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ПОДАТКОВЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ: 
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБ’ЄКТ ПОСЯГАННЯ 

Перед державою завжди стоїть 
безліч завдань, пов’язаних із реалі-
зацією своїх економічних та соціаль-
них програм, реформування, розвитку 
ринкових структур, виконання інших 
функцій з метою забезпечення функ-
ціонування цілісної системи сфер сус-
пільного життя. Все це разом вимагає 
відповідного та своєчасного фінан-
сування, основним джерелом грошо-
вих коштів для чого є Державний 
бюджет, а основною складовою части-
ною доходів бюджету нашої держави 
є податкові надходження. Дослід-
ники сучасної економічної злочинно-
сті виділяють податкові кримінальні 
правопорушення в числі найбільш 
небезпечних напрямків криміналізації 
економічної діяльності, так як вони 
відрізняються великою різноманітні-
стю, високоінтелектуальним характе-
ром протиправних операцій, швидкою 
адаптацією до застосовуваних форма-
тів звітності, видам документів і тех-
нологій податкового обліку. 

Зміни до законодавства, які вно-
сяться протягом останніх років не 
тільки не сприяли ефективності про-
тидії кримінальним правопорушен-
ням, що вчиняються у податковій 
сфері, а й «породили» нові труднощі 
у правозастосовчій діяльності, яка, 
на жаль, не відрізняється одноманіт-
ністю. В одних випадках винні особи 
притягаються до кримінальної відпо-
відальності, але найчастіше до них 
застосовуються надзвичайно м’які 
види покарань, в інших – прова-
дження взагалі не порушуються, або 
припиняються за відсутністю складу 

кримінального правопорушення, що 
говорить про наявність безлічі про-
блем при кваліфікації кримінальних 
правопорушень у сфері оподатку-
вання та про низьку ефективність 
санкцій аналізованих складів. 

Вагомий внесок у вивчення про-
блем, пов’язаних із законодавчою 
регламентацією кримінальних право-
порушень вчинених у сфері оподат-
кування, внесли такі відомі вчені, 
як В.А. Владимиров, Б.В. Волжен-
кін, А.В. Галахова, Л.Д. Гаухман, 
Л.Л. Крутіков, В.Д. Ларічев, Н. Лопа-
шенко, Ю.І. Ляпунов, С.В. Макси-
мов, Л.К. Малахов, В.А. Михай-
лов, П.Н. Панченко, С.Г. Пепеляєв, 
А.І. Сотов, Е.С. Тенчев, B.C. Усти-
нов, A.M. Яковлєв, П.С. Яні та ін. 
Дослідженню розглянутих проблем 
присвятили свої дисертації М.В. Аба-
ніна, Н.В. Боровик, С.С. Білоусова, 
М.Ю. Ботвінкін, В.В. Васильєв, 
А.А. Вітвіцький, В.А. Єгоров, А.Н. Кози-
рін, А.П. Кузнецов, І.І. Кучеров, 
А.А. Лошкін, Н.І. Міщук, І.В. Паль-
ців, Л.В. Платонова, А.В. Сальников, 
К.К. Саркісов, І.М. Середа, О.Г. Солов-
йов, І.М. Соловйов, А.В. Щукін.

Вважаємо, що точній юридичній 
оцінці вчинених суспільно небезпеч-
них діянь належить особлива роль. 
Не можна говорити про виявлення 
кримінального правопорушення, якщо 
відповідне діяння неможливо пра-
вильно оцінити з позиції криміналь-
ного закону. Оскільки в теорії і прак-
тиці не склалося єдиних поглядів на 
багато питань, пов’язаних з реаліза-
цією кримінально-правових норм про 
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відповідальність за кримінальні пра-
вопорушення в сфері оподаткування, 
та навіть щодо точного уніфікованого 
поняття «податкового кримінального 
правопорушення», то це викликає 
нагальну потребу в їх комплексному 
вивченні. 

Так, відповідно до Податкового 
кодексу України (далі – ПК України), 
«податком є обов’язковий, безумовний 
платіж до відповідного бюджету або 
на єдиний рахунок, що справляється 
з платників податку відповідно до ПК 
України. Сукупність загальнодержав-
них та місцевих податків та зборів, 
що справляються в установленому ПК 
України порядку, становить податкову 
систему України» [1].

