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ЩОДО ОСОІіJІИВОСТКЙ ІІОДЛТКОВОГО 
АдМІНІСТРУВАННЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВШ СТАТУСУ 

ІІJІЛТІІИКЛ ІІОДЛТКУ 

Як вбачається з аналізу нор:\-1 По.ааткового ко.аексу України, різниця 

у 3.аійспеппі по.ааткоnого а.а~tіпіструшшпя по.1ягас пе .1ише n роз:межу
шшпі плапшкіn по.ааткіn па релпептіn та пере 3И.аептіn. Виокре~ппоючи 
такі осоG.Іині катс1прії ІІJІатникін ІІОJ(аткін }І І< фі~н1чні осоGи, юриіtичні 

ОСОGИ (рс·Н1іLСІІП1, ІІСрс·Н1іLСІІП1). ВіЖ)І<рС\І.ІСІІі ІІі,Т(flОJ,Т(і;Іи. Са\110Jа~1ІІИ

ті осоGи ~І, ет. 15. 11.63.5 ст. 63, ст. 65.1111. 14.1.226ІІ. 14.1 ст. 14j, ПК 
України нстанонJІЮЕ окрс\tІЇ осоG.Іиності у Ію;штконому а;tмініструнан

ні. ОсоGJІиності ІЮШІІ'аютn у н~штті на оG;Іік. Так, :ш 11. 64.1 ст. 64 ПК 
України, взяття на об.1ік за основним ~ticueм об.1іку юридичних осіб та 

їх відокре~пених піJроз.аілів як платників по.аатків та зборів у контр

олюю•шх органах здійснюється на підставі віJомостей з реєстраційної 

картки, падапихдержаnпи:и ресстраторо:м. пе пізніше пастушюго робо

чого .апя J дпя отримапня Jалшчепих nіжнtостей коптро.1юючи~ш орга
на \Н1 ~І J. Пі;tстано ю l\ШІ Ю}ІТ'І'}І на оG;Іі к ( ннсссн Н}І 3\1і н, ІІсрсрсt-:страІ ~ії) 
НЇJ(ОКрСVІJІСНОП) ІІЇJ(ро~щі;Іу ЇНО:1СVІ НОЇ КОМ ІІаНЇЇ, ОрІ·анЇ:ШІ (іЇ, у ТО\1)' ЧИСJІЇ 

постійного представництва нерези.аента, є на.1ежна акрелпаuія (реє

страція, .1ега.1ізаuія) такого пі.ароз.аі.rгу на території України згідно з за

коном rt, п. 64.5 ст. 641. 
Для nзяття па об.1ік фізичної особи, яка :иас па:иір проnа.аити пеза

.1ежпу професійну дія.1ьпість, така особа пошпша подапr 3аяnу та до
ку\1снти особисто (на)·tіс;шти рскоVІСН.іюнаним ;н1стом 3 ОІІИСОVІ нк.ш

:tсНН}І) aGo чсрс3 у1юннонажсну ocoGy .iLO контршІюючоІ'О ор1·ану 3а 
місІ(СVІ Іюстіі1ною 11рожинанн~1. В:1~ІТПІ на оG~1ік са\ю3а~1юпої осоGи 

з.аійснюється контро.1юючи:\'1 органо:v~ не пізніше наступного робочого 

цня з цня отрІІ:\'rання відпові.аних відо:\'1остей ві.а .аержавного реєстрато

ра (.LI.lЯ фішч1шх осіб- підприс~шіn) або прийняття заяnи (для осіб, які 
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:мійснюютh нс:шлсжну 11рофссійну ;(і~І;Іhністh). ,!l,ані 11ро НЛІТТ$.1 на оG

JІік фі:н1чної осоGи- ІІі;шриЕ\1І(И ІІсрс;(аЮТhС$.1 ло Ею-ІнОІ'О ;rсржанноІ·о 

рсt-:стру ЮрІЩИЧНИХ ociG та фі3ИЧНИХ осі()- ІІі)(ІІрИЄМІІіН у ilCHh Н3~ІТТ~І 
на об.1ік у порядку, встановленому Міністерством юстиції України та 

