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Стаття присвячена визначенню критеріїв класифікації юридичних фактів у податковому праві 

на основі чинного податкового законодавства України, а також формулюванню висновків та автор-
ського визначення поняття юридичних фактів у податковому праві України.
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Постановка проблеми. На сучасному 
етапі розвитку права в Україні вчення про 
юридичні факти є актуальним для дослі-
дження. Визначення юридичного факту у 
теорії права слугує основою для його закрі-
плення у галузевих науках. У теорії податко-
вого права дослідження юридичних фактів, 
зокрема їх класифікації, також є доцільним 
для опрацювання, що спричинено стрімкими 
економічними та законодавчими змінами у 
сфері оподаткування.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У податковому праві питанню класи-
фікації юридичних фактів присвятили свої 
наукові праці як вітчизняні, так і зарубіжні 
вчені даної сфери, серед яких Ю. Бабанова, 
І. Бабін, В. Баландіна, О. Дьомін, Ю. Крохі-
на, М. Кучерявенко та інші.

Формування цілей статті. Метою статті є 
аналіз системності та критеріїв класифіка-
ції юридичних фактів у податковому праві.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. У словниковій літературі термін «систе-
ма» (від гр. syst ma – утворення) визначаєть-
ся як форма, спосіб організації чого-небудь. 
Своєю чергою, системністю є те, що стосу-
ється системи, входить до неї, ґрунтується на 
ній [1, с. 694]. Системність є початком, який 
передує створенню класифікації. 

Класифікація (Klassifikation з лат. 
classis – розряд і facere – робити) – це розпо-
діл чого-небудь за класами згідно з наявними 
ознаками [1, с. 360]. Саме в класифікації юри-
дичних фактів більш чітко проявляються їхні 
спільні ознаки. Сьогодні в науці права наявні 
різноманітні класифікації юридичних фактів 
[2, с. 409-411; 3, с. 347-350] та погляди вчених 
щодо розв’язання проблематики їх класифі-
кації [4, с. 29-33; 5, с. 109-112; 6, с. 396-403; 

7, с. 12-16]. Тому, беручи до уваги як загаль-
нотеоретичні, так і сучасні підходи у подат-
ковому праві щодо класифікації юридичних 
фактів [8, с. 15; 9, с. 9; 10, с. 96-103], пропо-
нуємо з урахуванням особливостей право-
вого регулювання податкових правовідносин 
класифікацію юридичних фактів у податко-
вому праві за такими критеріями (критерій 
від гр. krit rion – засіб, судження – це одна 
з основних ознак, мірило для визначення, 
оцінки, класифікації чого-небудь [1, с. 395]):

1. За вольовою ознакою (поділ юридичних 
фактів за цим критерієм є найпоширенішим 
як у теорії права загалом, так і в теорії подат-
кового права зокрема) на: а) дії – це юридичні 
факти, які є результатом вольової поведін-
ки людини, наслідком волевиявлення особи;  
б) події – це явища, які відбуваються незалеж-
но від волі суб’єктів податкових правовідносин 
(смерть і народження людини пов’язуються 
з припиненням податкових правовідносин 
або зміною їх режиму; стихійні лиха можуть 
виступати передумовою введення надзвичай-
них податків та ін.) [11, с. 99-100].

Дії у податковому праві за їх відповідніс-
тю податковому законодавству поділяються 
на правомірні та неправомірні. Правомірни-
ми є дії, які здійснюються на основі і згідно 
з приписами правових норм [12, с. 387], в 
тому числі й податкових, які закріплені в 
податковому законодавстві України. У свою 
чергу правомірні дії відповідно до спрямова-
ності волі суб’єкта на правові наслідки по-
діляються на: а) юридичні вчинки – це дії, 
що здійснюються без наміру спричинити 
юридичні наслідки, але виникають на під-
ставі норми права [13, с. 269]. У податково-
му праві юридичні вчинки проявляються 
у виконанні податкового обов’язку (ст. 38 
ПК України), подачі податкової декларації 
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(ст. 49 ПК України), застосуванні податко-
вих консультацій (ст. 52 ПК України), взят-
ті на облік платників податків (ст.ст. 64, 65 
ПК України), сплаті грошових зобов’язань 
або погашенні податкового боргу платни-
ка податків (ст. 87 ПК України) [14] тощо; 
б) юридичні акти – це дії, що здійснюються 
з метою настання певних юридичних наслід-
ків [13, с. 269]. До юридичних актів у сфері 
податкового права належать нормативно-
правові акти, які регулюють сферу справлян-
ня податків, зборів, платежів, зокрема ПК 
України, МК України, закони України, укази 
Президента України, постанови Верховної 
Ради України, постанови та розпорядження  
Кабінету Міністрів України, накази та листи 
ДФС України тощо.

