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ТЕМА 4. ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА
План лекції:
1. Економічна сутність і функції податків.
2. Елементи податку, їх характеристика.
3. Податкова система і податкова політика держави.
4. Класифікація податків.
Рекомендована література:
Нормативна література:
1. Конституція України, прийнята Законом № 254к/96-ВР від 28.06.1996
р. / Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2952-VI від 01.02.2011 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show
2. Бюджетний кодекс України: зі змінами та доповненнями
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2542-14
3. Господарський Кодекс України: зі змінами та доповненнями
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua
4. Земельний кодекс України: зі змінами та доповненнями [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
5. Митний кодекс України: зі змінами та доповненнями [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
6. Податковий кодекс України: зі змінами та доповненнями
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
7. Про Державний бюджет України на відповідний рік: Закон України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
8. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
9. Про основні напрями бюджетної політики на відповідний рік:
Постанова Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua
10. Про банки і банківську діяльність : Закон України № 2121-III від
07.12.2000
р.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
11. Про Національний банк України : Закон України № 679-XIV від
20.05.1999
р
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14
12. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг : Закон України № 2664-III від 12.07.2001 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
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Основна література:
13. Біла О.Г. Фінанси : навч. посіб. :рекомендовано МОН України / О.Г.
Біла, І.Р. Чуй.- 2-ге вид., випр. та допов.- Львів : Магнолія 2006, 2018.- 389 с.
14. Висоцька І.Б. Фінанси : навч. посіб. / І.Б. Висоцька; Львів. держ. унт внутр. справ.- Львів : ЛьвДУВС, 2010. - 256 с.
15. Глущенко А.С. Фінанси : навч. посіб.: рекомендовано МОН України
/ А.С. Глущенко.- Львів : Магнолія 2006, 2018. - 438 с.
16. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник: Рекомендовано МОН України
/ О.Р. Романенко; Укр. фін.-екон. ін-т.- 2-ге вид., стереотип.- К.: Центр навч.
літ., 2004 - 312 с.
17. Романенко О.Р. Фінанси [Електронний ресурс ]: практикум для
студентів усіх напрямів підготовки (крім 6508, 6508/1): навч.-метод. посіб. /
Л.П. Даниленко, Л.П. Гладченко, А.А. Славкова та ін.; Мін-во освіти і науки
України; Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана - Київ: КНЕУ, 2015.
- 162 с.
18. Фінанси: навч. посіб.: Рекомендовано МОН України / В.І. Оспіщев,
Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін.; за ред. В.І. Оспіщева.- 2-ге вид., перероб. і
доп. - К. : Знання, 2008. - 368 с.
19. Фінанси: Навч. посіб., рек. МОН України (лист № 1/11-8082 від
28.05.2012 р.) // Крутова А.С., Близнюк О.П., Лачкова Л.І., та ін. – Харків :
Видво «Лідер», 2013. – 560 с.
Допоміжна література:
20. Фінанси для фінансистів: Підручник / О.А Шеремет, І.В.
Дем’яненко; за ред. Говорушко Т.А. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 612
с.
21. Фінанси підприємств: Підручник / [А. М. Поддєрьогін та ін.] ; кер.
кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ.
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2013. – 519 с.
22. Фінанси домогосподарств : навч. посіб. / за ред. Т. О. Кізими. –
Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 228 с.
23. Фінанси: Підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова.-2-ге вид.
переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 687 с.
24. Фінансова система : навч. посіб. / Б. А. Карпінський. – К. : Ліра-К,
2015. – 280 с.
25. Фінанси, гроші та кредит: Методичні вказівки та індивідуальні
завдання для підготовки бакалаврів за спеціальностями 051 «Економіка», 073
«Менеджмент», 075 «Маркетинг», 292 «Міжнародні економічні відносини» /
Т.О. Ставерська, І.Л. Шевчук. – Х. : Видавець Іванченко І.С., 2017. – 36 с.
26. Вісник податкової служби України. Щомісячний науковопрактичний журнал Державної податкової адміністрації України.
27. Вісник Національного банку України. Щомісячний науковопрактичний журнал Національного банку України.
28. Фінанси України. Науково-теоретичний та інформаційнопрактичний журнал Міністерства фінансів України.
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Інформаційні ресурси в Інтернеті
1. http://www. zakon.rada.gov.ua
2. http:// www.kmu.gov.ua
3. http:// www.sta.gov.ua
4. http:// www.customs.gov.ua
5. http:// www.me.gov.ua
6. http:// www.lawukraine.com
7. http:// www.ukrstat.gov.ua
8. http://pidruchniki.ws/
Текст лекції:
1. Економічна сутність і функції податків
В умовах ринкової економіки фінансова політика держави базується на
системі фінансових регуляторів. Такими фінансовими регуляторами є
насамперед податки, які забезпечують вилучення і перерозподіл вилученого
створеного валового внутрішнього продукту і формування централізованих
фондів грошових фондів держави.
