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§ 1. Предмет оподаткування

  

Найчастіше в юридичній науці поняття «предмет оподаткування» і «об'єкт
оподаткування» ототожнюють, між ними фактично ставлять знак рівності. Ця
суперечність залежить і від стану термінології чинного законодавства. Наприклад, у ст. 2
Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів» як об'єкти оподаткування фактично вказані предмети. Такий підхід
не можна назвати правильним.

  

Характеризуючи зв'язок предмета й об'єкта оподаткування, слід зазначити, що предмет
є обов'язковою, невід'ємною частиною об'єкта і вони співвідносяться, як частина і ціле.
Сама наявність у платника податків предмета оподаткування не означає неминучого
виникнення податкових правовідносин. Однак, якщо платника і предмет оподаткування
поєднує певний юридичний стан (юридичний факт, насамперед дія), то в результаті цієї
взаємодії ми можемо говорити про виникнення податкового обов'язку. Наприклад,
розглядаючи плату (податок) на землю, як предмет ми можемо виділити земельну
ділянку, а як об'єкт — право власності на певну земельну ділянку.

  

Предмет оподаткування — різновид предметів матеріального світу, з якими
законодавець пов'язує виникнення податкового обов'язку. При цьому під предметами
матеріального світу слід розуміти майно, прибуток, доход, інші частини вартості або інші
економічні підстави, що мають вартісну, кількісну чи фізичну характеристику.

  

Слід зазначити, що нагальною потребою законодавчого регулювання є орієнтація на
досягнення граничної чіткості і конкретизація при формулюванні законодавцем
предмета оподаткування. У противному разі, у ході правозастосовної діяльності
виникатимуть численні негативні колізії, що призведе до розвитку різних способів
ухилення від сплати податків.
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§ 2. Масштаб і одиниця оподаткування

  

Для визначення параметрів предмета оподаткування, його виміру, обирається
яка-небудь фізична характеристика. У разі закріплення цього критерію в законодавстві,
його прийнято іменувати масштабом податку. Цілком зрозуміла його практична
значущість, бо він є тією сполучною ланкою, завдяки якій податковий процес
«приземляє» об'єкт оподаткування і переводить у практичну площину. На встановлення
бази оподаткування впливає насамперед масштаб податку.

  

Одиниця оподаткування — це умовна розрахункова характеристика предмета
оподаткування, одиниця виміру, масштаб податку.

  

На вибір конкретних масштабу й одиниці оподаткування в першу чергу впливають
встановлені в ході правозастосовної практики традиції і звичаї. Не останнє місце при
цьому посідає і зручність їх застосування. Цілком природним у зв'язку з цим є
застосування різними країнами при обкладанні фактично одного і того самого об'єкта
податком різних масштабів і одиниць оподаткування.

  

Доречним буде приклад, коли в Україні при обкладанні податком такого майна, як
автомобіль, можуть застосовувати різні масштаби: об'єм циліндрів двигуна (податок із
власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів); вартість
транспортного засобу (мито). Той самий податок із власників транспортних засобів
передбачає три масштаби податку:

  

— об'єм циліндрів двигуна;

  

— потужність двигуна;
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— довжину транспортного засобу.
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