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Бюджетна політика ЄС має кілька суттєвих недоліків, які потре-
бують швидкого вирішення. Головною проблемою є необхідність
змінювати пріоритети бюджетної політики враховуючи розширення
на Схід, що за собою тягне збільшення тиску на бюджет ЄС, необ-
хідність збільшення його обсягів (у тому числі за рахунок пошуку
нових джерел власних ресурсів) і розробки нових методик його пе-
рерозподілу. Ще однією болючою проблемою є навантаження на
країни-донори. Проблема набула більшої актуальності з останніми
розширеннями Союзу, оскільки практично всі нові члени ЄС стають
нетто-одержувачами (у перспективі і Україна також).
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРУВАННЯ
МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

Фінансові інструменти являють собою відображення фінансо-
вих відносин, тобто забезпечують рух грошових потоків. Інстру-
ментарій обслуговуючої інфраструктури пов’язаний з організа-
ційним та інформаційним забезпеченням фінансових відносин.
Його призначення полягає у створенні належних умов для вико-
ристання фінансових інструментів. Інструменти фіскальної полі-
тики, використовуються у сфері державних фінансів (наприклад,
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податки і збори). Державні фінансові органи використовують ці
інструменти, засновуючись на нормах і положеннях діючого за-
конодавства. Безумовно, маючи повноваження законодавчої іні-
ціативи, вони можуть певною мірою впливати на нього при роз-
робці тих чи тих законопроектів.
Проблема дослідження: Прийняття Податкового кодексу Украї-

ни стало суттєвим кроком вперед у процесі розвитку системи мі-
сцевого оподаткування в Україні. Однак діюча на сьогодні в
країні система місцевих податків і зборів не відповідає принци-
пам Європейської хартії місцевого самоврядування. Зокрема, се-
рйозною проблемою є те, що законодавчо закріплені місцеві по-
датки і збори та їх ставки не враховують реальних можливостей
платників податків, а отже, не виконують стимулюючої функції.
Як наслідок, такі вади негативно позначаються на дотриманні
принципів єдності, повноти, достовірності, гласності, наочності
бюджетного устрою країни в цілому.
Аналіз досліджень і публікацій: Вивченню проблем, пов’я-

заних з функціонуванням системи місцевого оподаткування та
шляхів її удосконалення, присвяченні праці вітчизняних учених-
економістів В.М. Геєця, О.П. Кириленко, В.І. Кравченка, І.О. Лу-
ніної, В.М. Опаріна, К.В. Павлюк, Ю.В. Пасічника та ін. Разом з
тим, варто зазначити, що більшість досліджень мають теоретичне
спрямування і менше уваги акцентується на економічних і соціаль-
них наслідках функціонування системи місцевого оподаткування.
Пропозиції щодо вирішення проблем удосконалення механізму

адміністрування місцевих податків і зборів в Україні:
1. Шляхи вдосконалення механізму адміністрування єдиного

податку:
— для платників спрощеної системи оподаткування усіх шести

груп запровадити єдиний податковий період — календарний рік,
як це встановлено лише для платників першої, другої групи, це до-
зволить скоротити кількість податкової звітності, документообіг,
покращить рівень адміністрування цього податку;

— скасувати жорсткі обмеження по критерію кількості най-
маних працівників для платників єдиного податку 5, 6 груп, що
сприятиме створенню додаткових робочих місць;

— об’єднати єдиний податок з єдиним соціальним внеском,
який на сьогоднішній день оформлюється окремим платежем до
Пенсійного фонду;

— підвищити у законодавчому порядку верхню межу розміру
ставки єдиного податку, яка практично не зазнала змін з моменту
впровадження цього податку;
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— запровадити електрону форму заповнення заяви про пере-
хід на спрощену систему оподаткування, отримання довідки про
внесення фізичної особи-підприємця в Державний реєстр фізич-
них осіб-платників податків.

2. Шляхи вдосконалення механізму адміністрування збору за
впровадження деяких видів підприємницької діяльності:

— переглянути у законодавчому порядку перелік суб’єктів
підприємницької діяльності, які не є платником цього збору, з
метою зменшення їх кількості;

— переглянути у законодавчому порядку розмір ставки збору
на ті види діяльності, які не несуть соціального навантаження
(наприклад, гральний бізнес), при цьому надати право органам
місцевого самоврядування самостійно визначати межі ставки
збору на ці види діяльності

3. Шляхи вдосконалення механізму адміністрування податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

— впровадити цей податок для всіх верств населення, незале-
жно від отриманого ними доходу, встановивши, що оподаткуван-
ню будуть підлягати квартири й будинки з меншою житловою
площею, аніж це визначено зараз у ст. 265 Кодексу, але це при-
зведе до великого соціального напруження.

4. Шляхи вдосконалення механізму адміністрування збору за
місця для паркування транспортних засобів:

— Цей місцевий збір для переважної більшості місцевих рад
країни — «мертвий». У більшості міст, селищ, тим паче сіл, взагалі
немає платних автопаркувальних майданчиків. І з’являться платні
паркувальні майданчики ще не скоро. Зокрема, тут має бути парко-
мат (його ціна становить близько 80—100 тис. грн), відеокамери
спостереження, шлагбауми тощо. Такі вимоги роблять практично
неможливим розвиток цього виду бізнесу у невеликих містах.

5. Шляхи вдосконалення механізму адміністрування турис-
тичного збору — своєчасне юридично правильне укладання
договорів міською радою із податковими агентами (готелями,
санаторіями і т. п.).

Пошук шляхів збільшення обсягу місцевих податків і зборів
повинен йти не лише в напряму простого збільшення платників
податків і розширення бази оподаткування, а й у напрямку вибо-
ру таких податків і встановлення таких платників, які б забезпе-
чували невеликі адміністративні витрати та ефективний податко-
вий контроль при достатньому обсязі надходжень, що надасть
можливість створити надійне джерело дохідної частини місцевих
бюджетів. Дотримання цих вимог є запорукою створення міцної,
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стабільної системи місцевого оподаткування в Україні, яка спри-
ятиме ефективній реалізації регіональної соціально-економічної
політики та забезпечить фінансову стійкість регіонів.
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НОВАЦІЇ В МЕТОДИЦІ ВІДБОРУ
ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНЯ

ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК ТА ЇХ ВПЛИВ
НА ЕФЕКТИВІНСТЬ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

Однією з основних форм проведення податковогоконтролю в
практиці українських контролюючих органів є планові докумен-
тальні перевірки, на які припадає близько 60 % усіх донарахувань


