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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ 

Головна стаття  
Перспективи розвитку медіації в Україні 

Компетентна думка 
Реформування досудового порядку врегулювання податкових спорів. 

Медіація у податкових спорах 

Чи потрібна медіація ринку банківських послуг? Юридичний лікнеп 

А чи не настав час для переговорів? 

Медіація як спосіб виходу України із застою 

Міфи про медіацію 

Документальне забезпечення 
Додаткова угода про залучення медіатора в разі виникнення спору 

Податкова медіація: досвід і перспективи впровадження 

Україна шукає нові шляхи щодо ефективного руху вперед: з меншими витратами до  більших 

результатів. Розвиток медіації міг би стати одним із таких шляхів.  Розвиток медіації у податковій 

сфері - зокрема. Якщо зважати на те, що і у платника податку, і у державних податкових 

органів  завжди залишається альтернатива звернутися  до суду  за захистом прав, застосування 

альтернативної процедури (медіації) - це реальний  шанс вирішити спір швидко і справедливо для 

кожного. Пропонуємо звернутися до досвіду застосування податкової медіації у світі. 

Міжнародний досвід 

Суб’єкти 

Австралія 

Податкове управління Австралії (ПУА) визнає і підтримує використання альтернативних методів 

вирішення спорів (ADR) у відповідних випадках як неформальний, швидкий та економічно вигідний 

засіб вирішення спорів. Це стосується використання ADR як для вирішення частини спору, так і для 

вирішення всіх інших процедурних питань щодо спору. Відповідно до ПУА ADR може 

застосовуватися на будь-якій стадії спору. 

У Адміністративному Апеляційному Трибуналі (ААТ) Апеляційний підрозділ щодо оподаткування 

переглядає податкові спори і поділяється на: (I) Генеральний (податковий) підрозділ; і (II) Трибунал з 

розгляду малих податкових спорів, де сума податку складає менше $ 5000 (або рішення ПУА щодо 

відмови у запиті на звільнення від сплати податкового боргу, незалежно від суми). Медіація в ААТ 

здійснюється сторонами добровільно. Інформація, надана при медіації, не може бути використана в 



подальших слуханнях, якщо сторони не домовляться про інше. 

За певних обставин платник податків може оскаржити заперечливе рішення Комісара безпосередньо 

до Федерального суду. Медіація у Федеральному суді може бути використана в якості альтернативи 

судді. Як і в ААТ, процес посередництва спрямований на допомогу "сторонам виявити додаткові 

варіанти та укласти угоду, щоб вирішити свій спір". Посередники, як правило, є архіваріусами суду, 

але суд може передати справу будь-якому іншому адвокату для проведення медіації. Розділ 53А 

Федерального Судового Закону Австралії 1976 року передбачає, що будь-які процедури або частини 

розгляду можуть бути направлені Судом для медіації без згоди сторін. Управління процесом 

посередництва, в тому числі призначення медіаторів,  здійснюється незалежним органом (відділом 

медіації), що може бути окремим органом судової системи (наприклад, як частина відділу 

Генеральної прокуратури) або в рамках розширеного ААТ. 

ПУА також ініціювали пілотний внутрішній процес посередництва (ПУА ВПП), в якому ПУА ВПП 

використовує  старшого юрисконсульта ПУА для роботи в якості незалежного медіатора задля 

сприяння вирішенню спорів із платниками податків своєчасно та економічно ефективно. 

Нідерланди 

Нідерландські податкові органи так само пропонують розглядати медіацію як спосіб альтернативного 

вирішення спорів. Медіатори є співробітниками податкових органів Нідерландів, але на практиці 

вони є повністю незалежними. З З квітня 2007 року кожен суд може запропонувати сторонам 

можливість вирішення податкових спорів за допомогою медіації. 

Норвегія 

Будь-які судові спори за участі держави повинні відбуватись відповідно до положень Закону щодо 

медіації та процесу в цивільних спорах. Податкова служба, яка прийняла рішення, виступає в якості 

сторони у розгляді справи від імені держави. Міністерство може видавати інструкції, що стосуються 

ролі сторони, яка бере участь у розгляді від імені держави в принципі і в окремих випадках, або в 

окремих випадках взяти на себе роль сторони чи передати її іншому податковому органу. 

Сторони можуть домовитися про те, хто буде виступати в якості медіатора, або про порядок його 

призначення. На прохання сторін Окружний суд повинен призначити одного з медіаторів суду. 

