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ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 
У статті досліджуються місце і роль нормотворчої діяльності Державної фіскальної служби України у системі 

підзаконної нормотворчості центральних органів виконавчої влади. Виділяються основні проблемні питання у сфері 

нормотворчої діяльності у сфері оподаткування та формуються пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства відомчої нормотворчої діяльності, ураховуючи процеси євроінтеграції. 
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Постановка проблеми. Нормотворчість органів 

державної виконавчої влади посідає важливе місце 

в правовому регулюванні податкових правовідно-

син і являє собою досить широку сферу органів 

державної виконавчої влади щодо створення, 

вдосконалення, зміни та скасуванню норм права, 

закріплення їх у відомчих актах.  

Відсутність ґрунтовних спеціалізованих 

досліджень відомчої нормотворчості Державної 

фіскальної служби України  негативно позначається 

на практичній діяльності та на якості прийнятих 

ними нормативно-правових актів та потребує 

вжиття додаткових заходів щодо поліпшення такої 

діяльності. Адже саме основним джерелом 

формування державних фінансів є податки, які 

становлять 80-90 % всіх доходів держави.  

Стан дослідження. Питанню нормотворчої 

діяльності органів державної влади приділялося 

багато уваги вченими, які зробили вагомий внесок 

по даній проблематиці, серед яких праці 

Є. А. Гетьмана, М. О. Петришиної, Н. Ф. Лати, 

А. О. Рибалкіна та інших. Але в сучасних умовах 

актуальність проблеми зумовлена як практичними 

проблемами, так і проблемами комплексного 

теоретико-правового осмислення.  

Метою статті є дослідити суттєві проблеми 

нормотворчої діяльності Державної фіскальної служби 

України та вказати на способи та шляхи їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Діяльність 

контролюючих органів щодо забезпечення 

додержання податкового законодавства визначає 

ефективність реалізації податкової політики держави 

та функціонування всієї податкової системи [1, c.189]. 

Сьогодні відносини, що виникають у сфері 

справляння податків і зборів, зокрема визначення 

вичерпного переліку податків та зборів, що 

справляються в Україні, порядку їх 

адміністрування, платників податків та зборів, їх 

права та обов’язки, компетенцію контролюючих 

органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб 

під час адміністрування податків, а також 

відповідальність за порушення податкового 

законодавства врегульовано Податковим кодексом 

України [2]. Утім, якою б досконалою не була 

законодавча база, а створення підзаконних 

нормативно-правових актів надає можливість 

оперативно вирішити окремі проблеми, що 

виникають під час виконання законів, охопити всі 

сторони суспільних відносин і швидко інформувати 

адресатів виконання, оперативно організувати їх 

виконання та отримання певних результатів. Тому 

недивно, що сьогодні спостерігається наявність 

величезного масиву підзаконних нормативно-

правових актів, які регулюють питання у сфері 

оподаткування. При цьому створення величезної 

кількості відомчих актів є показником двох 

негативних явищ: невисокої якості ухвалених 

законів та надмірне нормативне регулювання 

відносин у сфері оподаткування.  

Державна фіскальна служба України (далі ДФС) 

є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра 

фінансів України і який реалізує державну 

податкову політику, державну політику у сфері 

державної митної справи, державну політику з 

адміністрування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, державну політику у сфері боротьби з 

правопорушеннями під час застосування 

податкового, митного законодавства, а також 

законодавства з питань сплати єдиного внеску [3]. 

Основними завданнями ДФС є:  

1) узагальнює практику застосування 

законодавства з питань, що належать до компетенції 

ДФС, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 
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законодавчих актів, актів Президента України та 

Кабінету Міністрів України, нормативно-правових 

актів міністерств та в установленому порядку подає 

їх Міністру фінансів; 

2) розробляє проекти законів України, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

наказів Мінфіну з питань, що належать до сфери 

діяльності ДФС [3]. 

Таким чином, завданням ДФС у сфері 

нормотворчої діяльності є своєчасне, точне і 

адекватне правове реагування проблемного питання, 

обрання такого варіанту регулювання, яке б найбільш 

відповідало інтересам суспільства. Таке правове 

регулювання має відбуватися шляхом створення 

нових норм та зміні або скасуванні вже існуючих. 

Перш за все, слід зазначити, що метою 

нормотворчої діяльності ДФС є не лише прийняття 

акта (набрання ним чинності), але і його реалізація, 

тобто досягнення певного результату,поставленої 

мети, на який і спрямована нормотворча діяльність.  

Накази та розпорядження ДФС видаються як 

рішення організаційно-розпорядчого характеру і за 

своїм змістом є з основних питань діяльності ДФС, 

адміністративно-господарських, фінансових або 

кадрових питань.  

Говорячи про нормотворчу діяльність ДФС, 

варто виділити два самостійні етапи такої 

діяльності: процес прийняття акта та процес 

реалізації акта. 

 Процес прийняття акта починається з моменту 

належного оформлення нормотворчої пропозиції та 

завершається набранням актом чинності. Дана 

стадія процесу прийняття акту включає в себе 

підготовку та реєстрацію нормативного акту. Перед 

прийняттям акту завжди відбувається моніторинг, 

тобто здійснюється збір, вивчення та аналіз 

аналітичних, статистичних та інших матеріалів, які 

стосуються даного питання. Результатом 

проведення такого моніторингу є створення 

проекту акту. Після розробки тексту проекту 

відбувається оцінка доцільності створення, 

обґрунтованості та відповідності документа 

законодавством шляхом погодження проекту 

документа. Погодження може здійснюватися 

посадовими особами ДФС,  які відповідно до 

компетенції вирішують питання, порушені у 

проекту документа. Зауваження і пропозиції до 

проекту документа викладаються на окремому 

аркуші, про що на проекті робиться відповідна 

відмітка. Проекти розпорядчих документів, що 

надаються для підписання Голові ДФС, візуються 

його заступниками відповідно до розподілу 

функціональних обов'язків [4].  