Неправомірними (протиправними) є 
дії, які не узгоджуються з вимогами пра-
вових норм, порушують правові приписи 
[15, с. 242]. Вони проявляються також у по-
рушенні податкового законодавства Украї-
ни. Неправомірні дії за ступенем суспільної 
небезпеки та спричиненої шкоди поділя-
ються на: а) проступки – суспільно шкідли-
ві протиправні вчинки (дії чи бездільність), 
що спричиняють за чинним законодавством 
України усі види відповідальності, окрім 
кримінальної; б) злочини – суспільно небез-
печні винні діяння (дії чи бездіяльність), 
що спричиняють за чинним законодавством 
України кримінальну відповідальність; ма-
ють вищий ступінь небезпечності [2, с. 411]. 
Слід зазначити, що ПК України за пору-
шення податкового законодавства передба-
чає настання таких видів відповідальності: 
фінансової, яка регулюється ПК України, 
адміністративної – регулюється КУпАП, 
кримінальної – регулюється КК України. 
Неправомірні дії за формою вини можуть 
бути вчинені як умисно, так і з необереж-
ності. До прикладу, неправомірними діями 
(бездіяльністю), якими порушується подат-
кове законодавство України, визначеними 
у ПК України, є [14]: порушення порядку 
взяття на облік (реєстрацію) у контролюю-
чих органах (ст. 117); неподання або несво-
єчасне подання податкової звітності або 
невиконання вимог щодо внесення змін до 
податкової звітності (ст. 120); порушення 
строків подання інформації про відкриття 
або закриття банківських рахунків (ст. 118); 
порушення правил застосування спрощеної 
системи оподаткування фізичною особою-
підприємцем (ст. 122); порушення вимог до 
договорів довгострокового страхування жит-
тя чи договорів страхування в межах недер-
жавного пенсійного забезпечення (ст. 123-1); 
відчуження майна, яке перебуває у податко-
вій заставі, без згоди контролюючого органу  

(ст. 124) тощо. Окремо слід звернути увагу на 
те, що неправомірною також вважається без-
діяльність, яка проявляється, наприклад, у 
порушенні податкового законодавства Укра-
їни шляхом неподання платником податків 
інформації для формування та ведення Дер-
жавного реєстру фізичних осіб-платників 
податків, передбаченого ПК України (ст. 119 
ПК України) тощо.

Події – це юридичні факти, які не зале-
жать від волі людини, але тягнуть за собою 
виникнення, зміну чи припинення право-
відносин відповідно до суб’єктивних прав і 
юридичних обов’язків [15, с. 242]. Події за 
ступенем невизначеності волі суб’єктів по-
діляються на: а) абсолютні природні яви-
ща, яким надається юридичне значення, 
оскільки вони здійснюють вплив на сус-
пільні відносини [13, с. 269] і не залежать 
від будь-якої волі [2, с. 411]. У податковому 
законодавстві – це стихійне лихо, обстави-
ни непереборної сили; б) відносні – події, 
що не пов’язані з волею учасників конкрет-
ного правовідношення, але пов’язані з во-
лею третіх осіб [13, с. 269], виявлення якої 
слугує причиною настання подій [2, с. 411].  
До прикладу, у податковому законодавстві 
підставою для звільнення (зменшення) від 
оподаткування доходів із джерелом їх по-
ходження з України є подання нерезиден-
том з урахуванням особливостей, перед-
бачених пунктами 103.5 і 103.6 ст. 103 ПК 
України, особі (податковому агенту), яка 
виплачує йому доходи, довідки (або її нота-
ріально засвідченої копії), яка підтверджує, 
що нерезидент є резидентом країни, з якою 
укладено міжнародний договір України, а 
також інших документів, якщо це перед-
бачено міжнародним договором України  
(п. 103.4 ст. 103 ПК України) [14].

