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Постановка задачі 

Діюча в Україні податкова система наразі не влаштовує ані бізнес, ані державу. 

Перший сплачує абсолютну більшість податків - здебільшого виступаючи податковим 

агентом споживачів та найманих працівників, але при цьому беручи на себе весь тягар 

адміністрування, яке він вважає більшою перешкодою для діяльності та розвитку, ніж 

навіть податкові ставки. Друга скаржиться на масове ухиляння від сплати податків та 

їхню "мінімізацію" усіма доступними засобами, що тягне за собою "недоотримання 

доходів бюджету", як називають це явище урядовці. 

З формальної точки зору, українська економіка страждає від величезного, порівняно з 

країнами із співставним рівнем розвитку, податкового навантаження. Якщо 

враховувати ЄСВ, воно сягає майже 40% від ВВП. На жаль, аби зменшити цей тягар в 

абсолютному вимірі треба спочатку скоротити бюджетні витрати. Утім, насправді він 

складає набагато менше, ймовірно близько 30%, завдяки широким масштабам ухилення 

та мінімізації податків. Фактично, економіка у такий спосіб пристосовується до 

завеликого податкового навантаження. Але проблема насамперед у тому, що завдяки 

великій дискреції податкових органів це відбувається нерівномірно: тиск 

перекладається на сумлінних платників та тих, хто не здатен захиститися від 

податківців, натомість деякі інші отримують фактичні податкові привілеї. Це робить 

оподаткування не просто несправедливим, а й перетворює його на засіб нечесної 

конкуренції, встановлення монополій, отримання адміністративної (корупційної) ренти, 

тощо. 

Але найчастіше опитані підприємці, що використовують загальну систему 

оподаткування, скаржаться навіть не на високе навантаження, а на обтяжливе та 

свавільне адміністрування податків1.  Це означає, що, на додаток до вище сказаного, 

величезні зусилля марнуються на процедури обліку та звітності, боротьбу підприємців 

з податковими органами, пошук шляхів уникнення податків, тощо, а, з іншого боку, 

контролю та адміністрування. Пов’язані з цим чисті суспільні втрати сягають, багатьох 

десятків мільярдів гривень на рік. Тільки офіційний бюджет податкової служби склав у 

2014 р. майже 5.5 млрд. грн. витрати бізнесу на адміністрування у 2007р. МФК оцінила 

у 1.2 млрд. долл., а організатори "податкових ям" отримують щороку щонайменше 10-

20 млрд.грн.  

Податкова служба є одним з головних осередків корупції. згідно даних нещодавнього 

опитування представників бізнесу2, вона є безумовним, з величезним відривом від 

інших, лідером у цьому антирейтингу: за останні півроку з фактами корупції у 

податкових органах стикався більш ніж кожен четвертий опитаний, в  той час як у 

наступному за антирейтингом відомстві - державному земельному агентстві - тільки 

7%. Це не означає, що податкова є відносно більш корумпованою (для такого висновку 

треба було б аналізувати відсоток від кількості тих, хто звертався до відповідної 

служби), але говорить про важливість питання для бізнесу та й усього суспільства.  

Загальне невдоволення роботою податкової системи зробило нагальним питання про 

глибоку податкову реформу. Головною метою реформи має бути створення передумов 

для економічного зростання за рахунок вивільнення підприємницького потенціалу 

української нації, та сприяння реалізації конкурентних переваг країни (особливо у 

                                            

1 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf ст.. 376 та майже 
усі попередні роки. У 2014 році спостерігалася нетипова картина за багатьма показниками.  

2 http://corruption-index.org.ua/ 
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частині використання «людського капіталу» для прискореного розвитку 

інтелектуально-містьких галузей). На структурному рівні реформа має сприяти 

прискореному оновленню економіки через пришвидшення процесів зростання нових 

підприємств і галузей, та відмирання старих. Зокрема, для цього така реформа 

покликана: 

1.  зробити правила гри у сфері оподаткування рівними, прозорими, незалежними від 

сваволі чиновників 

2. знизити навантаження на сумлінних платників за рахунок більш рівномірного 

розподілу податкового тягаря 

3. дозволити скасувати практику встановлення планів із надходжень 

4. зменшити сукупні (держави та підприємств) витрати на адміністрування та інші 

суспільні втрати 

5. радикально зменшити корупцію у податковій сфері 

Разом усе зазначене має сприяти відновленню економічного зростання, підйому 

незалежного підприємництва, а також підвищенню стабільності та передбачуваності 

бюджетних надходжень. Усе це, своєю чергою, у поєднанні з планомірним 

скороченням неефективних державних витрат, створить умови для зниження 

податкового навантаження. 

Така реформа має складатися з двох компонентів: докорінної зміни правил гри у 

взаємовідносинах держави та платників податків - що потребує змін до самих 

законодавчих принципів нарахування податків; та глибокої організаційної реформи 

самої податкової служби, з кадровим "перезавантаженням". Перше без другого не 

спрацює, бо існуючі кадри, багато хто з яких купував свої посади за  багатомільйонні 

хабарі, будуть і надалі шукати - і знаходити - нові способи отримати дохід на ці свої 

"інвестиції". Друге без першого теж не допоможе, оскільки залишаться у силі всі 

корупційні вразливості та інші вади діючої системи. Відповідно, нові кадри дуже 

швидко навчаться нею зловживати так само, як нинішні. а ще ймовірніше, що і самі 

призначення відбудуться за тими самими принципами.  

Говорячи мовою інституційної економіки, реформа має торкнутися інституцій в обох 

визначеннях цього слова: як власне правил гри, так і організацій, що покликані стежити 

за дотриманням цих правил. Відповідно, ми почнемо з інституційного аналізу перших 

та других. Потім  проаналізуємо пропоновані відповіді на ці виклики. Нарешті, 

опишемо варіант рішення, запропонований групою "Податкова реформа" РПР та 

обговоримо його сильні сторони і ризики. Інші проблеми, такі як адміністрування ПДВ, 

спеціальні режими (зокрема, спрощена система оподаткування), юридичні аспекти 

адміністрування, тощо, потребують окремого розгляду. Також не розглядаються 

податки на видобуток корисних копалин, акцизи, та інші податки і збори. 

Частину роботи, присвячену реформі ДФС написано Юлією Дроговоз, решту роботи – 

Володимиром Дубровським.  

 

Теоретичне підґрунтя 

Українська податкова система є, за зовнішніми ознаками, дуже подібною до більшості 

європейських країн. Вона складається з тих самих податків, які є типовими для 

європейських країн, а відповідні закони було написано за участю західних радників. 

Тим не менш, описані вище проблеми характеризують цю систему як конфіскаційну - 



5 

 

адже у кінцевому підсумку держава в особі своїх представників визначає хто і скільки 

їй має сплатити. З точки зору інституційної економіки це є типовим проявом феномену, 

згідно якого одні й ті самі формальні інституції (закони) по)різному працюють в 

залежності від неформальних. Зокрема, як доведено на багатьох прикладах, формальні 

закони принципово по-різному працюють за "суспільного порядку з обмеженим 

доступом" (ОД), притаманного більшості сучасних суспільств, в тому числі Україні, та 

за "відкритого доступу" (ВД), який дозволив низці країн, що ми їх зараз називаємо 

«розвиненими», значно відірватися від решти3.  

Засадничим принципом ОД є наділення певних осіб та організацій - потенційних 

збудників спокою - привілеями, які створюють можливість для отримання на постійній 

основі понадринкових, прибутків (рент) за рахунок решти суспільства. У свою чергу, це 

вимагає обмеження доступу до привабливих можливостей для усіх решти задля 

уникнення конкуренції, здатної знищити ренту. Таким чином, ОД є принципово 

несумісним з чесною конкуренцією та рівними правилами гри. Натомість, влада закону 

(принцип "закон єдиний для усіх") є однією з головних передумов руйнування ОД та 

переходу до ВД. Не випадково обидві революції, що сталися в Україні за останні 10 років 

ставили собі на меті впровадження цього принципу. Зокрема, гідність не може бути поза 

владою закону, адже якщо закону немає, то підкорятися доводиться чужій (сва)волі. 

На жаль, наявність формального закону не вирішує проблеми. Адже закон може бути 

несправедливим сам по собі (наділяти певних осіб привілеями та/чи особистою 

свавільною владою), як це було у більшості середньовічних суспільств. Також, закон 

може бути надмірно обтяжливим, дискреційним, суперечливим, тощо - тобто, 

невиконуваним. За таких умов порушниками його є усі чи майже усі, відтак особа, 

уповноважена стежити за дотриманням закону, набуває невластивих бюрократові 

повноважень  вирішувати на власний розсуд кого карати за порушення - отже, 

перетворюється на "начальника". Який, у свою чергу, використовує свою дискреційну 

владу з метою особистого збагачення через здирництво під загрозою застосування 

закону. Саме у такий спосіб ОД традиційно здійснюється на території, що зберігає 

історичну традицію Російської імперії, в тому числі в Україні.  

Україна характеризується також винятковою слабкістю державних інституцій (див 

Рис.1).  Відповідно до висновків теорії це означає, що розмір держави - зокрема, обсяг 

повноважень, відповідальності, втручання, тощо - має бути приведений у відповідність 

до наявної спроможності, тобто, у даному разі, радикально скорочений. З іншого боку, за 

формулою відомого дослідника корупції Роберта Клітгаарда, "корупція = дискреція + 

монополія - підзвітність". При цьому, збирання податків та контроль за правильністю 

сплати є монопольним за своєю природою, а підзвітність є похідною від якості 

інститутів, тобто за слабких інститутів фактично дискреція є джерелом корупції. З цього 

витікає, серед іншого, необхідність радикального спрощення правил, відмови від тонких 

інструментів регулювання на користь корупційно-захищених, однозначних та простих - 

навіть примітивних. Зокрема, податки за таких умов мають бути переважно непрямими, 

або фіксованими (на умовно нарахований [imputed] дохід), зокрема але не тільки – через 

оподаткування майна4. Тільки це може дозволити вибудувати інституційну 

спроможність, яка згодом може дозволити перейти до більш гнучких засобів. 

                                            

3 Douglass C. North, John Joseph Wallis, and Barry R. Weingast. Violence and Social Orders: A 
Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. Cambridge University Press, 2009 

4 Arnold, J. (2008), “Do Tax Structures Affect Aggregate Economic Growth?: Empirical Evidence from 
a Panel of OECD Countries”, OECD Economics Department Working 
Papers, No. 643, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/236001777843 
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Рис.1. Україна порівняно з Великою Британією (як прикладом країни ЄС) та Болгарією 
(найбіднішою країною ЄС) за показниками доходу на душу населення та якості урядування. 

 

 

 

Таким чином, головна мета постреволюційних реформ, зокрема податкової, полягає у 

підготовці ґрунту для прискореного переходу до ВД, насамперед через радикальне 

зменшення дискреції. Це, серед іншого, створює необхідні передумови для заміщення 

корпусу «начальників» сумлінними державними службовцями. Шлях до цього лежить 

через заміщення прямих податків непрямими, а також податками на майно.  

Глибинні корені дискреційності податкової системи України 

Можливість приймати рішення свавільно, на розсуд державного податкового 

інспектора чи посадовця, є невід’ємною характеристикою прямих податків, таких як 

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та податок на прибуток підприємств (ПП). 

Трактування тих чи інших надходжень чи отриманих благ як "доходу" є або дуже 

обмеженим (і, в такому разі, дозволяє обходити податок), або розмитим - тобто, 

дозволяє дискрецію. Ще гірше з видатками. Якщо ПДФО включає вичерпний перелік 

видатків домогосподарств, які можна вирахувати з бази оподаткування, і, у такий 

спосіб здебільшого уникає проблем, пов’язаних з визначенням бази, то ПП обкладає 

чистий прибуток - показник, який добре відомий своєю ефемерністю. 