центра.1ьним органом в:иконавчої в.:иди, що забезпечує формування та 

реа.1ізус ;:rержашrу податкову і :-vштпу по.1ітику [ 1. ст. 65]. Взяття па облік 
фізичних осіб рег.1амептусться ст. 70 ПК України, де зазпачасться, шо 
фізична особа- ІL1атrшк податків пеJалежrю ni;:r nіку (як релщеrп, так 
і нерС:1Иіtент), ,ТІ,-1~1 ~І КОЇ раніІІІС не формуНаJІаС~І oGJІiKOHa картка IIJJaT
HИKa ІІО}Щткін та ~Іка не нкнючена .ilO ІlержакнШ"С) реєстру, :юGок\1:шна 
особисто або через законного пре,::rставника чи уповноважену особу 

подат:и ві;:rповідному контро.1юючому органу облікову картку фізич

ної особи- платпика податкіn, яка с nо;:rпочас Jаяnою ;:r.1я реестрації в 

,Цержашю:му реестр і, та пред'явити ,::rокумепт, що посnі;:rчус особу [ l, ст. 
70]. Uiкano, шо облік фізичних осіб-ІL1атпикіn податкіn, які чере3 свої 
рСJІіІ·ійні ІІСреКОНаНН~І Кі,Т(МОН.,І~ІЮТhС~І Ні)( 1Іриі1ЮІТТ~І реr:-:страІtіЙНОІ"О 

номера оG.tіконої картки ІІ.штника ІІОіtаткін~щіt-існюєтhоІ кокремому 

реєстрі ,Цержавного реєстру фізичних осіб-п.1атн:иків податків за пріз

вищем, ім'ю1, по-батькові та серією і но:'vІером паспорта без викорис

тання реєстраційного но:'vІера об.1ікової картки платника по;:rатків [2, 
ст. ст. 1, 2, L1. VIII]. 

Існують також nі;:r:мішюсті у 3,::rійспеппі податкового коптроло. Так, 

ІІерЮ}О-1ЧІІІСТІ> LlpOBC,I~CJIJI~I }[ОК)ІМСІІТа.,LІ>ІІИХ ll.ll<iJLOBИX ІІСреВІрОК JJJJ3T
JIИKIВ LLO}[aTKIВ ІНПІІачасТJ,ОІ :J<-\JICЖIIO ВІ}[ cтytteii}L ІJИ:Н1КУ В }LІИ.LІ>ІІОСТІ 

таких ІІлатникік ІІОltаткін, ~Іки~-і ІІОJ(ЇЛІЄТhСІ-І на кисокий, ссрс;rній та 

НС:1НаЧНИЙ. ПлаТНИКИ ІІО,Т(аТКіН :1 НС3НаЧНИМ СТ)ІІІеНеМ рlВИК)І НКЛЮЧа
ЮТhСИ lLO ІІлану-111афіка не частіІІІе, ніж р;.н на три калсн;rарних роки, 
сере;::rні:\1 - не частіше ніж раз на ,::rва календарних роки, високим- не 

частіше ОДНОГО разу на календарний рік r 1, а б з. 2 п. 77.2 ст. 77]. Ступінь 
ризику rшлиnас й па nид перевірки. Платпики із незначним ступепе:-vt 
ризику. визпаченим nідпоnі;:rпо ,::ro п. 77.2 ст. 77 ПК України, можуть пі;:r
лягати е.1ектроrшій перевірці па пі;:rстаnі заяnи. по;:rапої ;:ro коптролою
чоІ·о орІ'ану, никому кін ІІсрсGукає на ІЮJ(атконому оGліку ll, 11. 75. 1.2 ст. 
75]. ОсоGJІиності ІЮШІІ'аютh також й у рі:тих строках триксиості ІІсре
вірок. Так, тривалість доку:'vІентальних п.1анових перевірок не пош-шна 

перевишувати ЗО робочих днів ;JJIЯ великих платників податків, шодо 

суб'сктіn :-v1a.1oro підприс:мпицтва - 10 робочих дпіn, інших плапшків 
податків- 20 робочихднів ]1, п. 82.1 ст. 82]. 