США 

Податкова Служба пропонує ряд програм ADR, спрямованих на вирішення справи набагато раніше, 

ніж формальний процес Апеляції до Податкової Служби. Програми ADR Податкової Служби, які 

використовують медіацію, включають Програму Швидкого Вирішення (ПШВ), Програму Швидкої 

Медіації (ПШМ) і Програму Пост-апеляційної Медіації (ППМ). Зокрема, ПШВ пропонує 

представникам малого бізнесу та самозайнятим  особам спосіб вирішення спорів менш ніж за 60 днів, 

використовуючи допомогу спеціально навченого медіації працівника податкової. Таким чином, ПШМ 

і ППМ пропонують платникам податків та податковій можливість застосування медіації  за участі 

службовця Апеляційної інстанції Податкової Служби, який виступає в якості нейтральної сторони. 

Та на відміну від ПШВ, у цих програмах службовець податкової не має делегованих повноважень і не 

буде виносити рішення щодо будь-яких питань спору. Апеляційна інстанція є незалежним відділом 

Податкової Служби, який відповідає за розгляд більшості спорів між платниками податків та 

Податковою Службою. Дана програма не є обов'язковою. 



 

У деяких країнах  діяльність медіаторів є частиною  державної апеляційної 

системи,  іноді медіатори отримують плату з державного бюджету, 

іноді  медіатори є державними службовцями. 

Німеччина 

У липні 2012 року німецький законодавець імплементував Директиву ЄС 2008/52/EWG (далі - 

Директива ЄС) в національне законодавство і прийняв так званий "Закон про сприяння медіації та 

іншим методам позасудового врегулювання спорів" (Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer 

Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung, BGBl. 2012 I, 1577; далі - Закон). Закон говорить про 

три типи медіації та пов’язаних з нею процедур: стандартна позасудова медіація, позасудова 

медіація за пропозицією суду і медіація при судовому примиренні сторін. При виникненні спору 

сторони можуть вступати в медіації на основі згоди її застосування щодо цього конкретного спору або 

на основі зазначення про використання медіації у договорі. Медіацію також можуть використовувати 

сторони в якості першого ступеню в рамках багаторівневого механізму вирішення спорів, в результаті 

чого арбітражні або судові розгляди стають допустимими тільки у випадку неможливості 

застосування медіації. 

Процедурні питання проведення медіації 

Австралія 

У ПУА внутрішні юридичні послуги надаються командами з вирішення спорів, в першу чергу, для 

податкових і боргових спорів, і старшим юрисконсультом ПУА - для неподаткових правових питань. 

Ці команди надають широкий спектр юридичних послуг для ПУА: від управління судовим розглядом 

до надання консультацій з будь-якого юридичного питання, в тому числі тих, які можуть виникнути 

до судового розгляду. 

Команди в основному складаються з кваліфікованих працівників та мають спеціальні навички з 

доведення та стратегій вирішення спорів. 

Норвегія 

Сторони беруть участь у позасудовій медіації особисто або можуть бути представлені особою, 

уповноваженою на укладання мирової угоди. Медіатор повинен дотримуватися угоди сторін про 

порядок проведення позасудової медіації. Якщо угода про процедуру відсутня, медіатор визначає її 

спільно зі сторонами. Зустрічі сторін можуть проводитися як спільно, так і окремо. Медіатор повинен 

діяти неупереджено і сприяти мирному врегулюванню. Посередник може представити пропозиції для 

вирішення певного питання і може висловлювати свої погляди на сильні та слабкі сторони юридичних 

і фактичних аргументів сторін. 

Судова медіація повинна проходити не під час судового засідання. Судовий медіатор визначає 

порядок, якому необхідно слідувати в обговоренні зі сторонами. Посередник може визначити 

пропозиції щодо вирішення і може обговорити сильні та слабкі сторони юридичних і фактичних 

аргументів сторін. Судовий медіатор повинен визначити, чи є і в якій мірі докази повинні бути 

представлені на судовій медіації. Докази не повинні бути представлені без згоди сторін і будь-якої 

третьої сторони, якою докази можуть бути надані. 

США 

Платник податків спочатку отримує повідомлення щодо податкового спору через Лист з експертною 

оцінкою від Експертного підрозділу Податкової Служби. В Листі зазначають, що податок нараховано 



через певні помилки у податковій декларації, або просто запитують інформацію з конкретних питань. 