Прибутком легко маніпулювати, адже, по-перше, віднесення тих чи інших витрат до 

категорії «пов’язаних з господарчою діяльністю» є до великої міри довільним: оскільки 

скласти вичерпний перелік дозволених витрат принципово неможливо, завжди є 

можливість вигадати нову статтю, або завищити видатки за існуючою. По-друге, 

оскільки йдеться про зазвичай відносно невелику різницю між доходами та витратами, 

то навіть невеликі заниження обсягів продажу або, відповідно, завищення доходів різко 

зменшують прибуток. Наприклад, якщо прибутковість виробництва складає 10% від 

обсягу реалізації, то заниження надходжень усього на одну десяту (наприклад, завдяки 

За даними World Governance Indicators, World Bank, МВФ 
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трансфертному ціноутворенню) дозволяє знизити декларований прибуток до 0. По-

третє, прибуток розраховується з застосуванням формул амортизації основного 

капіталу, які є, за означенням, умовними.  

Нарешті, сам спосіб сплати будь-якого прямого податку передбачає декларування з 

подальшими перевірками, отже дуже багато залежить від сумлінності контролерів та 

їхньої вмотивованості на виявлення порушень. Це висуває великі вимоги до самої 

податкової служби зокрема, та державних інституцій (таких як судова і правоохоронна 

система) взагалі. Але прямі податки є більш дискреційними за своєю природою, отже, 

як було зазначено вище, відповідно до формули Клітгаарда, більш вразливими до 

корупції. Саме тому корумпованість значно сильніше відображається на сплаті прямих 

податків, ніж непрямих. Оскільки остання, як було доведено емпірично5, ще й 

перешкоджає отриманню надходжень від податку, його доцільність у країні з слабкими 

інституціями натомість великою схильністю до корупції є щонайменше сумнівною.   

Зіштовхнувшись з неможливістю внаслідок корупції отримати від ПП істотні 

надходження, податкові органи України відреагували у відповідності до інституційної 

пам’яті радянських часів: встановили плани з податкових надходжень. Ці плани надалі 

розписуються (знову-таки, у дискреційний спосіб - адже законом це не передбачено і є, 

по великому рахунку, протизаконним) між платниками. По суті, останнім, у гірших 

традиціях СРСР спускають "рознарядки" з "мобілізації податків", які є предметом 

знову-таки міжособових корупційно-вразливих перемовин. Разом це перетворює ніби 

то "європейську" за зовнішніми ознаками податкову систему на, фактично, 

середньовічне конфіскаційне оподаткування.  

Отже, в Україні природна дискреційність податку на  прибуток зустрічається із 

описаною вище традицією дискреційного застосування законів; а неминуче за таких 

обставин планування надходжень - з відповідною традицією, успадкованою від 

планової економіки. Це, з одного боку,  перетворює цей податок на дуже вдалий засіб 

обмеження доступу - тиску, здирництва, та надання неформальних привілеїв; а, з 

іншого - викривлює сутність податку, який перестає бути "справедливим", а також 

втрачає свої корисні економічні властивості, такі як антициклічність. Але податкові 

органи та Міністерство Фінансів завжди чинили відчайдушний спротив будь-яким 

реформам, здатним докорінно усунути дискреційність, адже навіть якщо не розглядати 

корупційні інтереси, вона дозволяла виконувати плани з надходжень через тиск на 

підприємства - а іншими способами виконавці наразі не володіють. Таким чином, ПП 

не тільки став жертвою поганих традицій, але і сприяє їх підтриманню. 

Решта податків, які сплачуються в Україні, не є до такої міри дискреційними за своєю 

природою. Наприклад, ПДВ має за базу додану вартість, яка є, з одного боку, набагато 

менш чутливою до  заниження обсягу продажів, а, з другого - може бути визначена 

чітко і недвозначно. Інша річ, що загальні традиції дискреційності та планування 

розповсюджуються на систему загалом. Наприклад, при зарахуванні податкового 

кредиту з ПДВ довгий час діяла норма закону, згідно якої до нього відносилися тільки 

витрати, дозволені відповідно до закону про ПП. Також, маючи плани з надходжень 

інспектори полюють по дрібні помилки у податкових накладних, які дозволяють за 

формальними ознаками скасувати податковий кредит - навіть той, що вже був 

оплачений наперед відповідно до процедури електронного адміністрування!  

                                            

5 Vito Tanzi and Hamid Reza Davoodi. Corruption, Growth, and Public Finances. International 

Monetary Fund, 2000 
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З 1 лютого 2015 року дискреційність адміністрування ПДВ поглибилась за рахунок 

запровадження системи електронного адміністрування, завдяки якій право на 

податковий кредит поставлено в пряму залежність від умови обов’язкової реєстрації 

податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Неможливість такої 

реєстрації завдяки запровадженню по своїй суті солідарної відповідальності платників 

ПДВ, а також реалізацією органами фіскальної служби незаконної практики 

блокування реєстрації податкових накладних та подання електронної звітності, 

обмежує право контрагентів таких платників на податковий кредит. Органи фіскальної 

служби завдяки цьому отримали дуже потужний інструмент корупційного впливу на 

платників податків та механізм штучного збільшення платежів до бюджету.  

Водночас, вразливі до дискреції (=корупції) місця самого ПДВ також активно 

використовуються для обмеження доступу. Насамперед, йдеться про відшкодування 

ПДВ експортерам, де вибірковість неодноразово  ставала причиною скарг - 

найвідомішим прикладом був  тиск на власників "Кривроріжсталі" за часів Януковича, 

ймовірно з метою змусити їх продати підприємство за заниженою ціною. Його чинили 

за допомогою створення штучних перепон для своєчасного відшкодування ПДВ, що 

автоматично робило бізнес експортера неприбутковим. Також загальновідомими є 

факти вимагання "відкату" та/або сплати наперед податку на прибуток як плати за 

відшкодування  ПДВ. Проблему не вирішено і дотепер, попри усі вимоги бізнесу та 

міжнародних організацій.  

Ця практика скоріше за все пов’язана з невіглаством особисто п.Азарова, який щиро 

вважав відшкодування ПДВ пільгою, і, відповідно, відчував за собою право 

вирішувати, кому її надавати, а також вимагати відкати за пільгу. Об’єктивною 

проблемою тут є виявлення фіктивного експорту та інших шахрайських оборудок, які 

дозволяють красти ПДВ з бюджету. Ця проблема добре відома з досвіду інших країн, 

як і засоби боротьби з такими явищами. Великі труднощі виникають у зонах безмитної 

торгівлі, як-от у ЄС, де відсутній не тільки митний, але й прикордонний контроль 

безпосередньо на кордонах. В Україні ж, за умови належного облаштування державних 

кордонів з Росією та Молдовою (особливо у зоні Придністровя) проблема фіктивного 

експорту може бути вирішена стандартними способами.  

Також стандартними методами дистанційного контролю може бути вирішена і 

проблема «податкових ям», від якої потерпає уся податкова система. "Податкові ями" є 

суто кримінальними за своєю природою, і мають відношення до дискреції чи інших 

системних вад лише у тому сенсі, що на їх існування свідомо заплющують очі. Це 

неформально виправдовують тим, що "ями", як і інші складові тіньової економіки, 

дозволяють усій економіці по факту знижувати непомірне податкове навантаження, і у 

такий викривлений спосіб існувати. При цьому системно важливо, що 

загальноприйнятість такого уникнення від податків створює (теж за шкідливою 

традицією радянських часів) ситуацію "загальної винуватості", натомість покарання за 

користування "податковими ямами" є здебільшого вибірковим.   

Нарешті, реформа має торкнутися і Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Хоча 

формально ЄСВ не є податком, а відноситься до соціальних внесків учасників 

солідарної пенсійної системи, але фактично цей платіж давно став частиною податкової 

системи. Адже, з одного боку, він сплачується роботодавцем – здебільшого, як власний 

внесок роботодавця, частково як ніби то за рахунок працівника – але роботодавець 

виступає при цьому податковим агентом. Зрештою, обидві сторони сприймають ЄСВ 

як податок, адже у кінцевому підсумку зв'язок з майбутньою пенсією є доволі 

опосередкованим, а нестабільні політичні та економічні умови відбивають бажання 
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планувати надовго. На додаток до цього, громадяни в Україні не довіряють державі як 

гаранту своїх заощаджень, хоча, водночас, вимагають від неї соціального захисту.  

З економічної точки зору, солідарна пенсійна система давно втратила можливість 

автономного існування, оскільки на кожного працівника припадає приблизно по 

одному пенсіонерові. При цьому, середня зарплата тільки у кілька разів більша за 

прожитковий мінімум. Це диктує ставку ЄСВ, необхідну для підтримки хоча б 

мінімальних соціальних стандартів для пенсіонерів у розмірі кількох десятків відсотків. 

Наразі це є найбільший (на 2013 рік) податок в Україні, що давав майже 170 млрд. грн. 

надходжень. Щоправда, близько 27% ЄСВ насправді сплачується з бюджету, оскільки 

він нараховується на зарплати працівників бюджетного сектору. Отже, ця сума у 

доходах бюджету та ПФ обрахована двічі, і насправді надходження від підприємств 

були порівняні з такими від ПДВ.   

Оскільки ЄСВ сприймається як податок, то до нього може бути застосований принцип 

«кривої Лаффера». Скоріше за все, в Україні наразі цей податок знаходиться глибоко на 

падаючому відрізку цієї кривої, адже за різними оцінками біля половини фонду оплати 

праці недержавних підприємств приховано. Окрім суто економічних негараздів, таке 

масове ухилення очевидно є одним з проявів «невиконуваного закону». Крім того, 

оподаткування праці є важким тягарем для працемістких підприємств. Тож, у ході 

реформи цей податок має бути радикально зменшено, а то і скасовано. Адже стимули, 

які він створює – а саме, зменшення застосування робочої сили – не співпадають з 

цілями суспільства: фактично, роботодавець отримує стимул якнайменше залучати 

робочу силу, адже на додаток до ринкової вартості праці він має сплачувати ще й ЄСВ. 

Це веде до збільшення безробіття понад природний рівень, а також пригнічення 

реалізації наявних конкурентних переваг України у частині дешевої робочої сили. 

Опосередковано, обидва фактори сприяють зменшенню зарплат, а також їхньої частки 

у ВВП.  

 

Таким чином. реформа, що має на меті ліквідацію дискреційності як засадничої риси 

податкової системи, повинна викорінити погані практики, які часто ґрунтуються на 

глибоких історичних традиціях, або знайшли собі плідний історичний ґрунт в Україні. 

При цьому найпроблемнішим залишатиметься податок на прибуток підприємств. 

 

Інституційно-організаційні проблеми ДФС 

Утім, якою б досконалою не була законодавча база, виконання законів залишається в 

руках виконавців. Тому реформа органів Державної фіскальної системи України (далі – 

ДФС України) є запорукою успішного проведення реформи податкової системи, 

поступової зміни світогляду платників податків від правового нігілізму до зростання 

соціальної відповідальності у формі добровільної та сумлінної сплати податків. 

Збереження старої недосконалої системи взаємовідносин між платниками податків і 

контролюючими органами, завуальованої за «новими» деклараціями, без 

запровадження дієвих механізмів зміни принципів та підходів в діяльності служби, 

знівелює не тільки будь-які зусилля у сфері реформування служби, але і перетворить 

найкращі законодавчі ініціативи у сфері податкового та митного законодавства у 

«мертвонароджені» та неефективні норми. 

