачимо, щ о "Платниками податку і суб'єкти гоєноцарювання, 
юридичні іхоби, щ о по провалять господарської (підприємницької) дія
льності, бюджетні, громадські та інші пінірисмства, установи і організа
ції, постійні про ісгавпиптва нерезидентів, включаючи тих, які викопують 
агентські (предсіавпиііькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх 
заі новпиків, ні і час прова іжеппя іія. іьпосі і яких на тори торії України і в 
межах її континент алы юго шельфу та виключної (морської) економічної 
зони здійснюються: викиди забруднюючих речовин в ат мосферно повіт
ря стаціонарними іжередами забруднення; скиди забруднюючих речо
вин бозпосере шьо у во п іі об'єкт и; розміщення ві іхо іів у і пеіііадьпо ві і- 
ведепих.Д ІЯ  цього місцях чи па об'єктах, крім розміїпеппя окремих видів 
ві. іхо іів як вторинної сировини; утворення ра. ііоактивпих ві іхо іів (вк. мо
чаючи вже накопичені); тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх
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виробниками попа і установлений особливими умовами ліцензії ітрок". 
Констатуємо, пю  пемас н і ч о г о  пов'язаного з  використанням чи зпищеп- 
пям автомобілів |2|. Виправляючи ситуацію, «копо  іавоць вво ю ні шупкт 
240.1.6 такого змішу вказуючи па то, хто бу. іе п іалпиком по шгку: госпо- 
шрюючі с у б 'с К І И ,  Я К І ЗД ІЙ СН Ю Ю ТЬ "ВВОЗСІІНЯ, виробництво, при іб аВ сН ІН Я  

і рапсиорі них засобів та кузовів ю них, що в по, та. ївшому пі злягають 
утилізації" |2|. Аналогічно можна зробили висновок, що автомобілі (як 
сукупність різних оломеїгтів таблиці Менделєєва у вигляді вузлів і дета
лей) самі по собі пре клав іяюль екологічну загрозу, навіть якщо і не ви
користовуються (наприклад, зберіганеься в гаражі). При глибшому ви
вченні проблеми утил ізан ійнот збору виявляється і огас зрозумілими 
сіурбовапість Президента України, іопугагів Верховної Ради України і 
Кабінету Міністрів України про захист вітчизняного виробника (лу ї було 
б юречпо розібрал ися, пю  в іаспе с па увазі ні, і таким захистом). Нас.лі іки 
таких іій свідчать часто про лобіювання інтересів представників бізнесу 
прихильниками влади (це не залежить ні від кольору правлячої партії, пі 
ві і назви партіїабо руху). Насправді ж, випробовуючи великі ускда піеп- 
пя з наповпечіпям державного бюджету, уря і, фактично ігноруючи Бю
джетний кодекс України, ні і виглядом змін, вводить до Податкового ко- 
іексу України нову норму, нові об'єкт, суб'єкт, ставку податку, податкові 
пільги, механізм оиодал кування |2; 5|. Ос кільки у момент ухвалення і вве
дення і? дію  змін до Податкового кодексу України бюджетний рік вже 
роа. іізуспкя за законом України "Про Державний бюджет України па 
2013 рік" то змінювал и ба. іапс юхідної ла витра тної частини у такий спо
сіб заборонено тим же Бю іжегпим кодексом України |1; 4|. Проте закопо- 
іавні добре1 засвоїли, що коли виявляються суперечності норм чинного 

закопо, іавства нормам Податкового ко іексу України, то пріоритетними с 
норми останнього 12]. Фактично забутий закріплений в цьому ж кодекс і 
принцип "стабільності - зміни до будь-яких елементів податків та зборів 
не можуть вноситися пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюд
жетного періо іу, в якому бу іугь ііял'и нові прави ла ла ставки. По іатки ла 
збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінювал ися протя
гом бюджетного періоду" |2|. За рахунок виконання бюджету, розмиваю
чи саму суть екологічного податку, керівництво країни фактично пред
ставляє можливість Міністерс тву податків і зборів України використову
вали невраховане іжерело прибуткової частини бюджету, який форма
льно заявлений в Законі України "Про Державний бюджет України па 
2013 рік" розширюючи перелік об'єктів, платників за рахунок введення 
нових славок |4|. Імпортери автомобілів (суб'єкти господарювання) по
ступили на випере, іжеппя, цілком нриро. пю, слали ввозил и ю  почал ку тії 
норм оновленого податку, макстіпально можлива кііькісгь автомобілів 
ні і будь-яким приво юм. Про іаж без добавки ю  ціпи ловару їх абсолюг-
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по шані говус. Після но юрожчаппя просто пемас гарантій, т о  ні ж аиго- 
мооі. і і купую  ги муть українці.

