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СЛОВО ДО ЧИТАЧА

Минулого року світ побачила перша книга нашої серії видань
з податкового права «Непряме оподаткування: правова сутність та
адміністрування», підготована податковими студіями юридичної
компанії Іигітех.
Сьогодні ми представляємо другу книгу серії, присвячену право
вому регулюванню прямих реальних податків. Незважаючи на те, що
пряме реальне оподаткування належить до найдавніших різновидів
оподаткування, кількість проблемних питань як на рівні теорії фі
нансового права, так і в правозастосовчій практиці є не меншою, ніж
при інших різновидах оподаткування. Тому ми спробували розібра
тися із правовою та економічною природою податків на майно в істо
ричній ретроспективі становлення цього виду оподаткування, про
аналізувавши наукові підходи до зазначених податків, а також дещо
критично розглянувши чинне законодавство, судову практику та спра
ви нашої компанії у цій сфері, що дозволило нам дійти багатьох ціка
вих, а іноді й несподіваних, висновків. Переконані, що книга стане
корисною як для практикуючих фахівців у галузі оподаткування, так
і для студентів юридичних та економічних факультетів вищих навчаль
них закладів.
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