З іншого боку, наповнення дієвими механізмами заходів з реформування фіскальної 

служби повинно супроводжуватися реформою у сфері оподаткування шляхом переходу 
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на більш ліберальні моделі оподаткування, які зменшують дискреційність податкової 

системи та можливості для корупції.  

Таким чином, вирішення проблем у сфері оподаткування без вирішення проблем у 

сфері управління фіскальною службою, та навпаки, є неможливим. 

В чому полягає проблематика в сфері діяльності ДФС України  

Основними проблемами є відсутність довіри бізнесу до влади, обумовлена спротивом 

старої корумпованої системи реформам, розбіжностями між деклараціями та 

фактичними діями влади, збереженням старої системи взаємовідносин між 

контролюючими органами та платниками податків. Презумпція невинності платників 

податків залишається красивою декларацією, судова система потребує реформування.  

Відсутність такої системи, яка б сприяла добровільній сплаті податків, прагнення 

органів ДФС України до суцільного контролю за сплатою податків та демонстрування 

ними недовіри до платників податків, змушує багатьох представників бізнесу 

залишатися в тіні або переходити в тіньовий сектор економіки. Легалізація доходів 

суб’єктів господарювання та громадян без збільшення рівня довіри та зростання 

соціальної відповідальності не призведе до очікуваного ефекту та поставить під загрозу 

реалізацію будь-якої комплексної реформи податкової системи, як це вже було 

продемонстровано під час запровадження механізму податкового компромісу. 

Проблеми є у кожній складовій системи управління ДФС України, а тому класифікацію 

проблематики представимо за такими напрямками:  

1. Цілі та принципи діяльності ДФС України. 

2. Структура ДФС України та функціональний розподіл повноважень. 

3. Підходи та інструментарій в діяльності ДФС України. 

4. Кадрова політика ДФС України. 

5. Оцінка діяльності ДФС України та її посадових осіб. 

6.Контроль за діяльністю органів ДФС України та їх підзвітність перед громадськістю 

та суспільством. 

 

Цілі та принципи діяльності ДФС України 

Відповідно до Положення про Державну фіскальну службу України ДФС є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів 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. 

Виходячи з цього, основними завданнями Державної фіскальної служби України є 

контроль за надходженнями податків та зборів до бюджету та боротьба з 

правопорушеннями, що визначає загальну спрямованість на виконання фіскальної 

функції. Відсутність завдань, пов’язаних з реалізацією стимулюючої функції, наданням 

якісних сервісних адміністративних послуг у сфері оподаткування, стимулюванням 

добровільного виконання платниками податків своїх обов’язків (орієнтації «на 
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клієнта») породжують значний дисонанс у взаємовідносинах між платниками податків 

та контролюючими органами.  

Постановка суто фіскальних цілей та завдань, закріплених в Положенні про Державну 

фіскальну службу України, обумовлює таку структуру, функції та підходи органів 

фіскальної служби, які забезпечують збір податків попри все та будь-якою ціною, що 

породжує конфлікт інтересів платників податків і контролюючих органів.  

 

Структура ДФС України та функціональний розподіл 
повноважень 

На сьогоднішній день структура ДФС України передбачає 28 департаментів, з яких 9 

департаментів забезпечують внутрішню роботу апарату ДФС України, 2 департаменти 

(Департамент реєстрації платників та електронних сервісів та Департамент ІТ) 

виконують деякі сервісні функції, 1 департамент забезпечує зв’язки з громадськістю, 4 

департаменти забезпечують реалізацію митної політики, 11 департаментів 

забезпечують виконання індикативних показників доходної частини бюджету, 

виконують контролюючі функції та функції боротьби з правопорушеннями у сфері 

оподаткування. Здавалось би такий департамент як Департамент методологічної роботи 

з питань оподаткування, виконує функції, пов’язані з нормотворчою та 

роз’яснювальною роботою, однак на практиці саме цей департамент сприяє 

збільшенню тиску на бізнес через підготовку відповідних фіскальних ініціатив та 

нормативних документів фіскального характеру. 

Координаційно-моніторинговий департамент відповідає за координацію діяльності 

структурних підрозділів, аналіз та моніторинг податкових наслідків, координацію 

бюджетного процесу за доходами. При цьому саме завдяки цьому департаменту 

проводиться фіскальна політика із забезпечення виконання індикативних показників, 

встановлених Міністерством фінансів України, відбувається втручання в роботу 

інформаційних систем та баз даних.  

ДФС України, як центральний орган виконавчої влади, об’єднує підрозділи з митної 

справи та податкові органи, що має аналоги в європейській та світовій практиці 

(зокрема, в Королівстві Нідерландів, Данії, Естонії, Угорщині, Канаді). Однак, досвід 

такого об’єднання в Україні є негативним внаслідок неефективного управління та 

фіскалізації діяльності митних органів. 

Крім цього, багато нарікань з боку бізнесу викликає поєднання в Департаменті правової 

роботи функцій «організації та участі у реалізації правової політики, спрямованої на 

забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів», супроводження справ у судах та 

розгляду адміністративних скарг платників податків. Об’єднання всіх цих функцій та 

завдань призводить до формального підходу посадових осіб департаменту під час 

проведення процедури адміністративного оскарження та негативної для платників 

податків статистики прийнятих рішень, яка на рівні ДФС України свідчить про 

недопустимо та необґрунтовано низький відсоток повністю або частково задоволених 

скарг платників податків. Лише 3-4 % від загальної кількості адміністративних скарг 

платників податків розглядаються ДФС України на користь платників.   

При цьому в судах з незадоволених на рівні адміністративного оскарження скарг 

платників податків приймається близько 70 % рішень на користь таких платників, що 

свідчить про упереджене ставлення органів ДФС до платників податків під час 

розгляду адміністративних скарг. 
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Таким чином, постає питання про недоцільність об’єднання в одному департаменті 

функцій розгляду скарг платників податків та правового супроводження справ у судах 

або встановлення кардинально нових показників оцінки роботи цього підрозділу та дій 

його посадових осіб. 

Виконання функцій податковою міліцією вже давно викликають нарікання з боку 

бізнесу внаслідок неоднозначності законодавства, що регулюють їх діяльність. Правові 

основи діяльності органів податкової міліції, з одного боку, встановлюються Законом 

України «Про міліцію», з другого боку, окремими нормами Податкового кодексу 

України, що створює певні колізії та звужує права платників податків, передбачених 

Податковим кодексом України, а також ускладнює захист платниками своїх прав. 

Органи податкової міліції перетворилися на органи тиску на платників податків через 

грубе втручання в їх діяльність, застосування інструментарію, не передбаченого 

нормами чинного законодавства, а встановленого лише внутрішніми наказами органів 

ДФС України (зокрема, через присвоєння платникам податків певних станів (особливо 

9 «Направлено повідомлення за ф. № 18-ОПП», 8 «У ЄДР внесено запис про 

відсутність за місцезнаходженням»). На підставі присвоєння цих станів органи ДФС 

України блокують реєстрацію податкових накладних та подання електронної звітності, 

що практично спонукає платників припиняти свою діяльність до моменту 

розблокування реєстрації податкових накладних або подання електронної звітності.  

Сучасна діяльність податкової міліції ускладнює перетворення фіскальної служби на 

сервісну та не сприяє підвищенню довіри платників податків до влади. Так, кількість 

відкритих в 2014 році кримінальних справ (8357) та переданих в суд з 

обвинувачувальним вироком (692) свідчить про неефективність податкової міліції. 

Загальна кількість не завершених кримінальних справ (2184), з яких тільки по 83 

справам вручено повідомлення про підозру, свідчить про наявні корупційні ознаки в 

органах податкової міліції через затягування кримінального процесу. Закриття 

кримінальних справ в кількості 2952 на підставі відсутності складу злочину, а в 

кількості 91 – на підставі відсутності  події, свідчить про спробу здійснювати тиск на 

бізнес та корупцію в органах податкової міліції. 

Не менш важливим питанням є ефективність проведення органами ДФС 

консультаційно-роз’яснювальної роботи. На сьогоднішній день лише близько 1 % 

працівників органів ДФС з їх загальної кількості (1 % від 58 тис. осіб) виконують 

функції з консультування платників податків. При цьому саме консультаційно-

роз’яснювальна робота повинна стати пріоритетним напрямком роботи ДФС України 

та ЦОПів (центрів обслуговування платників). 

Створення нових сервісів та перетворення служби на консультативно-сервісну 

передбачає максимальне нівелювання впливу людського фактору та автоматизацію всіх 

процесів з адміністрування податків. Збереження такого явища, як черги в 

приміщеннях ЦОПів, неможливість отримати фахову консультацію, постійні технічні 

проблеми з поданням електронної звітності та реєстрацією податкових накладних, 

збереження при нових організаційних формах фіскальної служби старих принципів її 

діяльності, не змінили за своєю суттю фіскально-каральні функції служби та філософію 

її взаємовідносин з платниками податків. Зміна структури та функцій ДФС України має 

передбачати зміну підходів та принципів роботи служби, основаних на партнерських 

відносинах та забезпеченні механізмів прозорого для платників витрачання бюджетних 

кошів.  
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Підходи та інструментарій в діяльності ДФС України 

Крім норм Податкового кодексу України, органи ДФС України найчастіше керуються 

внутрішніми організаційно-розпорядчими документами обмеженого доступу, які 

значно розширюють права контролюючих органів та іноді прямо суперечать вимогам 

чинного законодавства.  

Зокрема, такими організаційно-розпорядчими документами є: наказ ДФС України від 

05.09.2014 р. 110 «Про організацію комплексного відпрацювання податкових ризиків з 

податку на додану вартість», наказ ДПС України від 06.11.2012 р. № 991 «Про 

організацію роботи із проведення бюджетного відшкодування податку на додану 

вартість», наказ ДПС України від 05.07.2013 р. № 245 «Про базову систему 

оперативного реагування та подолання проявів тіньової економіки», Методичні 

рекомендації щодо організації та проведення органами державної податкової служби 

зустрічних звірок, затверджені наказом ДПА України від 22.04.2011 р. № 236.  

Кожен з цих наказів встановлює додаткові інструменти тиску на бізнес або додаткове 

обмеження прав платників податків. 

Так, блокування подання податкової звітності та реєстрації податкових накладних, яке 

широко застосовується органами фіскальної служби відповідно до наказу ДФС України 

№ 110 від 05.09.2014 р. поза вимог Податкового кодексу України, значно розширює 

права контролюючих органів та обмежує права платників податків.  

Наказ ДПС України від 06.11.2012 р. № 991 надавав можливості для «ручного» 

керування процедурами бюджетного відшкодування ПДВ шляхом маніпулювання 

реєстрами висновків про суми бюджетного відшкодування. 

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. 

Зокрема, запровадження системи електронного адміністрування ПДВ супроводжується 

побудовою в програмному забезпеченні на підставі технічних завдань певних 

алгоритмів, які в більшості випадків не передбачені нормами Податкового кодексу 

України або прямо суперечать їм, що дозволяє керувати такою системою в ручному 

закритому режимі.  

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 вищестоящого органу або особистими 

сумнівними мотивами, свідчить про необхідність або дуже детально описувати всі 

процедури з встановлення прав та обов’язків платників податків та контролюючих 

органів з можливістю справедливого захисту таких прав в судах (що не буде мати 

ефекту на практиці з недосконалою судовою системою та свавіллям державних 

службовців), або міняти філософію взаємовідносин між платниками податків і 

контролюючими органами через зміну цілей, функцій, системи оцінки діяльності таких 

органів та інших складових реформи ДФС України, а також встановлення 

відповідальності посадових осіб органів ДФС за свої дії або бездіяльність. 