Створюється враження, що законодавець і про;дсгавпики шати, жи
вуть, вілірвапо від всього світу, по цікавлячись, як вречу.іювати то або 
іііпіо питання. Можна багато сперечатися з приводу останнього нововве
дення, прозо, готуючис:ь до введення такого податку, оічінн: правію зро
били все, т о ї"  но залишитися в збитках і перекладає всі додаткові плати 
на плечі споживачів (включаючи збитки в ціну товару). Одним з мотивів 
ухва іоппя цього закопопрехікзу став захист вітчизняного авгомобі юбуду- 
ііаппя від апа іогічпого уз и іізаційпого збору з боку Російської Фо терапії. 
Про плавник україні ької в іа їй Т. Вага, ізо пояс нив, т о  ніс. ія того, як Рех ія 
ввела утилізаційний збір на імпортні авто, по привело до скорочення 
експорту українських автомобілів то Рехії |21|. А.зо по елі і забувати - що 
юзво, іяс собі робиз и Рсхїйська Фо юрація, по може; роби ти Україна.

Для вирішення проблеми утилізації старих автомобілів в різних 
державах були використані різні механізми. В основі знаходилися інтере
си грома іяп, а ікн ім юржави. Так в Російській Федерації вдалися до ви
дачі сертифікатів схобам, які узи іізували сзіій автомобіль, представляючи 
можливіс ть їм, таким чином, купити новий вітчизняний автомобіль за 
пониженою вартістю |19|. lie іійспо пі ггримка вітчизняного товаровиро
бника.

У Європойс ькому Союзі Німеччина бу.іа о іпіс ю з перших країн, що 
запустили програму утилізації старих автомобілів в 2009 ропі, коли за 
здачу в переробку застарілої машини власник отримував в ії юржави 
суму в 2.500 Євро. Застарілим вважався той автомобіль, який був випуще
ний по пізніше 1999 року, і, повинен був. бути власністю особи т о  здає 
його по менше чим один рік. Дивно, що, не дивлячись па то, т о  ця сума 
була приблизно в півтора-два рази менше, ніж аналогічна сума за такий 
же1 автомобіль в інших країнах Європи, попит па покупку нових автомо
білів в заміну старим ріс: з неймовірною шви ікісмо. Збільшений попи т на 
авгомобііі за ціною програмою в перший місяць Ті іГі навіть зажадав ю- 
дагкових грошових коштів. Прото, завдяки ній програмі Німеччини вда
лося по тільки иігіримаги ринок, але й забезпечити його зростання. Но 
дивіячись па то, що попит па нові машини був ісх гагпьо великим, це 
були автомобіїі, виготовлені за межами самої Німеччини. Такі німецькі 
компанії, як, наприклад, Volkswagen, Audi, BM W  і Mercedes-Benz по с ко
ристалися наданою програмою утилізації можливістю і по отримали ве
ликої вито їй ві і про іажу свсхї про іукпії за час пі іаиої пропозиції. Всьо
го в рамках даної програми населенням було при ібапо більше 1 мільйо
на нових машин |20|.

Запропонована в Україні уз илізанія приію. ш гь лише ю  ні івитоппя 
ціпи па ім п о р т і авгомобі іі. Но враховано низьку купівельну спромож
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ність населення і низьку копкуретноз/ш тіоть автомобілів, що випуска
ються ві тчизняними товаровиробниками.

Позитивна за думка шали, щ о Україна перестане бути смітгсзітали- 
щем д ія непотреба розвинутих країн світу, та така політика приносе ве
ликі прибутки за рахунок самото екологічного податку, зпаходи ться під 
загрозою. Н<;мас; утилізаційних підприємств, слабо розвинена авговироб- 
пича індустрія, недостатня насиченість авторипку машинами вітчизпя- 
ното виробника. Практично немає конкуренції імпорту. Висловлювання 
про імовірне витиснення з "тіні" умільців, т о  працюють у гаражах зби
раючи авто з завезених запчасі ип може не справ ці ї ися |16|.

Висновки. З метою стимулювання розви тку, як суб'єктів господарю
вання, іак і в цілому економіки іержави, іоцідьно розробити концепцію 
економічного розвитку спрямовану на задоволення своїх внутрішніх по
треб за рахунок власних можіиікхтеи та ресурсів. Захисі інтересів вітчи
зняного товаровиробника повинен стати іісвим, а не залишатися лише 
благими намірами. Створення ні н руїпя для формування ііи|>расі рук ту
ри по утилізації не використовуваних авто і іншого брухту повинно стати 
нові /ємною ііо іх я к  т і  і пою працею іержави і кожного мешкання України.

Податкові правовідпосипи входять в інегигуі податкового права, 
який с складовою (невід'ємною) частиною фінансового нрава України, 
тому при ухваленні -законів або внесенні змін до них у сфері оподатку
вання, компетентні іержавні органи і посадовці повинні постійно забез
печувати відповідність норм, що приймаються, таким, т о  діють. Нагаль
ною потребою с відмова законодавців ві і використання прийому колій 
правових норм, що більш сві шип, про некомпетен тність, а не про освіче
ність у  правових питаннях.

Пріоритетності норм о т о г о  закону па і нормами інших не може ви
користовуватися за дія врегулювання проталин законодавства. Громадя
ни і представники бізнесу повинні керуватися в своїй діяльності чі ткими 
прозорими законами, а не використовувати суперечікхзї, коїізії норм д ія  
свого збагачення або ві щодення виробництва в "тіїіь”. Зміст закону потрібно 
не пам'я тати, а правильно розумі ти, використовуючи в своїй, іія. іьпоегі.
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