Порядок нарахування та внесення 
до бюджетів податків і зборів різних 
рівнів регулюється нормами ПК Укра-
їни. Згідно зі ст. 6 ПК України, «пода-
ток – це обов’язковий, безумовний 
платіж до відповідного бюджету, що 
справляється з платників податку від-
повідно до ПК України. У свою чергу, 
збором (платою, внеском) є обов’язко-
вий платіж до відповідного бюджету, 
що справляється з платників зборів, 
за умов отримання ними спеціальної 
вигоди, зокрема внаслідок учинення 
на користь таких осіб державними 
органами, органами місцевого само-
врядування, іншими уповноваженими 
органами та особами юридично значу-
щих дій» [1].

Визначальним поняттям розрахун-
ків за податками та зборами є подат-
кове зобов’язання – сума коштів, яку 
платник податків, наприклад податко-
вий агент, повинен сплатити до від-
повідного бюджету в якості податку 
або збору на підставі, у порядку 
та в строки, що передбачені подат-
ковим законодавством (зокрема сума 
коштів, визначена платником подат-
ків у податковому векселі та не спла-
чена в установлений законом строк).

Системоутворюючим чинником 
для податкових кримінальних право-
порушень є сама сфера податкових 
правовідносин, а не суб’єкт кримі-

нально караного посягання (платник 
податків) або предмет такого діяння 
(несплачений податок).

У свою чергу, податкові відно-
сини – це владні відносини, що 
складаються між державою в особі 
уповноважених нею органів, з одного 
боку, та громадянами та організаці-
ями як платниками податків з іншого. 
До податкових правовідносин, як пра-
вило, відносяться владні відносини 
щодо встановлення, введення, обчис-
лення, стягнення та сплаті податків 
та зборів, а також виконання поса-
довими особами державних органів 
своїх професійних обов’язків у подат-
ковій сфері (здійснення податкового 
контролю, податкових розслідувань 
та притягнення до відповідальності за 
вчинення податкового порушення).

Кримінальне правопорушення 
за Кримінальним кодексом України 
(далі – КК України) – «це передба-
чене КК України суспільно небезпечне 
винне діяння (дія або бездіяльність), 
вчинене суб’єктом кримінального 
правопорушення» [2].

Податкове кримінальне правопо-
рушення – це вчинене у податковій 
сфері протиправне діяння, злочинний 
характер якого визнаний чинним кри-
мінальним законодавством території, 
до юрисдикції якої його віднесено 
[3, с. 14].

З точки зору О.О. Дудорова «у 
чинному КК України охорона сис-
теми оподаткування передбачена 
у трьох відносно самостійних формах: 
1) створення окремого складу кримі-
нального правопорушення, в якому 
саме система оподаткування висту-
пає єдиним основним безпосереднім 
об’єктом кримінального правопору-
шення (ст. 212 КК України); 2) ство-
рення складів кримінально караних 
діянь, в яких система оподаткування 
є одним з основних безпосередніх 
об’єктів (ст. ст. 204, 216, 222 КК 
України); 3) створення складів діянь, 
в яких система оподаткування віді-
грає роль не основного (єдиного або 
альтернативного), а лише так званого 
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факультативного безпосереднього 
об’єкта (ст. ст. 201, 202, 207, 211, 
213, 218–221 КК України). На думку 
дослідника, кримінальні правопору-
шення, що посягають на систему опо-
даткування, є підстави поділити на 
два види: 1) кримінальні правопору-
шення проти системи оподаткування 
(податкові кримінальні правопору-
шення); 2) кримінальні правопору-
шення, що можуть спричиняти шкоду 
системі оподаткування» [4, с. 14].

Поняття податкового криміналь-
ного правопорушення можна засто-
совувати як збірне позначення всього 
різноманіття кримінально караних 
діянь, скоєних суб’єктами під час 
реалізації податкових правовідносин. 
З цієї причини в контексті податкової 
злочинності слід розглядати не лише 
протиправні дії платника податків, 
спрямовані на ухилення від сплати 
податкових платежів, а й, наприклад, 
незаконне одержання податкових 
пільг або здійснення в межах подат-
кових правовідносин протизаконних 
дій посадовими особами податкових 
органів тощо.

Згідно позиції Д. Глібова та А. Ролика, 
видовим об’єктом податкових кри-
мінальних правопорушень виступаю 
суспільні відносини у сфері формування 
бюджету від зборів та податків з їх плат-
ників [5, с. 114]. 