Процес оцінки починається з ініціації Експертним підрозділом експертного висновку з настановами 

щодо пропозицій змін. Як тільки складається експертний висновок, платнику податків надсилають 

"30-денний Лист" з рахунком та обґрунтуванням. Платник податків може оскаржити результати 

експертизи у підрозділі Апеляції ("Офіс Звернень"), окремому підрозділі Податкової Служби.  

Німеччина 

Перший крок у процедурі - це протест до тієї самої інстанції, яка прийняла рішення,  протягом одного 

місяця з моменту повідомлення. Дана інстанція намагається вирішити проблему в неофіційному 

порядку, відкрито обговорювати цю справу з платником податків. Більшість протестів (60 – 90 %, 

залежно від посади) зникають в результаті цієї дискусії... Коли справа не вирішується в цій секції, 

вона направляє справу безпосередньо до апеляційної інстанції, що є на тому ж ієрархічному рівні, що 

й інші підрозділи Податкової Служби, і чия єдина функція полягає в розгляді апеляційних скарг. 

Судові процедури в принципі можливі, тільки якщо платник податків спочатку вичерпав позасудові 

варіанти. 

Нідерланди 

Медіація може ініціюватись і до, і під час судового процесу. Насправді суддя податкового суду може 

внести пропозицію медіації. Але характер даної процедури залишається добровільним. 

Межі медіації 

Австралія 

Платники податків та їх представники можуть очікувати, що ПУА буде: визначати можливості для 

ADR, розглядати і відповідати на запити про ADR, пропонувати ADR в разі необхідності.  В якості 

загального спостереження ADR може мати місце, якщо, зокрема: є питання, які можуть бути 

предметом переговорів; ПУА і платник податків можуть щось дати один одному; спір може бути 

вирішено в рамках існуючої політики та практики; якнайшвидше порозуміння є більш бажаним за 

судовий розгляд справи. 

 

У процесі, який будується на спільних інтересах, податковим органам і 

платникам податків є що запропонувати один одному: реальні сплати 

податків, спокій, імунітет від майбутніх перевірок, економію часу тощо. 

Нідерланди 

Медіація застосовується, коли відносини між податковим інспектором(ами) і платником податків 

натягнуті, виникає непорозуміння, яке може призвести до звернення сторони до суду, що веде до 

ескалації конфлікту ще далі. Медіацію може бути застосовано в ході аудиту, процедури 

опротестування, процедури оскарження. 

США 

Відповідні питання для медіації у податкових спорах зазвичай включають:  

(1) чи вимагалось від особи збирати, правильно обраховувати і сплачувати податок з доходів, на 

соціальне страхування або акцизний збір;  

(2) чи намагалась дана особа умисно не зібрати, обрахувати або сплатити податки та збори;  



(3) чи платник податків зробив внесок до Цільового фонду в частині несплаченого податку у 

правильному розмірі;  

(4) достовірність поданих платником податків відомостей щодо корпоративних платежів; уточнення 

того, що корпоративний податок за депозитами становив відповідну суму. 

Німеччина 

Термін позовної давності подовжується, поки стосовно спору триватимуть перемовини. Проте, 

оскільки немає ніяких норм для процедури медіації, значна невизначеність може виникати у зв'язку з 

точним строком призупинення позовної давності або коли одна сторона заперечує, що медіація може 

бути використана як реальний спосіб вирішення спору. Тому сторонам рекомендується явно 

домовитися про зупинення строку давності. 

Вартість послуг медіатора 

Австралія 

Посередник бере оплату погодинно або за день роботи, тому тарифи можуть варіюватися в залежності 

від медіаторів. Стандартні ставки для медіаторів коливаються в діапазоні від $ 1500 і $ 3500 на день. 

Також можуть бути витрати, пов'язані з орендою місця проведення. Сторони зазвичай ділять вартість 

послуг медіатора та оренди в рівній мірі між собою. Кожна сторона зазвичай оплачує комісію 

власного адвоката, якщо вона його наймає. 

Всі запити, пов'язані з витратами, що присуджуються судом у податкових спорах, мають бути 

віднесені до Стратегічного Судового Органу. 

Нідерланди 

Медіація надається в якості додаткової послуги під час судової процедури. При цьому медіатор 

отримує фіксовану плату, яка напряму сплачується Міністерством Юстиції. Плата за медіацію в 

рамках надання правової допомоги визначається на основі доходу сторін. Якщо обидві сторони 

мають право на отримання юридичної допомоги, вони обидві сплачують внесок залежно від їх 

доходів, так само як і за судові процедури. 