Події за характером їх дії у часі поділяють-
ся на: а) одноразової дії – життєві обставини, 
з якими норми права пов’язують юридичні 
наслідки лише в конкретному випадку; б) без-
перервної дії (факти-стани) – життєві обста-
вини, які існують тривалий час, постійно чи 
періодично породжуючи юридичні наслідки 
[2, с. 411], і не зникають із настанням кож-
ного з них окремо [16, с. 24-25]. Прикладом 
одноразової події може бути смерть платника 
податків, з настанням якої зупиняється його 
податковий обов’язок. Однак виконання гро-
шових зобов’язань та/або погашення подат-
кового боргу фізичної особи (у тому числі фі-
зичної особи-підприємця, фізичної особи, яка 
провадить незалежну професійну діяльність) 
у разі її смерті або оголошення судом помер-
лою здійснюється спадкоємцями цієї особи, 
які прийняли спадщину (крім держави), в 
межах вартості майна, що успадковується,  
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та пропорційно частці у спадщині на дату її 
відкриття (п. 99.1 ст. 99 ПК України) [14]. 
Отже, для особи, яка померла або оголоше-
на судом померлою, виконання податкового 
обов’язку зупиняється, однак виконаним вва-
жати його не можна, оскільки це повинні зро-
бити спадкоємці такої особи (п. 162.3 ст. 162 
ПК України). Також одноразовими подіями 
можуть бути обставини непереборної сили, 
стихійного лиха (форс-мажорних обставин), 
які у ПК України не дістали свого терміно-
логічного закріплення, однак повинні бути 
підтверджені документально … (п.п. 102.6.4 
п. 102.6 ст. 102 ПК України) [14]. 

Прикладом події, яка є безперервною дією 
або ж дією, яка повторюється, у податковому 
законодавстві України є податковий період. 
Податковим періодом визнається встановле-
ний ПК України період часу, з урахуванням 
якого відбувається обчислення та сплата 
окремих видів податків та зборів. Податковий 
період може складатися з кількох звітних пе-
ріодів (ст. 33 ПК України). Податковим пері-
одом може бути: календарний рік; календарне 
півріччя; календарні три квартали; календар-
ний квартал; календарний місяць; календар-
ний день (ст. 34 ПК України) [14]. 

За вольовою ознакою, окрім дій та подій, 
на думку О. Скакун, до юридичних фактів 
слід віднести стани, які є складними юридич-
ними фактами, що характеризуються трива-
лістю впливу на правовідносини або входжен-
ням (разом з іншими фактами) до фактичного 
складу різних правовідносин та кількаразо-
вим настанням правових наслідків [2, с. 410]. 
Дане твердження є актуальним і для фактів-
станів у податкових правовідносинах.

2. За часовою тривалістю діяльності лю-
дини. Часова тривалість – найважливіша 
характеристика соціальних явищ і процесів. 
Із цієї причини строк – досить поширена ка-
тегорія серед юридичних фактів [3, с. 348]. 
Поняття строку визначено у ст. 251 ЦК 
України, а саме: «строком є певний період 
у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи по-
дія, яка має юридичне значення» [17]. Стат-
тею 31 ПК України визначено, що «строком 
сплати податку та збору визнається період, 
що розпочинається з моменту виникнення 
податкового обов’язку платника податку із 
сплати конкретного виду податку і завершу-
ється останнім днем строку, протягом якого 
такий податок чи збір повинен бути спла-
чений у порядку, визначеному податковим 
законодавством. Податок чи збір, що не був 
сплачений у визначений строк, вважається 
не сплаченим своєчасно…». Строк сплати 
податку та збору обчислюється роками, квар-
талами, місяцями, декадами, тижнями, днями 
або вказівкою на подію, що повинна настати 

або відбутися. Строк сплати податку та збору 
встановлюється відповідно до податкового 
законодавства для кожного податку окремо 
(п. 31.2 ст. 31 ПК України) [14]. Отже, строки 
в податковому законодавстві України є чітко 
визначені та спонукають платників подат-
ків до їх дотримання шляхом своєчасного 
виконання податкових обов’язків зі сплати 
податків, зборів, платежів.

