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ПРЯМІ І НЕПРЯМІ ПОДАТКИ. ЇХ ВПЛИВ
НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

1. Податки є основним джерелом надходження доходів держа-
ви, а постійна їх сплати вказує на стабільність економіки. Їх
склад, кількість і структура полегшує чи ускладнює їх сплату. У
2011 році було введено в дію Податковий Кодекс України, який є
основною збіркою норм щодо справляння податків. Але зміни в
податковій системі продовжують відбуватися і сьогодні, що ро-
бить дослідження податків актуальним.

2. У процесі дослідження виявлено, що за останні роки кіль-
кість обов’язкових податків була скорочена з 24 до 19, а кількість
зборів — з 14 до 9. Але загальна кількість податків і зборів є все
одно більшою за середню у світі (28 проти 26,7), а час, який по-
трібен для сплати податків, все одно залишається досить значним
(390 годин проти середньосвітових 268) [1].

3. Протягом 2011—2013 рр. спостерігалися позитивні зрушен-
ня: запровадження Податкового Кодексу, електронної звітності,
спрощення податкової системи. Проте цих реформ недостатньо і
тіньовий сектор економіки та недосконалість податкового зако-
нодавства все ще є проблемою для української податкової сис-
теми.
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4. З метою вирішення існуючих проблем у сфері оподаткуван-
ня доцільним є реалізувати низку заходів:

• змінити перелік галузей, де дозволена нульова ставка подат-
ку на прибуток чи додати до умов її використання необхідність
впровадження інновацій у галузі, оскільки не можна утримувати
збиткові підприємства та галузі, треба їх спонукати до реформу-
вання своєї діяльності [2];

• впровадити диференціацію податку на прибуток фізич-
них осіб згідно їх матеріального становища, прикладом може
слугувати Японія. Це підвищить платоспроможність грома-
дян [3];

• покращити консультаційну функцію чи присилати роз’яс-
нення до змін у Податковому кодексі. Зміни до Податкового ко-
дексу приймають дуже часто, громадяни та уповноважені служ-
бовці не встигають пристосуватися до змін, тому часто потребу-
ють роз’яснень, які не завжди у змозі надати працівники По-
даткової служби України;

• стимулювати підприємства до легалізації своїх прибутків
та заробітної платні, яку отримують працівники. З заробітної
платні сьогодні стягується близько 43 % до Пенсійного фонду.
Це спонукає підприємства до використання зарплати «в конвер-
тах». Для запобігання такої практики треба зменшити утриман-
ня з заробітної платні та запровадити пільги до підприємств, що
легалізують заробітну платню. Санкції не можна використову-
вати, оскільки вони призведуть до згортання діяльності підпри-
ємств і надалі зменшать доходи Пенсійного фонду та податкові
надходження.

5. Таким чином, подальші зміни існуючої системи оподатку-
вання дадуть можливість створити прийнятні умови для врівно-
важення інтересів всіх суб’єктів податкових відносин, сприяти-
муть створенню належного бізнесового середовища.
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