Не менш важливою обставиною є те, що система захисту прав платників податків є 

складовою інституту захисту прав та свобод людини, який базується на виконанні норм 

Конституції України. Тому ефективність реформи ДФС України залежить від 

проведення реформи всієї системи державного управління та забезпечення дотримання 
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Конституції України всіма гілками влади по всьому ланцюгу взаємовідносин з 

платниками податків.   

 

Кадрова політика ДФС України 

Кадрова політика ДФС України до останнього часу демонструвала неякісні та одіозні 

кадрові призначення на керівні посади в територіальних органах та в центральному 

апараті, безкарність посадових осіб органів ДФС, особливо за корупційні діяння та у 

випадках порушення прав платників податків, високий рівень плинності кадрів, 

низький рівень оплати праці та фаховий рівень кадрів, недосконалу систему навчання 

та підвищення кваліфікації кадрів, а також неефективну систему управління 

персоналом. Низькі заробітні плати, відсутність певних соціальних гарантій сприяють 

розвитку корупції та не дозволяють залучати до роботи в службі високофахових 

працівників з певним набором моральних та професійних якостей, які б відповідали 

певним етичним стандартам. 

З прийняттям Закону України «Про очищення влади» спостерігались суттєві 

перекручення в застосуванні його норм, що дозволило залишатись на керівних посадах 

одіозним особам та, навпаки, звільняти працівників служби середньої ланки за 

формальними ознаками.  

Проведення конкурсів на заміщення керівних посад в органах ДФС України показало 

недосконалість конкурсних процедур відбору та високий рівень втручання певних осіб, 

зацікавлених в тих чи інших призначеннях, в роботу відповідних кадрових рад та 

комісій. 

Порушення внутрішніх комунікацій ДФС на горизонтальному та вертикальному рівнях, 

негативний імідж органів ДФС, розбалансованість всієї системи управління ДФС 

України потребують реформи у сфері кадрової політики ДФС України, яка повинна 

стати пріоритетним напрямком в реформуванні всієї служби. 

 

Оцінка діяльності ДФС України та її посадових осіб 

Питання відповідальності та розмежування повноважень органів виконавчої влади та 

структурних підрозділів фіскальної служби є одними з тих, що потребують 

першочергового вирішення. На сьогоднішній день відсутнє чітке визначення центрів 

відповідальності за кожне прийняте рішення. Така відповідальність є розмитою як між 

ДФС України та Міністерством фінансів України, так і в самій службі. Фактично ДФС 

України має величезний вплив на рішення у сфері формування податкової політики, але 

де-юре формування податкової політики відноситься до сфери компетенції 

Міністерства фінансів України, що дає можливість службі кожного разу перекладати 

відповідальність за неякісні та хибні норми податкового законодавства на уряд та 

Верховну раду України.  

Саме безкарність та безвідповідальність посадових осіб призводить до руйнування 

системи права, до систематичних порушень прав платників податків, до хронічного 

недотримання контролюючими органами норм Податкового кодексу України та 

викривлення практики їх застосування. 

Дисциплінарну, кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність 

державних службовців передбачено чинним законодавством, але ці механізми не є 
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дієвими. Боротьба з корупцією тільки на словах та в деклараціях також не зупиняє 

свавілля чиновників. 

Зокрема, запровадження системи електронного адміністрування ПДВ (далі – СЕА ПДВ) 

з численними помилками та методологічно викривленим механізмом, за відсутності 

економічного обґрунтування та розрахунків впливу на макроекономічні показники 

мало вкрай негативні наслідки для бізнесу, як то: критичне в умовах економічної кризи 

вимивання коштів, закриття підприємств, «втеча» з України інвесторів, виведення 

активів та підприємств до сусідніх країн, ухід в «тінь», про що свідчать результати 

досліджень громадських організацій (на базі анкетування платників податків). 

СЕА ПДВ особливо негативно вплинуло на розвиток малого та середнього бізнесу, що 

є стратегічною загрозою для подальшого відновлення та розвитку економіки країни. 

Посадові особи ДФС України, які винні в методологічно неправильному алгоритмі 

розрахунку реєстраційної суми, в методологічних прорахунках та помилках у СЕА 

ПДВ, не понесли будь-якої відповідальності, але поклали таку відповідальність на 

самих платників, які «заплатили» за ці прорахунки «живими» грошима.  

Єдиним шляхом змінити ситуацію на краще є встановлення: 

- сфери компетенції та повноваження кожної посадової особи, вимог до посадових осіб 

в межах наданих повноважень; 

- чітких критеріїв оцінки діяльності служби та кожної посадової особи;- 

відповідальність кожної посадової особи за порушення таких вимог. 

Основними показниками, за якими здійснюється фактична оцінка діяльності ДФС 

України, є: 

1.Виконання індикативних показників надходження платежів до бюджету. 

2.Сума донарахованих та сплачених за результатами перевірок податків і зборів, а 

також штрафних санкцій. 

3.Кількість проведених перевірок. 

4.Результати відпрацювання ризикових операцій та ін.  

Слід зазначити, що оцінка діяльності ДФС України виходячи з необхідності виконання 

доведених Міністерством фінансів України індикативних показників доходів в умовах 

завищення доходної частини бюджету (за принципом забезпечення покриття витратної 

частини бюджету) змушує фіскальну службу виконувати доведені показники будь-

якою ціною. Виконання індикативних показників в більшості випадків не прив’язано до 

економічних показників розвитку певних галузей та регіонів, що перетворює цей 

процес в механізм тиску на бізнес. В більшості випадків система розподілу між 

областями та районами показників, доведених Міністерством фінансів України, має 

ознаки корупції.  

За таких умов перетворення служби з фіскальної в сервісну становиться другорядним 

завданням, кожного разу поступаючись завданню з наповнення бюджету. 

Саме тому при виконанні цього завдання методи досягнення цілей (будь-то законні або 

поза межами закону) не беруться до уваги та негласно заохочуються. Викривлена 

існуюча система оцінки діяльності служби призводить до зловживань посадових осіб 

органів ДФС та їх безкарності.  
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Контроль за діяльністю органів ДФС України та їх підзвітність 
перед громадськістю та суспільством  

Протягом 2014-2015 рр. діяльність ДФС України є найбільш закритою та непрозорою в 

порівнянні з більш ранніми періодами. 

Статистичні показники діяльності служби не завжди публікуються, є неповними, 

однобокими та демонструють лише видимий позитив в діяльності служби, ретельно 

скриваючи негативні моменти. Зокрема, відсутня інформація щодо: 

- стану запровадження системи електронного адміністрування ПДВ (кількість звернень 

платників до ДФС України щодо технічних проблем, кількість та оцінку 

невідповідностей, результати тестування системи, розрахунки впливу системи 

електронного адміністрування ПДВ на виконання бюджету та економіку країни в 

цілому); 

- стану боротьби зі схемним кредитом та ризиковими операціями; 

- стану відшкодування ПДВ, заборгованості з бюджетного відшкодування; 

- динаміки зростання податкового боргу та списання безнадійної заборгованості; 

- кількості збанкрутілих підприємств; 

- стану та динаміки виконання індикативних показників надходження платежів до 

бюджету в розрізі всіх податків і зборів (а не тільки тих, які виконані); 

-  статистики розгляду ДФС України скарг платників податків та ефективності 

супроводження юридичним департаментом справ у судах; 

- кількості перевірок та суму донарахувань податків і зборів, а також відповідних 

штрафних санкцій. 

Наявність відкритої інформації про діяльність ДФС дала б можливість суспільству 

оцінити ефективність системи управління ДФС України, здійснювати контроль за 

діяльністю служби, не допустити маніпулювання даними та розповсюдження 

викривленої половинчастої інформації.  

На сьогоднішній день відсутній дієвий контроль діяльності ДФС з боку громадськості 

та бізнесу з причини небажання ДФС України налагоджувати та будувати партнерські 

відносини з бізнесом, її закритості та реалізації політики, яка направлена виключно на 

поповнення бюджету. 

Відкритість служби – це запорука зростання довіри до влади та можливість надати 

громадську, альтернативну офіційній, оцінку діяльності служби, а також перевести 

розгляд проблемних питань у публічне поле з привертанням уваги до них міжнародної 

спільноти. 

 

Перелік проблемних питань, з якими найчастіше стикаються 
платники податків, включає до себе: 

І. Проблеми у сфері адміністрування податків і зборів: 

1. Високий рівень корупції в органах ДФС. 

2. Наявність правових колізій норм нормативних та регуляторних актів. 

3. Низька якість консультаційно-роз’яснювальної роботи. 
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4. Низький рівень кваліфікації персоналу ДФС. 

5. Наявність великої кількості кодів бюджетної класифікації, неможливість зарахувати 

податки (в тому числі авансові внески з податку на прибуток), щорічна зміна кодів. 

6. Проблема в поверненні платникам надміру сплачених коштів, в тому числі митних 

платежів, неправомірно нарахованих до бюджету внаслідок перерахунку митної 

вартості. 

7. Відсутність достатньої кількості електронних сервісів для платників податків, 

технічно недосконале програмне забезпечення, сприяння органами ДФС створенню 

монополій у сфері автоматизованих систем з надання електронної звітності, РРО тощо. 

8. Відсутність необхідного рівня автоматизації внутрішніх організаційних процесів, 

неефективність взаємодії підрозділів апарату ДФС України, дублювання функцій. 

9. Встановлення прогнозних показників зі збору платежів (податкових та митних) до 

загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів у розрізі платежів, 

регіонів не завжди базується на економічних показниках регіону (області, району), 

носить суб’єктивний характер та має корупційні ознаки. 

10. Часта зміна правил “гри” та офіційної позиції ДФС України у сфері оподаткування. 

11. Неоднозначність податкового законодавства та наявність правових колізій, 

розбалансованість норм. 

12. Складність адміністрування податків та їх декларування. 

13. Наявність непогашеної заборгованості з бюджетного відшкодування та непрозора 

система розподілу бюджетних кошів між платниками податку, можливість для ручного 

керування процесом відшкодування. 

14. Неефективність відпрацювання схемного податкового кредиту та ризикових 

суб’єктів господарювання. 

15. Низька якість доказової бази та актів перевірок, негативна статистика розгляду 

адміністративних скарг на користь платників податків. 

16. Збільшення обсягу податкового боргу та його списання боржникам як безнадійного. 

17. Проблеми із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ 

технічного та методологічного характеру (із визначенням реєстраційної суми, 

врахуванням уточнюючих розрахунків, реєстрацією податкових накладних). 

18. Присвоєння станів (9, 8) дуже часто використовується як механізм здійснення тиску 

на реально працюючий бізнес. 

ІІ. Проблеми у сфері митних відносин: 

1. Наявність високого обсягу контрабанди та “сірого”  імпорту. 

2.  Недотримання європейських стандартів з митного оформлення товарів (наявність 

черг, перевищення часу на митне оформлення в порівнянні з європейськими 

стандартами). 

3. Необґрунтоване коригування митними органами митної  вартості та необґрунтована 

відмова митних органів у випадків визначення митної вартості за іншими методами 

перевищує аналогічний показник європейських країн). 

4. Автоматична система управління ризиками при митному оформленні товарів та 

транспортних засобів не відповідає вимогам Кіотської конвенції про гармонізацію та 

спрощення митних процедур. Така система повинна бути відкритою.  
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5. Практична відсутність застосування методів пост-аудит контролю, як однієї з  

фундаментальних складових митної справи. 

6. Наявність випадків безпідставного затримання вантажів внаслідок втручання в 

роботу митниць державних органів з правоохоронними функціями (СБУ, МВД тощо). 