Видовим об’єктом податкових кри-
мінальних правопорушень у науковій 
літературі називають також суспільні 
відносини у сфері фінансової діяль-
ності, що забезпечують формування 
бюджету та позабюджетних фондів за 
рахунок збору податків із юридичних 
та фізичних осіб [6]. 

Д.І. Мітешев під видовим об’єктом 
податкових кримінальних правопо-
рушень розуміє відносини у фінан-
совій сфері держави щодо форму-
вання бюджетів різних рівнів, і навіть 
бюджетів державних позабюджетних 
фондів з допомогою податкових над-
ходжень [7, с. 6].

Об’єктом податкових криміналь-
них правопорушень слід розглядати 

суспільні відносини щодо сплати 
податків шляхом несплати або непов-
ної сплати у встановлений термін 
податкового платежу за наявності 
можливості його сплатити, що тягне 
за собою недофінансування бюджетів 
різних рівнів та державних соціальних 
позабюджетних фондів. Податкове 
кримінальне правопорушення не може 
завдавати шкоди порядку оподатку-
вання, який включає, зокрема, і регу-
лювання дій податкових органів у разі 
ухилення, що містить ознаки кримі-
нального правопорушення. Такі кримі-
нально карані діяння завдають шкоди 
відносинам, що виникають у зв’язку 
з реалізацією цього порядку. Звідси 
видовий об’єкт податкових криміналь-
них правопорушень можна визначити 
як суспільні відносини щодо реаліза-
ції встановленого законом порядку 
сплати податків та (або) зборів.

Стосовно родового об’єкту подат-
кових кримінальних правопорушень 
у науковій літературі висловлю-
ються різні позиції, так, наприклад, 
Ю.М. Сухов визначає його як «відно-
сини між державою, господарськими 
суб’єктами та іншими особами з при-
воду господарської діяльності» [8]. 
В.М. Киричко та О.І. Перепелиця 
пропонують визначати родовий об’єкт 
податкових кримінальних правопору-
шень як суспільні відносини у сфері 
державного регулювання оподатку-
вання і формування доходної частини 
бюджетів та державних цільових фон-
дів [9, с.155]. 

У кримінально-правовій доктрині 
висловлюється позиція, що родовим 
об’єктом даного виду кримінальних 
правопорушень є «встановлений зако-
ном порядок оподаткування юридич-
них і фізичних осіб, який забезпечує 
за рахунок надходження податків 
та зборів (обов’язкових платежів) 
формування дохідної частини відпо-
відних бюджетів, а також державних 
цільових фондів» [10, с.522]

У свою чергу В.О. Навроцький, 
пропонує безпосередній об’єкт подат-
кових кримінальних правопорушень 
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визначати певний «зріз» податкових 
правовідносин, а саме «суспільні від-
носини з приводу сплати податків, 
зборів, обов’язкових платежів державі 
зобов’язаними суб’єктами» [11, с.159]

Безпосереднім об’єктом податко-
вих кримінальних правопорушень 
пропонуємо вважати суспільні від-
носини, які забезпечують легітимне 
функціонування системи оподатку-
вання України, тобто дотримання 
встановленого порядку оподатку-
вання юридичних і фізичних осіб, 
який забезпечує надходження подат-
ків і зборів (обов’язкових платежів) 
до державного та різних форм місце-
вого бюджетів.

Отже, наявність норм про кримі-
нальну відповідальність за податкові 
кримінальні правопорушення обумов-
лено особливою суспільною небез-
пекою даних діянь, що визначається 
високою значимістю податків у госпо-
дарській діяльності підприємств, поля-
гає у заподіянні шкоди бюджету 
держави в частині її формування від 
збору податків з юридичних та фізич-
них осіб внаслідок несплати податко-
вих платежів особами, зобов’язаними 
законодавством сплачувати податки із 
встановлених об’єктів оподаткування. 
Суспільна небезпека податкових кри-
мінальних правопорушень визнача-
ється тим, що вони завдають істот-
них збитків податковій, фінансовій, 
економічній безпеці держави, пере-
шкоджають плановому надходженню 
податків до бюджету, чим підривають 
нормальне функціонування економіки. 
Важливість з’ясування поняття подат-
кових кримінальних правопорушень 
у тому, що таке діяння здатне істотно 
вплинути на стан кримінально-право-
вої охорони податкових відносин, що 
дає підстави для виокремлення подат-
кових кримінальних правопорушень 
у в самостійну групу у системі еконо-
мічних злочинів. 