3. Залежно від характеру правових наслід-
ків, які вони породжують, юридичні факти 
поділяються на: а) правоутворюючі (право-
встановлюючі) – це обставини, необхідні 
для настання правових наслідків; б) право-
змінюючі – це обставини, спрямовані на змі-
ну правовідносин; в) правоприпиняючі – це 
обставини, які стримують або припиняють 
розвиток фактичного складу, перешкоджа-
ють настанню правових наслідків [12, с. 388; 
3, с. 348]. Слід погодитися, що в основі 
виникнення (втім, так само як зміни та при-
пинення) податкових правовідносин лежать 
юридичні факти – на цій основі податкове 
правовідношення з’являється, триває, роз-
вивається, поки новий юридичний факт 
його не змінить чи не припинить [18, c. 473]. 
При цьому слід пам’ятати про те, що один 
юридичний факт може спричинити кілька 
юридичних наслідків у податкових право-
відносинах. До прикладу, подання платни-
ком податків податкової декларації, розра-
хунку, звіту (далі – податкова декларація) 
контролюючому органу породжує спочатку 
створення податкової декларації (ст. 48 ПК 
України). У свою чергу, подання податкової 
декларації до контролюючих органів припи-
няє обов’язок платника податків щодо подан-
ня до контролюючих органів податкової де-
кларації, пов’язаної з обчисленням і сплатою 
податків та зборів (п.п. 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 
ПК України). Податкова декларація пода-
ється за звітний період в установлені ПК 
України строки контролюючому органу, в 
якому перебуває на обліку платник податків 
(п. 49.1 ст. 49 ПК України). Однак ці право-
відносини можуть змінюватись у разі, якщо 
у майбутніх податкових періодах (з ураху-
ванням строків давності, визначених ст. 102 
ПК України) платник податків самостійно 
(у тому числі за результатами електронної 
перевірки) виявляє помилки, що містяться 
у раніше поданій ним податковій декларації 
(крім обмежень, визначених ст. 50 ПК Укра-
їни). Тоді він зобов’язаний надіслати уточ-
нюючий розрахунок до такої податкової де-
кларації за формою чинного на час подання 
уточнюючого розрахунку (п. 50.1 ст. 50 ПК 
України) [14]. На виникнення правовста-
новлюючих, правозмінюючих та привопри-
пиняючих юридичних фактів у податковому 
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праві також впливає динаміка податкового 
обов’язку, підстави для виникнення, змі-
ни і припинення якого, порядок і умови 
його виконання встановлюються ПК Укра-
їни або законами з питань митної справи 
(п.  37.1 ст. 37 ПК України).

4. З погляду на зв’язок з відповідними 
правовими відносинами юридичні факти 
поділяються на: а) матеріальні, до яких на-
лежать фактичні обставини, що є підстава-
ми настання матеріальних правовідносин; 
б) процесуальні, які пов’язані з порядком їх 
реалізації, розвитком і динамікою [3, с. 349]. 
Прикладом матеріальних юридичних фак-
тів є отримання підприємствами прибутку 
із джерелом походження з України та за 
її межами (п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПК 
України). Як наслідок, такий прибуток є 
об’єктом оподаткування. Також матеріаль-
ним юридичним фактом є отримання фізич-
ними особами загального оподатковуваного 
доходу (п. 164.1 ст. 164 ПК України) [14]. 
Процесуальними юридичними фактами у 
податковому праві є призначення проведен-
ня контролюючими органами камеральних, 
документальних (планових або позаплано-
вих; виїзних або невиїзних) та фактичних 
перевірок (п. 75.1 ст. 75 ПК України). Отже, 
під час проведення перевірки контролю-
ючим органом виникають, змінюються та 
припиняються податкові правовідносини, 
які пов’язані з податковим процесом.

