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СУЧАСНЕ ПОДАТКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Дана оцінка податкового середовища в Україні. Запропонова-
на методика розрахунку коефіцієнта для визначення зарплати, з
якої сплачені внески в пенсійний фонд у робітників платника
єдиного податку.

Проблеми податкового середовища постійно досліджуються
вченими, оцінюються щодня практиками. Але часті зміни подат-
кового законодавства в Україні роблять цю проблему завжди ак-
туальною. Мета цих тезів – висвітлити характерні риси сучасного
податкового середовища, запропонувати можливе вирішення
розглянутої проблеми, пов’язаної з внесками в пенсійний фонд.

Система оподаткування в Україні визначена Законом України
«Про систему оподаткування» у редакції від 18.02.1997р. №77/97ВР,
зі змінами і доповненнями (надалі Закон про систему оподатку-
вання)1.

Поява цього закону в 1997р. була дуже добрим знаком, під-
ставою для впевненості підприємців в майбутньому, тому що в
ньому з’явилися норми, які були необхідні для утворення стабіль-
ності в оподаткуванні підприємницької діяльності.

По-перше, Законом про систему оподаткування встановлено,
що зміни і доповнення до законодавства України про оподатку-
вання мають вноситися не пізніше 6 місяців до початку нового
бюджетного року і набирати чинності з початку нового бюджет-
ного року.

По-друге, згідно ст.1 Закону про систему оподаткування став-
ки, механізм сплати податків і зборів (обов’язкових платежів, що
входять до системи оподаткування) не можуть встановлюватися
або змінюватися іншими законами України, крім законів про
оподаткування. Крім того, в ст.7 Закону про систему оподатку-
вання наведено: «Зміни до податкових ставок і механізм справ-
ляння податків і зборів (обов’язкових платежів) не можуть запро-
                   

1 Закон України «Про систему оподаткування» у редакції від 18.02.1997р. №77/97ВР
зі змінами і доповненнями.
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ваджуватися Законом України про Державний бюджет України
на відповідний рік».

Але ці норми Закону про систему оподаткування постійно по-
рушуються, причому вищим органом законодавчої влади: зміни
до податкового законодавства приймаються в любий час і почи-
нають діяти, як правило, з дня опублікування, а кожний Закон
України про Державний бюджет на черговий рік вносить суттєві
зміни в оподаткування.

Нестабільність податкового законодавства, а не розмір подат-
кового навантаження є головною причиною, яка стримує розви-
ток підприємництва в Україні та примушує використовувати ті-
ньові схеми. Невідповідність вимог окремих законів між собою
та окремих статей одного закону разом з нечітким формулюван-
ням, яке дозволяє неоднозначне тлумачення вимог, є  досить сер-
йозним недоліком діючого законодавчого поля в Україні.

Вже третій рік діє Закон України «Про загальнообов`язкове
державне пенсійне страхування» від 09.07.2003р. №1058-IV (на-
далі Закон №1058)1, згідно п.1 ст.14 якого до платників страхових
внесків в солідарну систему пенсійного забезпечення віднесені
суб’єкти підприємництва, що є платниками єдиного податку, які
згідно Указу Президента України «Про спрощену систему оподат-
кування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва»
від 03.07.1998р. №727 (надалі Указ №727)2 замість 12 видів подат-
ків і зборів, в тому числі збору в пенсійний фонд сплачують єди-
ний податок, з якого 42% зараховується в Пенсійний фонд Украї-
ни.

В цій ситуації вимоги Пенсійного фонду України щодо сплати
пенсійних внесків платниками єдиного податку є безпідставними
і такими, що порушують Конституцію України. Указ №727 було
прийнято відповідно до п.4 Перехідних положень Конституції
України, згідно з якими Президент протягом трьох років після
набрання чинності Конституцією України мав право приймати
схвалені Кабінетом Міністрів України   укази з економічних пи-
тань, не врегульованих законами, з одночасним поданням зако-
нопроекту до Верховної Ради України (ВРУ). Такі укази набира-
ли чинності за умови, що протягом 30 календарних днів з дня
подання законопроекту (за винятком днів міжсесійного періоду)

                   
1  Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від

09.07.2003р. №1058-IV.
2  Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітно-

сті суб`єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. №737.
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ВРУ не приймала закон або не відхиляла поданий законопроект
більшістю від її конституційного складу, та продовжували діяти
до набрання чинності закону, прийнятого ВРУ з цих питань. То-
му Указ №727 діятиме доти, доки набере чинності закон з цих
питань, тобто закон про єдиний податок для суб`єктів малого
підприємництва.

Оскільки Конституція має вищу юридичну силу порівняно з
Законом №1058, зміни порядку сплати єдиного податку, встанов-
леного Указом №727 є порушенням Конституції України. Таким
чином, платники єдиного податку не повинні сплачувати пенсій-
них внесків. Підтвердженням   цього є  судова практика з цього
питання на користь платників єдиного податку.