7. Відсутність практики притягнення до персональної відповідальності за неправомірні 

рішення, дії або бездіяльність посадових осіб митних органів усіх рівнів. 

8. Виконання митними органами не властивих їм функцій контролю за відповідність 

державним стандартам. 

ІІІ. Проблеми, пов’язані з діяльністю органів податкової міліції: 

1. Велика кількість незавершених кримінальних справ та затягування часу 

кримінального процесу. 

2. Присвоєння 9 станів без виходу за податковою адресою платників, неправомірне 

блокування реєстрації податкових накладних та подання звітності в електронній формі 

(розірвання договорів на електронну звітність). 

3. Низька ефективність відпрацювання схемного податкового кредиту, хабарництво та 

“кришування” суб’єктів господарювання, що віднесені до ризикових. 

4. Неефективність податкової міліції, здійснення ними тиску на бізнес. 

5. Відсутність належного відпрацювання підприємств, що змінили місцезнаходження 

на Донецьку та Луганську області з інших територій України, починаючи з другого 

півріччя 2014 року. 

 

Можливі шляхи вирішення проблеми 

Проблемність української податкової системи гостро відчувають як підприємці, так і 

науковці. Тому існує низка підходів до її реформування.  

 

ПДВ 

Найбільш радикальний з підходів до реформування ПДВ полягає у поверненні до 

радянського податку з обігу. Найвідомішими представниками такого підходу є члени 

руху 5.10. Прихильники податку з обігу наголошують на простоті його обрахунку, 

меншій, ніж у ПДВ (і, тим більше, ППП) чутливості до заниження надходжень, 

можливості (у разі використання виключно безготівкових інструментів) дистанційного 

контролю, та відсутності корупційно-вразливих механізмів на кшталт відшкодування 

ПДВ. Такий податок існував у багатьох країнах, і дотепер використовується, зокрема у 

спрощеній системі обліку та оподаткування (ССО) для малого бізнесу в Україні.  

Водночас, такий податок має численні вади, які призвели до майже повного витіснення 

його з світової практики.  

1. З загальноекономічної точки зору, податок з обігу несумісний з розвитком ринкової 

економіки. Ринок – це обмін, насамперед купівля-продаж. Обмін дозволяє 

спеціалізацію, яка є наріжним каменем продуктивності. Податок на кожну операцію 

купівлі-продажу пригнічує ринок, або заганяє його у тінь. Такого роду податки деякі 

економісти пропонують вводити там, де, за відповідними економічними теоріями, 

ринок є надмірно активним (як-от, у валютних спекуляціях, або грі з цінними 

паперами). Прихильники таких підходів пропонують боротися з надмірною активністю 
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через «податок Тобіна», податки на рух капиталів, тощо. Не вдаючись до дискусії щодо 

доцільності регулювання ринків капіталу та способів такого регулювання, відмітимо 

тільки, що «ринковість» української економіки аж ніяк не може вважатися надмірною 

(хіба що з точки зору марксистів), тому штучне пригнічення ринкового обігу через 

регулюючу роль податку на такий обіг є вкрай небажаним.  

2. З структурної точки зору, він створює великі викривлення у несприятливий бік 

монополізації, створення неприродних конгломератів, водночас витіснення ефективних 

низькомаржинальних посередників. Податок з обігу є сприятливим для великих, 

вертикально-інтегрованих, компаній, натомість несприятливим для невеликих, що 

інтенсивно кооперуються одна з одною. Таким чином, він підштовхує до вертикальної 

інтеграції навіть там, де вона не є економічно виправданою; створює переваги великим 

компаній перед маленькими; відповідно, сприяє тим галузям, де домінують великі 

масштаби виробництва і пригнічує решту. Особливо шкідливо, що податок з обігу 

пригнічує спеціалізацію, зокрема аутсорсинг, і у такий спосіб перешкоджає 

ефективному розподілу праці6.  

Між іншим, вертикальна інтеграція відкриває шлях до дуже значного зменшення 

податкових зобов’язань, порівняно з поточним станом, тому усі розрахунки про ніби то 

достатність помірного податку з обігу (який, будучи невеликим, ніби то, не створить 

істотних викривлень) для забезпечення мінімальних потреб бюджету, є примарними. 

Насправді, у разі запровадження подібного податку надходження швидко впадуть, 

оскільки платники пристосуються та мінімізують податкові зобов’язання. Отже, 

доведеться піднімати ставки, з відповідним посиленням негативних ефектів, серед яких 

і згадана вище мінімізація. Тому запровадження податку з обігу запускає згубний 

процес, який сам себе підсилює та веде до поглиблення викривлень. 

3. З точки зору міжнародної конкуренції, податок з обігу дискримінує вітчизняного 

виробника як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Це відбувається за 

рахунок кумулятивного ефекту - накопичення цього податку при кожній стадії 

виробництва, якщо воно відбувається на різних підприємствах. навіть за повної 

вертикальної інтеграції податок з обігу додає до вартості експортованого товару кілька 

відсотків, порівняно з конкурентами (і те саме відбувається на внутрішньому ринку по 

відношенню до конкуренції з імпортом). Здавалося б, не так вже й багато - але 

зазначимо, що вертикальна інтеграція характерна для виробників «біржових» товарів, 

на кшталт металів чи зерна, а саме на цих ринках кілька відсотків вже створюють 

неабияку конкурентну перевагу. А, як і у попередньому випадку, що складнішим є 

товар, то більше стадій виробництва, більше складових, і, відповідно, більше податків в 

ціні такого товару. 

                                            

6 Відповідно до теорії фірми, підприємство зростає до оптимальних розмірів, які визначаються, з 
одного боку, ефектом економії на масштабі виробництва (тут і надалі - товарів чи послуг), а, з 
іншого – балансом транзакційних видатків на управління всередині фірми та на придбання 
товарів чи послуг на стороні. Якщо, наприклад, з управлінської точки зору укласти відповідний 
договір з спеціалізованим підприємством вигідніше, ніж створити підрозділ з транспортного 
обслуговування всередині компанії, то і сама компанія, і суспільство в цілому виграють від 
такого рішення. Але якщо у першому випадку доведеться сплачувати ще й податок, то скоріше 
рішення буде прийнято на користь другого – навіть всупереч економічній та управлінській логіці. 
При цьому, чим складнішим є виробництво і чим сучаснішими технології, тим більше воно 
вимагає спеціалізації. До того ж, природні обмеження керованості накладають жорсткіші ліміти 
на розмір високотехнологічних, наукомістких, виробництв, особливо творчих колективів, ніж на 
розмір традиційного масового виробництва та підприємств добувної промисловості, первинної 
переробки, тощо. Таким чином, податок з обігу пригнічує ще й технічний прогрес. 
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З зазначених причин, податок з обігу не розглядається всерйоз як альтернатива при 

обговоренні податкової реформи. Особливо небажаним він є в Україні, яка і без того 

потерпає від надмірної монополізації, нерозвиненості складних виробничих ланцюжків, 

млявості багатьох ринків, поганої керованості великий підприємств, тощо; і при цьому 

розвиток експортного потенціалу переважно за рахунок дрібних підприємств, 

заснованих на креативних ідеях і наукових розробках є чи не єдиною перспективою для 

стійкого зростання. Водночас, як спрощений податок, який за бажанням може обирати 

для себе мікробізнес, він непогано себе зарекомендував – адже в цьому разі простота є 

імперативом, про вертикальну інтеграцію не йдеться, розмір підприємств, що можуть 

користуватися таким податком, жорстко обмежено, а ті, для кого відчутним є вплив на 

міжнародну конкурентоздатність, мають право не обирати такий податок.  

Можливою сферою обмеженого застосування податку з обігу є використання його у 

якості мінімального порогу для податку на прибуток, або (як пропонує група НК-

Податки) ПДВ. У цьому разі зазначені вище викривлення пом’якшуються, але не для 

усіх: низькомаржинальний бізнес, який живе з великих оборотів, дискримінується; 

залишається проблема (не)відшкодування мінімального порогу з ПДВ експортерам – 

фактично, податок на експорт; а мінімальний поріг для ППП підштовхує до 

вертикальної інтеграції. Водночас, такі заходи не вирішують проблеми присвоєння 

ПДВ (ухиляння від перерахування його до бюджету), а при застосуванні у якості 

мінімального порогу з ППП ефект зводиться нанівець вертикальною інтеграцією.   

Іншою часто обговорюваною альтернативою ПДВ є податок з кінцевих продажів, на 

кшталт того, що існує у США. Власне кажучи, ПДВ походить саме від такого податку, і 

за своїм економічним змістом є податком на кінцеве споживання – але розкладеним по 

усьому ланцюжку виробництва та постачання товару. Перевага полягає у тому, що 

відсутні можливості красти цей податок на проміжних стадіях через «податкові 

ями»(або, навіть, розкрадати бюджет за допомогою відшкодування ПДВ для 

фіктивного експорту.  

Але з інституційної точки зору величезним недоліком такого податку є необхідність 

контролювати усі точки кінцевого продажу товарів. Це викликає труднощі навіть у 

США, з їхньою високою податковою культурою (як підприємців, так і покупців), та 

інституційною спроможністю держави. Проблеми пов’язані насамперед з тим, що у разі 

успішного ухилення від сплати такого податку кінцевий продавець отримує усю його 

суму цілком, або ж може розділити економію з покупцем, зробивши істотну знижку. 

Особливо небезпечно те, що контроль відбувається персоналізовано, отже є 

корупційно-вразливим. Тому насправді у США дрібних вуличних торговців навіть не 

намагаються ретельно контролювати, оскільки основна торгівля йде через великі 

магазини – а ті мають необхідність встановлювати касові апарати та інші засоби 

контролю з міркувань організації самого бізнесу. Утім, товари там зазвичай не дорожчі, 

адже з огляду на високу вартість робочої сили великі магазини можуть собі дозволити 

значні знижки, порівняно з дрібними торгівцями. З іншого боку, покупці надають 

перевагу магазинам, де якість товару піддається перевірці, а права покупця добре 

захищені – купівля на вулиці є, здебільшого, екзотикою. Проте, запровадження 

подібного податку у бідній та інституційно-слабкій країні призведе до того, що дрібний 

бізнес або буде знищено перевірками, або – у разі, якщо на зловживання заплющать 

очі, чи, ймовірніше, торгівці успішно відкупатимуться від перевірок – торгівля масово 

перейде на вулиці та базари, а магазини, що сплачують податок, зможуть конкурувати 

тільки за нечисленних відносно заможних покупців. Нарешті, зазначимо, що труднощі 

у адмініструванні та велика спокуса ухилення призводять до того, що максимальна 
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можлива ставка податку з кінцевого продажу складає 11% навіть у США. Це мало, 

порівняно з надходженнями від ПДВ. 

Утім, є чітке обмеження, яке знімає саму можливість замінити ПДВ на інший податок: 

Україна взяла на себе зобов’язання дотримуватися Директиви 2006/112/ЄС, яка 

регулює правила збирання ПДВ в усіх країнах, що до неї доєдналися. 

Компромісний варіант між податком на кінцевий продаж та ПДВ застосовують у 

Канаді. Там ПДВ збирається за пониженою ставкою, але доповнений податком з 

продажів. Таким чином, зменшуються проблеми з відшкодуванням ПДВ, необхідністю 

відволікати оборотні кошти при інвестуванні для сплати ПДВ за інвестиційні товари, 

водночас полегшується контроль за кінцевим продажем платниками ПДВ.  

