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ЗМІНИ В ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ: ЇХ ВПЛИВ
НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Розвиток економіки країни, в першу чергу, залежить від ефек-
тивного функціонування податкової системи. Громадяни — це
основа будь-якої держави, мета та умови її існування. Основним
джерелом наповнення бюджету країни є податки. В кожній дер-
жаві саме податки з доходів фізичних осіб є фундаментальним
забезпеченням якісного функціонування її діяльності. Саме від
розміру доходів фізичних осіб, ефективного їх оподаткування,
раціонального використання і залежить добробут як громадян
країни, так і економічний рівень держави, її статус на міжнарод-
ній арені. Україна знаходиться уже впродовж багатьох років у
скрутному становищі, її податкова система сприяє розвитку ті-
ньової економіки та являється однією із найскладніших у світі
(164-е місце у World Bank Doing Business Rating). Тому реформу-
вання податкової системи є досить важливим питанням за сучас-
них умов функціонування країни.

Податкова система України абсолютно не стимулює економі-
чний розвиток, є надзвичайно складною та сприяю розвитку ко-
рупції. Метою даного дослідження є аналіз змін у податковій си-
стемі України, вивчення їх впливу на доходи фізичних осіб і
виявлення результату від їх впровадження на економіку країни в
наступних періодах.

За останні роки Україна не лише не розвивалась в економі-
чному контексті, але і втратила значну кількість надходжень
до державного бюджету, зазнала значних втрат в економіці та
почала падати в економічному розвитку. Так, у 2012 році ВВП
становив 0,3 %, у 2013 році — 0 %, а в 2014 році прогнозується
падіння ВВП до — 6 % [3]. Тобто ситуація в країні з кожним
роком погіршується, зростає незадоволеність доходами, рівнем
життя та цінами на ринку. Враховуючи ситуацію в країні, зна-
чні погіршення в економіці за останні роки, уряд прийняв низ-
ку рішень стосовно реформування економіки. Основними з та-
ких рішень є перелік змін у податковій системі, яка повинна
вивести доходи громадян і країни з тіні, зробити систему опо-
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даткування простішою та збільшити контроль за нарахуванням
і сплатою податків. Дані зміни також стосуються доходів гро-
мадян, адже дані зміни повинні сприяти підвищенню рівня їх
життєдіяльності.

Таким чином, було внесено такі поправки до податкової сис-
теми з приводу податків, які стосуються доходів фізичних осіб:
скасовано пільги з податку на доходи фізичних осіб за договора-
ми довгострокового страхування життя чи недержавного пенсій-
ного забезпечення, укладених із страховими організаціями; було
уточнено норми стосовно умов, за яких доходи у вигляді відшко-
дованих платнику податку витрат на відрядження, не включа-
ються до оподаткованого доходу; податкову соціальну пільгу бу-
ло збережено у розмірі 50 % прожиткового мінімуму для праце-
здатної особи (у розрахунку на місяць); запроваджено одноразове
декларування доходів, майна та фінансового стану фізичних осіб;
було зменшено кількість груп платників єдиного податку з шести
до чотирьох із збереженням максимального розміру доходу, що
дозволяє перебувати на спрощеній системі оподаткування; скасо-
вано неоподаткований мінімум загальної житлової нерухомості
для всіх видів об’єктів; надано місцевим органам влади право на
встановлення податку на нерухоме майно для житлової та нежит-
лової нерухомості в розмірі до 2 % мінімальної зарплати за 1 кв.
м площі об’єкта нерухомості; плату за землю об’єднано з подат-
ком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та пере-
несено до складу податку на нерухоме майно; також оподатко-
вуються уже дивіденди незалежно від розміру вкладень; єдиний
соціальний внесок встановлено в розмірі 41 % для зарплат, що не
перевищують двох мінімальних зарплат, якщо ж офіційна зар-
плата буде вищою за дві міні малки, то розмір ЄСВ скорочується
в 2,7 разу до 15 % [1]. Дані зміни є не зовсім прийнятні, проте
вони дають можливість скоротити дефіцит бюджету за 2 роки до
3,7 % від ВВП із 4,5 % і підняти номінальний ВВП до 1897,6 млрд
грн, а реальний ВВП до 2,5 % із ——6 %.

Нові зміни в податковому законодавстві дають можливість
для зростання економіки на 2,5 %, тим самим стимулюючи зрос-
тання доходів фізичних осіб і виведення їх з тіні з ціллю отрима-
ти більше коштів до бюджету. Зростає податкове навантаження
на доходи фізичних осіб, що порушує питання зростання заробі-
тних плат і пошуку шляхів додаткових надходжень. У зв’язку з
цим, можлива міграція працівників за кордон у пошуках заробіт-
ку та пошук альтернативних шляхів заробітку, зокрема робота на
фондовому ринку, депозитні вкладення, робота за сумісництвом,
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надання послуг. Така тенденція стимулює і потребу в підвищенні
кваліфікації, перенавчанні [2].

Отже, зміни в податковому законодавстві стимулюють громадян
до порядності, застосовуючи певні санкції та створюючи умови до
зростання їх доходів, сприяють зростанню економіки та стимулю-
ють до розвитку освіти і науки в Україні, тим самим дають можли-
вість країні зрівнятися з розвиненими європейськими державами.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

За умов ринкової економіки підприємство здійснює свою ви-
робничу або торговельну діяльність самостійно, але конкуренція,
що полягає в змаганні підприємств за споживачів своєї продукції,
змушує продавця (виробника) враховувати інтереси й побажання
покупців і виробляти продукцію, яка їм потрібна. Підприємство,
що програло в цій боротьбі, звичайно стає банкрутом, тобто не
може оплатити вартості товару, робіт і послуг, розрахуватись з
бюджетом, а через те наражається на небезпеку примусового
продажу свого майна. Отже, щоб запобіг-ти катастрофі, підпри-
ємство мусить постійно стежити за ситуацією на ринку і забезпе-
чувати високу конкурентоспроможність своєї продукції.