Норвегія 

Якщо не обумовлено інше, сторони несуть відповідальність за винагороду в рівних частинах. Суд 

може визначати гонорар медіатора і помічників, якщо призначено судову медіацію. 

США 

Відсутня плата за використання послуг працівника Апеляційної інстанції як медіатора. 

Податкова медіація в українському контексті 

Загальні висновки. Як бачимо, у світі медіація в податковій сфері  використовується досить поширено 

та ефективно. Медіацією не завжди називають те, що є медіацією у класичному сенсі:  нейтральне 

посередництво. Адже  в деяких країнах діяльність медіаторів є частиною  державної апеляційної 

системи,  іноді медіатори отримують плату  із державного  бюджету, іноді  медіатори є державними 

службовцями. 

І хоча добре все те, що працює і допомагає врегульовувати спори, все ж чистота жанру 



вимагає  називати речі своїми іменами. Зокрема, якщо сторонами і медіаторами  в процесі є 

представники  держави, то скоріш за все  йдеться про переговори зі зміною сторін (тих, хто веде 

діалог від імені держави). 

Щодо форми бачимо також великий спектр варіантів. Зокрема, допускається застосування оціночної 

медіації, тобто  допускається  надання порад медіаторами або експертами. Медіація може 

бути  присудовою, незалежною, при державних податкових органах тощо. 

Чи може спрацювати медіація в Україні?  Безперечно, так.  У процесі, який будується 

на  спільності  інтересів,  податковим органам і платникам податків є що запропонувати один одному: 

реальні сплати податків, спокій, імунітет від майбутніх перевірок, економію часу тощо.  

Що було б запорукою успіху?  

- Вибір правильного суб’єкта, який має діяти від імені держави як сторона процесу. Це повинна 

бути  особа, яка відповідає за реальне наповнення державного бюджету. 

- Запроваджувати широкий спектр способів  альтернативного вирішення спорів: від  омбудсмена і 

переговорів до медіації (переговори за участю посередника). Тобто вибудовувати комплексну систему 

управління спорами і конфліктами (внутрішніми і зовнішніми) у сфері оподаткування. 

- Надавати широкі можливості щодо часу застосування медіації: до суду – під час суду – після суду. 

- Дбати про гарантії стабільності домовленості та захисту від політичної кон’юнктури, подальших 

перевірок законності угоди тощо. Можливо  медіаційну домовленість треба  дублювати в мировій 

угоді, яка підписується сторонами в суді. Суд в даному випадку буде гарантом законності 

домовленостей. 

- Треба дбати про систему, яка надає незалежний і прозорий порядок акредитації  медіаторів, їхнього 

призначення для участі в процесі. Навряд чи Центр медіації, створений при держорганах, може 

сприйматися як неупереджений і незалежний орган. Можливо зарадити могли б громадські 

організації, при яких була б створена панель медіаторів, що спеціалізуються на податкових спорах.  

Хоча краще за все, здається, спрацювала б система, яка надає платнику вибір: медіатори при 

державному апеляційному органі, медіатори незалежні, медіатори присудові, медіатори при 

громадських організаціях  тощо. 

Допускаємо необхідність при державних органах акредитувати  медіаторів, які працюють з 

податковими спорами. Хоча це може впливати на нейтральність медіатора.   

- Оплату медіатора можна здійснювати  із спеціального фонду, сформованого від відсотків  реальних 

сплат  грошей до державного бюджету за наслідками медіації. У разі якщо сторони  наполягають на 

залученні незалежних медіаторів,  допускається рівний поділ суми гонорару між сторонами. 

Додатковими є витрати, пов’язані з орендою приміщення, залученням експерта і т. д. (у разі 

необхідності). 

- Спрямування справи на медіацію могло б бути обов’язковим для сторін. Це підвищує вірогідність їх 

участі, особливо, коли  спір був спровокований  поганими відносинами  між держорганом і 

платником. З іншого боку, це ніяк не скасовує принципу добровільної  участі в процесі, що означає 

можливість відмовитися в будь-який момент від участі в альтернативних процедурах і звернутися до 

суду. 

- Така робота вже може здійснюватися без спеціального  державного  регулювання з боку  процедур 

медіації у податковій сфері. Переговори не є процесом, суворо регламентованим законодавством. У 



той же час для підвищення рівня довіри, забезпечення безпеки платників податків і державних 

службовців краще було б інституалізувати медіацію через  нормативні акти. Рухатися варто було б від 

загального до окремого (Закон – підзаконні акти) або навпаки (підзаконні акти державної податкової 

служби – Закон). 
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