Відтак, податкове кримінальне пра-
вопорушення – це кримінально каране 
діяння, яке посягає на суспільні від-
носини у сфері системи оподатку-

вання України. До податкових кримі-
нальних правопорушень слід віднести 
діяння проти державної системи опо-
даткування та спричинення шкоди 
у вигляді ненадходження податків, 
зборів та інших платежів до держав-
ного та місцевого бюджетів. Даний вид 
кримінально караних діянь входять до 
найбільш загальної групи протиправ-
них діянь – економічних кримінальних 
правопорушень.

У статті досліджено визна-
чення податкового кримінального 
правопорушення. Проаналізовано 
поняття податків, обов’язкових 
зборів, податкового зобов’язання за 
податковим законодавством Укра-
їни. Проаналізовано чинні норми 
ПК України на предмет визначення 
вказаних категорій. 

Розглянуто податкові право-
відносини як системоутворюючий 
чинник для податкових криміналь-
них правопорушень. Встановлено, 
що до податкових правовідносин 
відносяться владні відносини щодо 
встановлення, введення, обчис-
лення, стягнення та сплаті подат-
ків та зборів, а також виконання 
посадовими особами державних 
органів своїх професійних обов’яз-
ків у податковій сфері.

Здійснено спробу визначення 
поняття податкового криміналь-
ного правопорушення скрізь призму 
об’єкта посягання даного виду 
кримінально караних діянь. Прове-
дено аналіз наукових позицій щодо 
визначення суспільних відносин, які 
є об’єктом посягання податкового 
кримінального правопорушення. 

Акцентована увага на тому, 
що змістовне та уніфіковане 
визначення категорії податкового 
кримінального правопорушення, 
допоможе вирішити питання пра-
вильної оцінки діяння з позиції кри-
мінального закону, встановлення 
його ознак та особливостей. 

Висловлена власна авторська 
позиція з приводу визначення безпо-
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середнього об’єкту податкових кри-
мінальних правопорушень та запро-
поновано вважати такими суспільні 
відносини, які забезпечують легіти-
мне функціонування системи оподат-
кування України, тобто дотримання 
встановленого порядку оподатку-
вання юридичних і фізичних осіб, 
який забезпечує надходження подат-
ків і зборів (обов’язкових платежів) 
до державного та різних форм місце-
вого бюджетів. Визначено, що подат-
кове кримінальне правопорушення – 
це кримінально каране діяння, яке 
посягає на суспільні відносини у сфері 
системи оподаткування України та 
є різновидом економічного криміналь-
ного правопорушення. 

Ключові слова: податок, бюджет, 
кримінальне правопорушення, подат-
кове кримінальне правопорушення, 
податкова система.

Tsybokhin O. Tax criminal offense: 
definition and object of the offense

The article examines the definition 
of tax criminal offense. The concepts 
of taxes, mandatory fees, tax liability 
under the tax legislation of Ukraine 
are analyzed. The current norms of 
the PC of Ukraine are analyzed in 
order to determine these categories.

Tax relations as a system-forming 
factor for tax criminal offenses are 
considered. It has been established 
that tax legal relations include power 
relations concerning the establishment, 
introduction, calculation, collection 
and payment of taxes and fees, as 
well as the performance by officials 
of state bodies of their professional 
duties in the tax sphere.

An attempt has been made to define 
the concept of tax criminal offense 
everywhere through the prism of the 
object of encroachment on this type of 
criminal act. An analysis of scientific 
positions on the definition of public 
relations, which are the object of 
encroachment on tax criminal offenses.

Emphasis is placed on the fact 
that a meaningful and unified 

definition of the category of tax 
criminal offense will help to resolve 
the issue of proper assessment of the 
act from the standpoint of criminal 
law, establishing its features and 
characteristics.

The author’s own position on the 
definition of the direct object of tax 
criminal offenses is expressed and it 
is proposed to consider such public 
relations that ensure the legitimate 
functioning of the taxation system 
of Ukraine, ie compliance with the 
established procedure for taxation of 
legal entities and individuals. ) to the 
state and various forms of local budgets.

It is determined that a tax criminal 
offense is a criminally punishable act 
that encroaches on public relations in 
the field of taxation of Ukraine and is 
a type of economic criminal offense.

Key words: tax, budget, criminal 
offense, tax criminal offense, tax 
system.
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