 

Податок на прибуток 

Проведена 28 грудня 2014 р. реформа податку на прибуток полегшила адміністрування 

за рахунок встановлення фіксованої обмеженої кількості різниць між управлінським та 

податковим обліком. При цьому податкові органи позбулися головного дискреційного 

інструменту – можливості вирішувати, чи мають певні витрати зв'язок з господарською 

діяльністю. Але ці зміни не вирішили проблеми дискреційності, оскільки стандарти 

бухгалтерського обліку передбачають значну гнучкість,та, навіть, "професійні 

судження". Усе це дає можливість, за бажання, звинуватити бухгалтера та інших 

посадових осіб підприємства у навмисному ухиленні від оподаткування.  

1. Реформа ДФС. Проблему часто зводять до скасування планів з "мобілізації" податків. 

вище вже було показано, чому такий захід, якщо його буде вжито у відриві від більш 

загального контексту реформи усієї системи, призведе до різкого зниження 

надходжень, і тому не буде політично стійким. Так само не дасть результату сама по 

собі реорганізація податкової служби з розділенням функцій, про яку йдеться далі у 

цьому розділі. При будь-якій реорганізації мають залишитися інспектори, які 

контролюють правильність нарахування ПП, в іншому разі це означатиме його 

фактичне скасування. Навпаки, реформа ПП є необхідною умовою успішності реформи 

ДФС, оскільки вона знижує корупційні спокуси для інспекторів.  

2. У деяких країнах - зокрема, у Молдові (2008 р.) та деяких інших перехідних країнах 

пішли саме таким шляхом: скасували ПП. Це відповідає «лібертаріанському» підходу, 

відповідно до якого податки, якщо вони існують, мають бути прямими, а сплачувати їх 

повинні безпосередньо фізичні особи – тоді вони не голосуватимуть за підвищення 

державних видатків, бо останнє означатиме також зростання податків, а отже 

безпосереднє та очевидне зменшення їхніх власних доходів. Не вдаючись до суто 

теоретичної дискусії щодо цього підходу зазначимо тільки, що на практиці 

оподаткування доходів фізичних осіб (особливо пряме) переносить основний тягар на 

середній клас – адже дуже багаті завжди мають широкі можливості для приховування 

своїх особистих доходів, які у корупційно-слабких країнах значно підсилюються. Якщо 

при цьому частка середнього класу є невеликою, то або держава має бути вкрай 

обмеженою у своїх можливостях, або середній клас буде придушено з усіма 

відповідними наслідками. 

В Україні середній клас складає, за різними оцінками 10-15% від усього населення. 

Оцінити його доходи важко, оскільки значна їх частина або приховується, або отримана 

підприємцями, що використовують спрощену систему оподаткування, і, відповідно, не 

звітують про чистий дохід. Але навіть якщо взяти напевне завищену цифру у 50% від 

ВВП, то і тоді оподаткування цього доходу за нереально високою в умовах України 
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ставкою у 30% дало б доходи бюджету у розмірі лише 15% від ВВП.  Однак українська 

держава з об’єктивних причин не може скоротити частку перерозподілу ВВП через 

бюджет та ПФ до такого рівня, адже на її утриманні перебувають пенсіонери та інші 

непрацездатні, частка яких у нашій країні з демографічних та інших причин навіть 

перевищує таку для країн ЕС. Тому нагальним є збереження податків на бізнес, тим 

більше, що це є єдиним способом перекласти справедливу частку податкового тягаря на 

«олігархів», а в наявних умовах величезної концентрації капіталів – і отримати 

достатній обсяг надходжень для забезпечення хоча б мінімальних загальносуспільних 

потреб.    

Зазначимо, що і у вище згаданих країнах скасування ПП виявилося тимчасовим, і 

згодом податок було відновлено на вимогу ЄС. Але при цьому, у цих країнах не було 

такої концентрації капіталів, як у сучасній Україні, також меншим було податкове 

навантаження. Тому  проблема необхідності оподаткування бізнесу, про яку йшлося 

вище, не стояла настільки гостро. Окрім цього, при повній відсутності податку на 

прибуток, або дуже низьких ставках, виникає проблема з частиною прямих іноземних 

інвестицій, яка надходить з країн, де існують обмеження на репатріацію прибутків із 

юрисдикцій з пониженим оподаткуванням. Резидент такої країни при цьому змушений 

сплачувати податок на прибуток у себе на батьківщині, що не є для нього вигідним, 

порівняно з інвестиціями у країни, де такий податок існує. але сплачується (принаймні, 

формально) за нижчими ставками.  

3. Оподаткування тільки розподіленого прибутку є компромісним рішенням. З одного 

боку, це дозволяє звільнити від податку інвестиції, і у такий спосіб пожвавити 

внутрішнє інвестування. В цьому контексті, яскравим прикладом є Естонія, де темпи 

росту економіки та обсяги інвестицій суттєво зросли саме після запровадження податку 

на розподілений прибуток78. Більше того, податкова система Естонії в цілому та модель 

оподаткування прибутку зокрема, за даними досліджень, були визнані найбільш 

сприятливими для бізнесу з-поміж 34 країн-членів ОЕСР9. З іншого боку, 

оподаткування розподіленого прибутку відкриває можливості відійти від контролю 

витрат і зосередитися на відстеженні платежів за кордон та на користь фізичних осіб, 

насамперед співвласників підприємства – а їх можливо перевіряти дистанційно. 

Щоправда, досвід Естонії свідчить, що простір для дискреції та необхідність у 

перевірках залишаються, якщо ставити собі на меті контроль за видатками, які можуть 

бути спрямовані на споживання власників фірми. Мабуть, естонці можуть собі 

дозволити і те, і інше, завдяки набагато кращому рівню врядування. Але в Україні 

контроль має бути зведено до перевірки платежів на користь фізичних осіб, яку можна 

здійснювати дистанційно. Отже, такий податок стосуватиметься тільки легально 

виплачених дивідендів – а при цьому треба зважати, що далеко не усі фірми 

розподіляють прибутки. Окрім того, від такого податку легко втекти через 

використання офшорів. Тому очікувати від нього значних надходжень не доводиться.  

4. Низка країн, що потерпають від проблем врядування, подібних до українських, вже 

багато років застосовують нижній поріг для сплати ПП. Він може бути обрахований у 

                                            

7 Georgi Angelov “Zero Tax on Reinvested Profit – the Example of Estonia” [Electronic source]. – 
Access mode : http://www.irefeurope.org/en/sites/default/files/Estonia_G_Angelov.pdf 

8 Gross Profit Taxation Versus Distributed Profit Taxation and Firm Performance: Effects of Estonia’s 
Corporate Income Tax Reform [Electronic source]. – Access mode : 
http://www.mtk.ut.ee/sites/default/files/mtk/RePEc/mtk/febpdf/febawb81.pdf 

9 2014 International Tax Competitiveness Index [Electronic source]. – Access mode : 
http://taxfoundation.org/article/2014-international-tax-competitiveness-index 
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відсотках від вартості активів або якоїсь частки з них, чи, іноді, у відсотках від обсягів 

реалізації (обороту) чи певним чином обрахованого «валового» доходу. Останні два 

варіанти страждають від більшості тих самих недоліків, що і самий податок з обороту 

та податок на прибуток, тому ми їх не розглядаємо. Що ж до нижнього порогу у 

відсотках від активів, то ця ідея заслуговує на увагу, бо дозволяє одночасно вирішити 

багато проблем – від приховування прибутків в офшорах, до стимулювання 

новостворених (зокрема, інноваційних) підприємств без загрози зловживань.  

 

ЄСВ 

Фактично єдиною коротко- та середньостроковою альтернативою ЄСВ як джерела 

фінансування раніше нарахованих пенсій є залучення коштів бюджету, зібраних у 

інший, менш шкідливий для економіки, спосіб. Згодом Україна має перейти на 

накопичувальну пенсійну систему, але це забере кількадесят років. Що ж до 

фінансування пенсій безпосередньо з доходів бюджету, то Україна (як і багато інших 

країн) вже давно рухається цим шляхом. Найпослідовнішою наразі є Грузія, яка взагалі 

скасувала Пенсійний фонд, натомість встановила єдину соціальну пенсію. Але там це 

не викликало особливих проблем внаслідок «низького старту»: на момент Революції 

Троянд внаслідок краху держави пенсій фактично не існувало, а, тим більше, вони не 

були диференційовані. Україна зараз не у такій ситуації, а відкрите нехтування 

державою своїми раніше виданими зобов’язаннями є неприпустимим. Тому цей досвід 

вартий уваги, але не може бути повністю перенесений на наш ґрунт.  

 

Аналіз урядових та інших ініціатив щодо реформи Державної 
фіскальної служби 

Протягом червня-серпня 2015 року розроблені або знаходяться в стадії розробки такі 

урядові проекти: 

- Проект Інституційної реформи Державної фіскальної служби, розроблений 

Міністерством фінансів України, 24 червня 2015 року; 

- Проект Стратегії реформування державного управління в Україні, підготовлений 

КМУ. 

Крім цього, розробляється концепція реформування податкової системи України, яка 

ще знаходиться в початковій стадії розробки. 

 

Інституційна реформа Державної фіскальної служби, 
підготовлена Міністерством фінансів України 

Стратегічною метою Інституційної реформи є: 

- запорука довірою населення, яка повинна досягатися викоріненням корупції на всіх 

ланках ДФС, структурними змінами як в управлінні, так і на місцях, новою кадровою 

політикою; 

-модернізація податкового і митного контролю, яка повинна досягатися завдяки 

оновленню системи податкового адміністрування, надання допомоги платникам щодо 

виконання їх обов’язків, об’єктивному та ефективному застосуванню норм 

законодавства; 
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-якісне та ефективне адміністрування податків, яке повинна досягатися завдяки 

модернізації механізмів контролю, підвищення результативності та ефективності 

діяльності ДФС. 

Шляхами досягнення стратегічних цілей, за думкою розробників цієї концепції, є: 

1. Підпорядкування ДФС України Міністерству фінансів України. 

2. Збільшення кількості заступників голови ДФС України з 2-х до 5-ти. 

3. Оптимізація функцій, структури центрального апарату шляхом скорочення кількості 

департаментів ДФС України. 

4. Запровадження КРІ для  ДФС та її керівництва, оптимізація процесів управління. 

5. У сфері боротьби з корупцією: 

1) формування відділу розслідувань, укомплектованого новими кадрами, що 

співпрацюватимуть з іншими урядовими установами з метою оцінки ризиків корупції, 

та їх мінімізації; 

2) створення спільної з Міністерством фінансів експертної комісії для визначення 

належних рівнів заробітної плати працівникам ДФС; 

3) проведення періодичних перевірок рівня корумпованості ДФС експертною 

організацією; 

4) проведення інвентаризації та перевірки всіх ІТ систем ДФС; 

5) залучення зовнішніх фахівців для забезпечення чесності та непідкупності керівників 

та співробітників у сфері аудиту, розслідувань, митного контролю та збору податків; 

6. У сфері підвищення ефективності податкового та митного контролю: 

1) повноцінне функціонування «Електронної митниці»  та «Електронного кабінету 

платника податку»; 

2) створення спільно з Міністерством фінансів, нову фінансову модель для ДФС; 

3) створення Комітету з ризиків та аудиту, Консультативної ради; 

4) реалізація пілотного проекту по оцінці нульової бази бюджету (zero base review); 

5) проведення структурної реорганізації ДФС за функціональними напрямками шляхом 

створення для цього команди проекту змін із залученням фахівців із зовнішнім 

досвідом; 

7. У сфері впровадження високопродуктивної системи податкового адміністрування: 

1) демілітаризація податкової міліції з переведенням податкових міліціонерів на 

цивільні посади; 

2) запровадження нового порядку апеляційного оскарження рішень органів ДФС з 

використанням фінансових гарантій погашення податкових зобов'язань; 

3) підготовка спільно з Мінфіном змін до податкового та митного законодавства щодо 

реалізації податкової реформи; 

4) розробка програми координації ризик-менеджменту, оцінки тіньової економіки та 

розробки заходів, щодо мінімізації втрат податків; 

5) повноцінне функціонування «Електронної митниці»  та «Електронного кабінету 

платника податку». 
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Крім цього, проект реформи передбачає скорочення системи апеляційного оскарження 

рішень територіальних органів ДФС до одного рівня. Податкові інспекції та митниці 

запропоновано підпорядкувати єдиному територіальному органу в області, які будуть 

відокремленими структурними підрозділами цього органу. 