5. За своїм складом юридичні факти поді-
ляються на: а) прості, які є обставиною, що 
має просту будову і виражається в простих 
характеристиках; б) складні – обставина, 
що має складну будову і розмаїтість харак-
теристик, але залишається одним фактом 
[2, с. 410]. До прикладу, у податковому праві 
складення податкової декларації (ст. 48 ПК 
України) є простим юридичним фактом, а 
виконання податкового обов’язку платником 
податків є складним юридичним фактом. 
Адже платник податків, перш ніж сплатити 
самостійно або за допомогою свого представ-
ника чи податкового агента в повному обся-
зі відповідні суми податкових зобов’язань у 
встановлений податковим законодавством 
строк (ст. 38 ПК України), повинен обчисли-
ти податок, а вже потім його задекларувати 
та/або сплатити (ст. 36 ПК України). Склад-
ні юридичні факти у податковому праві, як і 
в теорії права, слід відрізняти від фактичних 
складів [2, с. 411]. 

6. За ознакою документального закрі-
плення юридичні факти можуть поділятися 
на: а) оформлені; б) неоформлені [3, с. 349]. 
Більшість юридичних фактів у податково-
му праві існує в закріпленій у податковому 
законодавстві формі. До прикладу, у ПК 

України зазначено, що контролюючі органи 
забезпечують інформування громадськості 
про реалізацію державної податкової і мит-
ної політики (п.п. 19-1.1.29 п. 19-1.1 ст.19-1 
ПК України). Однак про те, у який спосіб 
вони це повинні робити (усній, письмовій 
тощо), залишається на їхній розсуд. Із цього 
випливає, що в цьому разі юридичний факт 
залишається неоформленим. 

7. За ознакою реальності факту юридич-
ні факти можуть поділятися на: а) реальні; 
б) умовні (правові презумпції); в) нереаль-
ні (правові фікції) [13, с. 269]. Реальними 
можна вважати юридичні факти, настання 
яких передбачено нормами податкового 
законодавства України. Умовні юридичні 
факти у податковому праві, зокрема подат-
ково-правова презумпція, визначаються як 
безпосередньо закріплені в податково-пра-
вових нормах чи зрозумілі з їх змісту припу-
щення про наявність чи відсутність певних 
юридичних фактів, що мають значення для 
оподаткування [19, с. 55]. У сфері податко-
вого права діють загальноправові презумп-
ції невинуватості, добросовісності, знання 
закону, законності правових актів (норма-
тивно-правових, індивідуально-правових) 
і судових рішень [20, с. 301]. Поряд із пре-
зумпцією, явищем одного порядку з нею, од-
нієї юридичної природи, на думку І. Шутак та 
І. Онищук, є фікція [21, с. 296-297]. О. Явор 
зазначає, що юридичні фікції – це юридич-
ні факти, яких немає в дійсності, але вони 
визнаються як реально існуючі з відповід-
ними їм правовими наслідками [22, с. 303]. 
Ми підтримуємо зауваження І. Бабіна про 
те, що надмірне використання законодавцем 
фікцій в податковому законодавстві свід-
чить про втрату визначеності податкового 
законодавства [19, с. 105]. 

Висновки. 

Узагальнюючи, вважаємо, що юридичні 
факти, зважаючи на їх загальноправове та 
галузеве дослідження, залишаються актуаль-
ними з позицій теорії права, а також подат-
кового права, яке перебуває у постійному 
розвитку. Будучи закріпленими у нормах 
податкового законодавства України, вони 
сприяють постійній динаміці податкових 
правовідносин. Як випливає з проаналізова-
ного, серед науковців тривають обговорен-
ня щодо класифікації юридичних фактів у 
податковому праві. На нашу думку, класифі-
кувати юридичні факти у податковому праві 
доцільно з урахуванням як загальнотеоре-
тичних аспектів, так і особливостей право-
вого регулювання податкових правовідносин 
на основі практики застосування чинного 
податкового законодавства України.
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Отже, юридичні факти у податково-
му праві – це сукупність об’єктивних і 
суб’єктивних ознак, що характеризують об-
ставини, закріплені в нормах податкового 
законодавства України, які впливають на 
виникнення, зміну та припинення подат-
кових правовідносин, сприяючи настанню 
певних прав та обов’язків для суб’єктів цих 
правовідносин.
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The article is devoted to the definition of criteria of classification of juridical facts in tax law based on 
current tax legislation of Ukraine as well as the formulation of conclusions and author's definition of the 
concept of juridical facts in tax law Ukraine.
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