Слід сказати, що іспус різниця у порядку nилrачеппя та спла

ти ІІОіtаткокоІ·о :юGон\І:1аНН}І. Так, юри;rичні осоGи та фі3ичні осо

Gи- Іtі,І~ІІрИЄМІІі СаМОСТіЙНО НИ3НаЧаЮТh та CIIJI3Ч)IIOTh СНОЄ ІІО)ШТКОКС 

зобов'ЯJання ]1, п. 137.1 ст. 137 та пп. 177.5.1, 177.5.2, 177.5.3 п. 177.5 
та п. 177.10, п. 177.11 ст. 177], то;:rі, як по;:rаткове зобов'язання фізич
ної особи, здебільшого визначається податковим агентом [ 1, ст. 168], а 
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оGЧИСJІСНЮІ суми 3CMCJihHOГO ІІ(Щатку ll, 11. 2Х6.5 СТ. 2X6j, ІІОJ(атку на HC
pyXOVIC VІаЙНО, HiitMiHHC Hiil jCMCJihHOЇ J(і .. І~ІНІ<И ll, 1111. 266.7.1 11. 266.7 СТ. 
266j та трансІюртиого ІІОJ(атку ll. 1111. 267.6.1 11. 267.6 ст. 267] з. оG'єктін 
опо,;:rаткування фізичних осіб з,;:rійснюється контролюю~шм органом. 

Відмінності в опо,;:rаткуванні можуть бути обрані також самим плат

пиком податків. Так, ПК України передбачас іспуnаппя дnох форм опа

даткуnапня .зага .. тьІюї та спрошепої (.за у:\юш:r, що nідпаnідають nста

поплепим ПК України критеріям) [1. п. 291.3, п. 291.5 п. 291 ст. 291]. 
Рі3НИІ(~І ІІОШІІ'ає н осоG .. 1иноv1у ІЮрИJ\І<У оGJІіку. Так, на11риклал. aG3. 3 
ст. 44.2 ПК України llJ нстанонлює, що юрrщичні осоGи- ІІлатники 

єдиного податку, які відпові,;:rають критеріям, визначеним пп. Зп. 291.4 
ст. 291 ПК України, ведуть спрощений бухгалтерський об .. тік дохо,;:rів та 
витрат з метою обрахунку об'єкта опо,;:rаткування. 

Отже, n залежпості ni,;:r статусу п.татпика податку, існують nі,;:гмішюс
ті у: 1) порядку n.зяття па облік; 2) ne,;:reшri такого податкового обліку; 
3) НИіШХ. ІІСріо;LИЧНОСТі ІІрОНСJ(СНЮІ та тр~ІНШІОСТі ІІСрснірок; 4) ІІОрЩ~КУ 
СІІ .. шти ІJО,Іщтку. 0}~нак, нс3нюкаючи на :ш:тачсні ні}~мінності, форми 

по,;:rаткового адміністрування є єдини:vш ;:r .. тя всіх, о,;:rнаков:ими та не
змінним:и, що ві,;:rповідає пр:инц:ипа:vr зага .. тьності опо,;:rаткування та рів
ності усіх платників перед законом. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВИХ ПОНЯТЬ 

<<КОНТРОЛЬ•> ТА <<НАГЛяд• 

Контро.ІІІ->Ні:І функ11і~І нисту1шє о;tні~:-:ю :1 І<JІючоних функІtій су

часної .J:ержави, в:изначаючи на будь-якому етапі її історичного роJ

витку наявність неJмінної оJнак:и - контро .. тю, об'єктивна необхід
ність якого перек01шиnо доnедена історісю держаn усіхтипіn і форм, 
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