При цьому, нові процедури оскарження рішень органів ДФС супроводжуються 

встановленням вимоги щодо надання платниками податків банківських гарантій або 

акумулювання ними коштів в розмірі донарахованих сум, що повністю нівелює систему 

адміністративного оскарження та руйнує баланс інтересів держави та платників 

податку, порушує конституційні засади останніх через неможливість захистити свої 

права у випадку прийняття неправомірних рішень з боку ДФС. Такий підхід йде в 

розріз із задекларованою Стратегічною метою реформи та, навпаки, знищує залишки 

довіри бізнесу до влади. 

Проект організаційної структури ДФС України передбачає функціонування 23 

підрозділів, з яких в порівнянні з існуючою організаційною структурою скорочені: 

- Департамент комунікацій, який відповідає за забезпечення співпраці з інститутами 

громадянського суспільства (його функції передані Департаменту забезпечення 

діяльності), як і Департамент міжнародних зв’язків; 

- Організаційно-розпорядчий департамент; 

- Департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів; 

- Департамент розвитку митної справи. 

Головне управління фінансових розслідувань поєднало функції Головного 

оперативного управління, Головного слідчого управління фінансових розслідувань. 

Департамент методологічної роботи з питань оподаткування пропонується 

перейменувати в Департамент забезпечення розвитку та вдосконалення податкової 

системи. 

Як бачимо, оновлена структура з новим перерозподілом функціональних обов’язків між 

головою ДФС України та 5 заступниками в цілому зберігає загальну чинну 

організаційну структуру, крім обрання в якості пріоритетного напрямку забезпечення 

сервісних функцій, які будуть підпорядковані першому заступнику голови ДФС 

України.  

Виходячи з концепції реформування фінансової та податкової системи, представленої 

Міністерством фінансів України на колегії, що відбулася 27 липня 2015 року, 

передбачається розробка та впровадження, крім Інституційної реформи ДФС, 

податкової реформи, реформи фінансування системи державного управління.  

Крім цього, Міністерством фінансів України розроблена та презентована Концепція 

запровадження веб-порталу E DATA (для задоволення всіх видів публічного інтересу 

щодо регулювання, утворення, розподілу, перерозподілу, використання публічних 

фінансів, здійснення контролю за цими процесами). Всі ці заходи направлені на 

забезпечення підвищення довіри бізнесу до влади та досягнуть цієї мети лише у 

випадку забезпечення контролю суспільства за публічними фінансами, їх формуванням 

та використанням. 

 



26 

 

Стратегія реформування державного управління в Україні, що 
розробляється КМУ 

Розробка Стратегії має бути завершена до кінця серпня 2015 року. Стратегія передбачає 

такі основні напрямки: 

1) Формування, реалізація та моніторинг державної політики; 

2) Відповідальність і підзвітність;   

3) Державна служба та управління людськими ресурсами; 

4) Адміністративна процедура та надання адміністративних послуг. 

Реформування державного управління в Україні повинно відбуватися паралельно 

реформуванню ДФС України. Від ефективності впровадження реформи всієї системи 

державного управління залежить зміна вектору взаємовідносин платників податків з 

державними органами та можливість ефективного захисту своїх прав. 

Останні заяви Прем’єр-Міністра України Арсенія Яценюка свідчать про додаткові 

ініціативи щодо реформи ДФС України, а саме: 

- з передачі окремих митних служб в управління спеціалізованим іноземним компаніям; 

- тотальної заміни персоналу ДФС; 

- перетворення податкової міліції на Службу фінансових розслідувань. 

Крім цього, є окремі ініціативи з боку ряду народних депутатів України, зокрема, 

постанова ВРУ «Про вдосконалення діяльності органів Державної фіскальної служби 

України» (реєстраційний номер 2134а від 19.06.2015 р.), щодо здійснення КМУ 

комплексу заходів, спрямованих на реформування системи органів фіскальної служби 

України та утворення відповідних окремих центральних органів виконавчої влади у 

податковій та митній сфері зі спрямуванням та координацією їх діяльності через 

Міністра фінансів України. 

Вищезазначені урядові проекти не є узгодженими один з одним, що свідчить про 

відсутність комплексного підходу та системності в реформуванні ДФС України. Мета, 

завдання реформування та засоби їх досягнення повинні бути визначені більш чітко та 

послідовно. Інституційна реформа, запропонована Міністерством фінансів України, не 

дає відповіді, яким чином служба стане запорукою довіри населення, а також досягне 

якісного та ефективного адміністрування податків. Незважаючи на те, що проект 

Інституційної реформи був презентований наприкінці червня 2015 року, на 

сьогоднішній день не оприлюднені законопроекти щодо внесення відповідних змін до 

податкового та іншого законодавства, що не дає можливості здійснити повноцінну 

експертизу заходів з реформування ДФС України. На момент остаточного 

затвердження та розгляду цих законопроектів концепт реформи може бути суттєво 

змінений. З урахуванням того, що Стратегія реформування державного управління в 

Україні знаходиться ще на стадії розробки, є нелогічним запроваджувати реформу ДФС 

України до затвердження та початку реалізації Стратегії. Крім цього, реформування 

служби повинно відбуватись в контексті реформування всієї податкової системи, що 

передбачає одночасне затвердження концепту та розробку законопроектів щодо 

моделей оподаткування та адміністрування податків і зборів. Відсутність єдиного 

концепту реформування податкової системи обумовлює хибність презентованого 

проекту Інституційної реформи та свідчить про її недосконалість та незавершеність.  
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Пропоновані підходи 

Виходячи з наведеного вище аналізу, загальний підхід до реформування податкової 

системи має полягати у наступних взаємопов’язаних кроках, які складаються з 

реформування структури податків, та «перезавантаження» органів податкового 

адміністрування.  

1. ПП: Докорінне реформування із зміною самої сутності податку та підвищенням 

надходжень від нього 

2. ПДВ: база та принципи нарахування залишаються, але радикально реформується 

адміністрування 

3. ЄСВ: податок скасовується. Втрату надходжень компенсують пп. 1-2, а також 

незначне підвищення ПДФО, скорочення витрат бюджету у відносному вимірі, 

підвищення плати за надра, акцизів, податків на майно, можливо інших джерел. 

4. Одночасно треба реформувати саму фіскальну службу та принципи її діяльності, 

забезпечити дотримання законодавства всіма сторонами податкових відносин. 

В цій роботі буде детально розглянуто тільки пункти 1 та 4, оскільки саме вони містять 

найбільшу інституційну складову. Проблемам оподаткування доходів фізичних осіб та 

адміністрування ПДВ планується присвятити окремі матеріали.  

 

Податок на прибуток 

Відповідно до викладених вище аргументів, пропонується для підприємств 

нефінансового сектору замінити нинішній податок на прибуток підприємств податком 

на розподілений прибуток з нижнім порогом у вигляді податку на майно (можливо – не 

тільки нерухоме). Це має призвести до перетворення його на своєрідний «спрощений 

податок» з мінімальною дискрецією але загалом більшими надходженнями, які мають 

частково компенсувати відміну ЄСВ.  

Податок на розподілений прибуток має стягуватися тільки з доходів, перерахованих на 

користь фізичних чи юридичних осіб – співвласників підприємства, незалежно від того, 

чи є вони резидентами України10. Усі види витрат, в тому числі інвестиції, від 

оподаткування звільняються, а контроль видатків – забороняється. Такі перерахування 

легко проконтролювати дистанційно, через банківську систему, тож контроль не 

потребує перевірок. Утім очевидно, що сплачувати його будуть лише тоді, коли 

власники самі бажають отримати дивіденди легально в Україні. Тому ставка має бути 

привабливою, порівняно з іншими юрисдикціями. Але і в такому разі розраховувати на 

скільки-небудь значні надходження не доводиться, тому закладати їх до бюджету варто 

хіба що з прив’язкою до витрат, які не є критичними.  

                                            

10 Це є принциповим спрощенням порівняно з естонською моделлю. Зокрема, за такого підходу 
не контролюються можливі зловживання, пов’язані з придбанням за рахунок фірми цінного 
майна, яке може використовуватися власниками (напр.. автомобілів). Реалістичний підхід до цієї 
проблеми полягає у тому, що контролювати придбання та використання товарів, що не 
підлягають реєстрації важко та навряд чи доцільно. Заради відносно невеликих зловживань, які, 
тим більше, можуть бути організовані у інший спосіб, залишати податковим інспекторам 
можливість перевірок та дискреційні повноваження не є виправданим. Що ж стосується майна, 
яке підлягає реєстрації, то воно має бути обкладене податком на користування, який для 
юридичних осіб може бути встановленим на вищому рівні, ніж для фізичних, аби створити 
стимул купувати таке майно з розподіленого прибутку.   
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Надходження від податку гарантуватиме нижній поріг у вигляді податку на майно. 

Іншими словами, можна говорити про запровадження повноцінного податку на майно, 

який буде зараховуватися при сплаті податку на розподілений прибуток. Цей підхід 

вже частково застосовано у діючому законодавстві: сплачений податок на комерційну 

нерухомість вираховується із податкових зобов’язань з податку на прибуток 

підприємств.  

Переваги та ризики (реальні та уявні) цього варіанту, а також можливі підходи до 

формування бази податку на майно та оцінки її вартості заслуговують на окремий 

розгляд. Наразі, зважаючи на необхідність передусім зменшення дискреції, 

оптимальним для України вдається оподаткування землі за типом використання та 

відповідно до розрахункової вартості. А на перехідний період поки буде створено 

детальний реєстр з зазначенням розрахункових вартостей може бути одноразово (на 

2016 рік) застосовано податок на балансову вартість основних фондів, взяту на дату, що 

передує прийняттю відповідного закону - аби виключити маніпуляції з метою 

мінімізації. В подальшому можливий перехід до квазіаукціонного механізму взаємної 

оцінки (у стадії розробки), як такого, що забезпечує найменші викривлення.  

 

ПДВ 

Як вже зазначалося, у цій роботі питання ПДВ не розглядаються детально. Загальні 

риси реформи, необхідної з інституційної точки зору - це: 

1. Збереження ПДВ як такого (на противагу пропозиціям заміни на податок з обороту 

або продажу).  

2. Забезпечення неможливості дискреційного скасування податкового кредиту 

3. Заборона контролю зв'язку видатків з господарською діяльністю 

4. Забезпечення недискреційного відшкодування ПДВ експортерам та іншим платникам 

з нульовою ставкою.  

Дискусійним залишається питання, чи може все це убезпечити реформа ДФС, чи 

потрібні додаткові заходи.  