Процес реалізації акта починається з моменту 

набрання актом чинності та завершується 

припиненням його дії (скасуванням, втрати 

чинності, зняття акта з контролю).  

Однак, сьогодні в нормотворчій діяльності у 

сфері оподаткування існує багато інших проблем, 

серед яких:  

1) прийняття нормативно-правових актів ДФС 

часто здійснюється за відсутності продуманого, 

системного, наукового обґрунтованого підходу до 

їх розробки; 

2) нормативно-правові акти ДФС часто носять 

вибірковий і непослідовний характер; 

3) відсутність координація роботи з перегляду 

нормативно-правових актів структурними підрозділами 

та надання необхідної допомоги з нормотворення; 

4) відсутність врахування досвіду практичних 

працівників, які використовують нормативно-

правові акти в своїх повсякденній діяльності; 

5) окремі нормативно-правові акти носять 

формальний характер.  

Не дивлячись на те, що в структурі ДФС України  

є Департамент методологічної роботи з питань 

оподаткування, що виконує саме функції, пов’язані 

з нормотворчою і роз’яснювальною роботою, на 

практиці саме цей департамент сприяє збільшенню 

тиску на бізнес через підготовку відповідних 

фіскальних ініціатив та нормативних документів 

фіскального характеру. 

Так, наприклад, органи ДФС  України 

найчастіше керуються внутрішніми організаційно-

розпорядчими документами обмеженого доступу, 

які значно розширюють права контролюючих 

органів, встановлюють додаткові інструменти 

тиску на бізнес або обмеження прав платників 

податків, а іноді прямо суперечать вимогам чинного 

законодавства. Наприклад, відповідно до ст. 49.2 

Податкового кодексу України  лише платники 

податків, що належать до великих та середніх 

підприємств, подають податкові декларації 

контролюючому органу в електронній формі з 

дотриманням вимог законів щодо електронного 

документообігу та електронного цифрового підпису 

[3]. Однак, на практиці електронний варіант 

податкових декларацій вимагають і у малих 

суб’єктів підприємницької діяльності, мотивуючи 

тим, що внаслідок реорганізації територіальних 

органів ДФС зменшилася кількість працівників, а 

при цьому збільшилося навантаження.   

Застосування механізмів, не передбачених 

Податковим кодексом України, зазвичай як показує 

практика проти сумлінних платників податків, не 

передбачає чітких процедур захисту та поновлення 

останніми своїх прав, що дає посадовим особам 

контролюючих органів необмежені можливості для 

корупції. 

Варто зазначити, що  нормотворча діяльність 

ДФС України не зводиться лише до видання 

нормативно-правових актів відомства. Так,  у  

2017 року ДФС України  здійснювалася робота 

щодо підготовки 36 проектів Законів України, серед 
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яких: 11 зареєстровано у Верховній Раді України, 25 

знаходяться на розгляді Кабінету Міністрів 

України, Міністерства фінансів України, інших 

центральних органів виконавчої влади або 

доопрацьовуються в ДФС України [5]. 

Висновки. ДФС України відіграє важливу роль 

у процесі нормотворчої діяльності у податкових 

відносинах і взаємодіє в процесі нормотворчості з 

іншими центральними органами виконавчої влади. 

Однак, націленість податкової системи на 

виконання індикативних показників з надходження 

до бюджету, відсутність відповідальності за 

корупційні діяння, можливість для посадових осіб 

діяти поза межами Податкового кодексу України, 

користуючись лише внутрішніми наказами та 

розпорядженнями, свідчить про необхідність 

вдосконалення чинного Податкового кодексу 

України з описом всіх процедур з встановлення 

прав та обов’язків платників податків та 

контролюючих органів. 

Важливою передумовою забезпечення належної 

організації співпраці між ДФС та юридичними і 

фізичними особами  є створення середовища для 

партнерських відносин між контролюючими 

органами та суб’єктами господарювання, зміцнення 

податкової дисципліни платників податків та 

вдосконалення податково-правової культури 

суспільства в цілому  (с.59) 

Збереження старої недосконалої системи 

взаємовідносин між платниками податків і 

контролюючими органами без запровадження дієвих 

механізмів зміни принципів та підходів в діяльності, 

без збільшення рівня довіри та зростання соціальної 

відповідальності, без легалізації доходів суб’єктів 

господарювання, призводять до знівелювання не 

тільки будь-які зусилля у сфері реформування служби, 

але і перетворюють найкращі законодавчі ініціативи у 

сфері податкового та митного законодавства у 

неефективні норми.   
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Дулиба Е. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФИСКАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ 

В статье исследуются место и роль нормотворче ской деятельности Государственной фискальной службы 

Украины в системе підзаконного нормотворчества центральних органов исполнительной власти. Выделяются 

основне проблемне вопросы в сфере нормотворче ской деятельности в сфере налогообложения и формируются 

предложения относительно совершенствования действующего законодательства ведомственной нормотворческой 

деятельности, учитывая процессы евроинтеграции. 

Ключевые слова: нормотворческая деятельность, налоговые отношения, налоги, подзаконные нормативно-

правовые акты, фискальная служба. 
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CURRENT PROBLEMS OF THE REGULATORY ACTIVITY OF THE GOVERNMENT FISCAL SERVICE OF 

UKRAINE 

This article examines the place and role of regulatory activity of the Government fiscal service of Ukraine in the rule-making 

system of central enforcement authorithies is determined. Based on a review regulatory sources in the field of taxation, 

formulated proposals for improving the current legistation , taking into the processes of European integration.  
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