 

ЄСВ 

Скасування ЕСВ потребує низки супровідних інституційних заходів, таких як 

ліквідація ПФУ як самостійного фонду, і злиття його з державним бюджетом. Їх 

детальний розгляд теж виходить за рамки даної роботи. З економічної точки зору, ця 

складова реформи потребує бодай часткових компенсаторів, оскільки втрату 

надходжень від відміни найбільшого на сьогодні збору неможливо перекрити 

скороченням видатків, принаймні у короткостроковій перспективі. Головними 

компенсаторами мають стати 

- удосконалення адміністрування ПДВ, радикальне зменшення зловживань 

- підвищення ПДФО до єдиної ставки у 20% 

- заощадження 6-8% поточних витрат бюджету та ПФ за рахунок боротьби з 

розкраданням, інвентаризації ПФ, повної відміни субсидування підприємств, тощо 

- певного збільшення надходжень від акцизів та плати за надра 
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- можливого збільшення надходжень від модифікованого податку на прибуток понад 

нинішній рівень.  

У разі, якщо повне скасування ЄСВ виявиться технічно неможливим, або недоцільним, 

прийнятним є і варіант радикального зниження – аби тільки сумарно з ПДФО 

навантаження на заробітну плату не перевищували 20%. Збирання двох різних податків 

з майже однієї і тої самої бази є небажаним, це дещо ускладнює адміністрування, тощо. 

Але принциповим в даному разі залишається саме загальне навантаження. 

 

Реформа ДФС 

Мета реформування ДФС України:  

1. Відновлення довіри платників податків до контролюючих органів. 

2. Добровільна сплата податків соціально відповідальним бізнесом. 

3. Перетворення ДФС України у консультаційно-сервісну службу. 

4. Оптимізація та автоматизація всіх організаційних процесів ДФС України. 

5. Забезпечення прав та законних інтересів громадян у сфері оподаткування та митної 

справи, неухильного виконання Конституції України. 

6. Зниження витрат на утримання апарату служби та державних підприємств, що 

підпорядковані службі.  

7. Збільшення інвестиційної привабливості України та сприяння створенню умов для 

розвитку бізнесу та економіки країни, пожвавлення ділової активності. 

Проведення ефективної кадрової політики передбачає розробку таких показників, які б 

дозволяли прозоро та комплексно оцінити роботу персоналу ДФС. 

1. Проведення інвентаризації та горизонтального і вертикального аналізу розподілу 

функціональних обов’язків працівників ДФС. 

2. Передача частини функцій на рівень Головних управлінь, зокрема частини функцій 

сервісних центрів (ЦОП), що стосуються контрольно-перевірочної роботи. 

Перетворення ЦОПів виключно на сервісні центри. 

3. За рахунок скорочення штату (зокрема, ліквідації підрозділів податкової міліції на 

місцях) створення моніторингово-аналітичних підрозділів з  боротьби з шахрайством у 

сфері ПДВ та управління іншими ризиками у сфері податкових та митних відносин та 

посилення інформаційно-консультаційних підрозділів ДФС. 

4. Проведення аналізу та перевірки витрат на утримання апарату та структури ДФС 

України. 

5. Проведення заходів з підвищення рівня кваліфікації працівників ДФС та залучення 

висококваліфікованих фахівців з бізнесу та громадськості з досвідом державного 

управління та умінням стратегічного і системного виконання завдань, а також 

скасування практики кадрових ротацій. 

6. Сприяння збільшенню оплати праці працівників органів ДФС України та 

запровадження системи преміювання за досягнення ефективності в діяльності. 

7. Автоматизація організаційно-розпорядчих процесів, запровадження системи 

електронного урядування в органах ДФС. 
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8. Зменшення корупційних ризиків при спілкуванні платників податків з працівниками 

ДФС. 

9. Встановлення персональної дисциплінарної відповідальності працівників ДФС за дії 

та бездіяльність та неправомірні рішення по відношенню до платників податків. 

10. Перегляд індикативних показників діяльності ДФС України та критеріїв оцінок 

персоналу ДФС. Запровадження таких критеріїв, як кваліфікаційний рівень працівника, 

кількість оскаржень рішень посадових осіб контролюючих органів, донараховані, але 

не сплачені суми, кількість скарг платників податків на дії або бездіяльність 

працівника, кількість платників, що припинили діяльність, дозволять більш об’єктивно 

оцінювати роботу працівників ДФС та змінити філософію взаємовідносин між 

платниками та посадовими особами ДФС.  

11. Сприяння запровадженню єдиного рахунку для сплати податку (як завдання 

мінімум – запровадження єдиного коду бюджетної класифікації для податку на 

прибуток та авансових внесків з податку на прибуток та при виплаті дивідендів). 

12. Удосконалення процедури відповідальності платників та примусового стягнення 

податкового боргу (виключення нарахувань штрафів при малозначності порушень, 

заміну штрафних санкцій і пені лише пенею, що нараховуватиметься автоматично, 

введення спрощеного судового (наказного) провадження по стягненню узгоджених сум 

податкового боргу).  

13. Підключення податкових органів до всіх публічних реєстрів. 

14. Запровадження електронних сервісів, в тому числі “Електронного кабінету 

платників податків”, забезпечення ефективності функціонування сервісу “Пульс 

податкової”. 

15. Забезпечення якісних консультацій у сфері податкового та митного законодавства 

на місцях, унеможливлення вільного тлумачення органами ДФС норм законодавства. 

16. Забезпечення відкритості ДФС через оприлюднення узагальнюючих (статистичних) 

показників з основних напрямків її діяльності (щодо надходжень до бюджету, 

проведення перевірок, стану відшкодування, суми переплат податків, стану 

контрольно-перевірочної роботи, діяльності податкової міліції тощо). 

17. З удосконалення бюджетного відшкодування: 

- неупереджене та справедливе бюджетне відшкодування ПДВ шляхом пропорційного 

розподілу сум обсягів бюджетного відшкодування, визначених у висновках, відповідно 

до доведеного щомісячного ресурсу для відшкодування, з поступовим скасуванням 

ліміту бюджетного відшкодування та 100 % відшкодуванням податку виходячи із 

заявлених та підтверджених сум; 

- контроль за повноцінним включенням відповідно до законодавства сум бюджетного 

відшкодування до реєстрів висновків з подальшим їх повним та своєчасним 

включенням до узагальненої інформації щодо (визначених у висновках) обсягів сум 

бюджетного відшкодування;- опублікування списку платників, що мають бюджетну 

заборгованість з ПДВ (залишок невідшкодованих сум). 

18.     З удосконалення боротьби зі схемами ухилення від оподаткування: 

- повідомлення платників ПДВ в межах електронного сервісу «Електронний кабінет 

платника податків» щодо віднесення такого підприємства до ризикових суб’єктів 

господарювання або його взаємостосунків з платниками ПДВ, які мають податковий 

борг з ПДВ та/або не надану податкову звітність; 
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- запровадження кримінальної відповідальності за шахрайство у сфері ПДВ як для 

платників податку, так і для контролюючих органів. 

19.   Підвищення якості контрольно-перевірочної роботи, в тому числі шляхом 

підвищення якості матеріалів перевірки та доказової бази, більш якісного розгляду 

скарг платників податків, запровадження в якості критерію роботи територіальних 

органів наявність оскаржених та несплачених до бюджету сум, донарахованих за 

результатами перевірки. Необхідно мінімізувати випадки неправомірного 

донарахування грошових зобов'язань за результатами перевірок, які потім 

скасовуються за результатами оскаржень платниками податків рішень контролюючих 

органів або "зависають" як податковий борг. 

20.    З удосконалення електронного адміністрування ПДВ: 

- забезпечення стабільної роботи системи електронного адміністрування ПДВ, 

усунення в ній істотних недоробок технічного та регуляторного характеру; 

- унеможливлення блокування реєстрації платниками податку податкових накладних у 

випадках, не передбачених нормами Податкового кодексу України (внаслідок 

розірвання договорів на подання електронної звітності, присвоєння стану 9 тощо); 

- скасування системи депонування платниками коштів на електронних рахунках 

21. Забезпечення повноцінного контролю за трансфертним ціноутворенням шляхом 

забезпечення служби відповідними інформаційними базами даних. 

Питання створення служби фінансових розслідувань (СФР) на сьогоднішній день є 

актуальним на фоні ідеї демілітаризації фіскальної служби. Однак всі ініціативи з цього 

приводу передбачають значне розширення прав СФР на фоні звуження 

відповідальності посадових осіб та загальної проблематики в реалізації та захисту 

платниками податків своїх прав.  

22. Запровадження громадського контролю за діяльністю служби шляхом передачі 

громадським радам можливості доступу до загальної інформації про діяльність служби, 

скорочення строків розгляду звернень та рішень громадських рад, обов’язкового 

проведення громадської експертизи нормативних та регуляторних актів, внутрішніх 

наказів служби, створення експертних рад. 

23. Проведення зовнішньої експертизи ІТ систем, їх стандартизація та встановлення 

відповідальності за некоректну роботу систем та технічні збої. Зняття цієї 

відповідальності з платників податку.  

 

Висновки 

На наше переконання, у разі практичного запровадження запропонованих підходів у 

сфері оподаткування відбудеться справжня реформа – тобто, докорінна зміна відносин 

між платниками та державою (наразі уособлену працівниками ДФС) з приводу 

нарахування та сплати податків. При цьому надходження можуть як зменшитися, так і 

збільшитися, в залежності від ставок. Тому необхідно, з одного боку, наполегливо 

запроваджувати механізми, що дозволяють збирати податки безособово і 

унеможливлюють ухиляння, але з іншого – законодавчі (зокрема, конституційні) 

обмеження на загальний обсяг перерозподілу. Серед іншого, це важливо і тому, що 

завеликі апетити держави самі по собі вже створюють ситуацію «невиконуваного 

закону», адже вони є надмірно обтяжливими. Це, зокрема, стосується проблеми ЄСВ, 

але так само може перетворитися на проблему з будь-яким іншим податком.  
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Загалом, збільшення надходжень за абсолютною величиною (у постійних цінах) має 

стати одним з позитивних наслідків реформи. Але, на відміну від інших способів 

досягнення такого результату, реформа має призвести до нього через зростання 

економіки та добровільну детінізацію. Адже само по собі вирівнювання правил гри, 

передбачуваність платежів, зменшення оподаткування фінансових результатів, та 

позбавлення адміністративного (= корупційного тиску) має дати поштовх зростанню. 

Тим більше, що податкове навантаження на тих, хто може зростати за рахунок 

створення нових робочих місць буде істотно зменшено. Окрім того, податки 

зменшуються у тій частині, яка має високу еластичність (виведення з тіні прибутків та 

зарплат), натомість збільшуються ті, від яких дуже важко, якщо взагалі можливо, 

втекти: ПДВ (за рахунок упорядкування адміністрування) та податки на майно. Саме це 

пропонується у рекомендаціях ОЕСР як комбінація, найсприятливіша для економічного 

зростання.  

Утім, у такої реформи напевне буде багато ворогів. Насамперед, це ті, хто сьогодні має 

доступ до «схем», або сам керує «податковими ямами». Найімовірніше, що значна 

частина цих людей працює саме у податкових органів, адже без їхньої зацікавленості 

«ями» та інші схеми можна було б ліквідувати досить швидко. Далі, потерпатимуть 

керівники та власники неефективних підприємств, що звикли до пільгових умов, 

неформально створених завдяки «зв’язкам». Особливо невдоволені мають бути 

власники підприємств з великими площами землі (у разі оподаткування тільки землі та 

споруд), або з великими основними фондами, у разі вибору більш широкої бази. 

Натомість, зітхнути з полегшенням зможуть працемістькі підприємства. Нарешті, 

залишається ризик недовиконання бюджету, навіть у разі фіскально-нейтрального 

підходу: щось може піти «не так», і на виправлення недоліків знадобиться час, 

протягом якого буде втрачено певну частину надходжень. Однак справа того варта.  
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