Податки, як головне джерело державних доходів, мають багатовікову
історію. Цілісна система оподаткування в кожній країні сформувалась в
результаті тривалого періоду становлення і розвитку держави [5]. Податки
являються фінансовою категорією, яка досить складна і надзвичайно ефективно
впливає на всі економічні явища та процеси. За економічним змістом податки
виступають формою фінансових відносин між державою й членами суспільства.
Економічна природа податку полягає у з’ясуванні його призначення, об’єкта
оподаткування й джерела сплати, а також визначенні впливу на суб’єктів
оподаткування і на економіку в цілому. Податки є найбільш ефективним
інструментом регулювання економічних процесів та обов’язковим елементом
економічної системи держави незалежно від того, яку модель економічного
розвитку вона обирає та які політичні сили перебувають при владі.
Податки також приймають участь в перерозподілі нової вартості,
виступають частиною єдиного процесу відтворення, специфічною формою
виробничих відносин, які й формують їх суспільний зміст. Суспільний зміст
податків дає можливість проникнути в їх глибинну сутність, дозволяє розкрити
внутрішній зміст і еволюцію, найважливіші ознаки та особливості [8].
Податки мають й матеріальну основу, як частка грошових доходів
суспільства, котра відчужена та привласнена за допомогою політичного
примусу державою. Збільшення податкових доходів означає все більше
усуспільнення національного доходу. Держава, таким чином, через податки і їх
використання здійснює перерозподіл валового внутрішнього продукту в
територіальному та галузевому аспектах, а також між різними соціальними
групами [8;10].
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Отже, податки мають двоякий характер: з одного боку, вони виступають
специфічною формою виробничих відносин, в чому і полягає їх суспільний
зміст і, з другого боку, є часткою вартості національного доходу в грошовій
формі, що характеризує їх матеріальний зміст.
Економічна сутність податків виявляється в грошових відносинах, які
складаються у держави з юридичними і фізичними особами з приводу
примусового вилучення частини створеної вартості і формування фонду
фінансових ресурсів держави. Процес примусового відчуження частки доходів
юридичних осіб і громадян на загальносуспільні потреби характеризує
односторонній рух вартості (від платника податку до держави) без
еквівалентного обміну. Матеріальною основою податків є реальна сума
грошових коштів, що мобілізуються державою.
Податковим відносинам притаманні свої відмінні особливості, що дають
змогу виділити їх із загальної сукупності фінансових відносин. Зокрема, це
обов’язковий характер податків та їх відносна безповоротність.
Податки – це головний фінансовий метод мобілізації державних доходів.
Вони становлять від 80% до 97% доходної частини державного бюджету [4].
З січня 2011 року вступив в силу Податковий кодекс України, який
регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів,
зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та
обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх
посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також
відповідальність за порушення податкового законодавства [3].
Податковий кодекс визначено як цілісний, гармонійно пов’язаний та
комплексний документ, який забезпечить досягнення балансу інтересів
держави і платників податків, конкурентоспроможність вітчизняної податкової
системи. Місія кодексу визначена через побудову сучасної, справедливої
фіскальної політики, що забезпечує загальний характер оподаткування, рівність
усіх платників податків перед законом, досягнення стратегічних цілей сталого
розвитку в системі державного регулювання економіки [9].
Під час формування податкової бази Кодексу передбачалось досягнення
наступних цілей [9]:
- підвищення конкурентоспроможності національної економіки;
- забезпечення сталого економічного розвитку, формування людського
капіталу на інноваційно-інвестиційній основі за умови збільшення сукупних
податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів;
- реалізація збалансованої бюджетної політики на середньо- і
довгострокову перспективу;
- створення сприятливих фіскальних умов для залучення прямих
іноземних інвестицій, активізації інвестиційно-інноваційної діяльності;
- покращення позицій України у глобальному рейтингу “простоти
ведення бізнесу” за показником “Cплата податків”;
- забезпечення раціонального використання природних ресурсів;
- створення фіскальних умов для детінізації доходів;
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- формування відповідального ставлення платників податків до
виконання своїх податкових зобов'язань, забезпечення суттєвого зменшення
масштабів ухилення від сплати податків;
- подальше наближення податкового законодавства України до
законодавства ЄС з урахуванням перспективи поглиблення економічної
інтеграції з Європейськими Співтовариствами;
- демократизація податкової служби, встановлення рівноправних
відносин між платниками податків і податковими органами;
- запровадження єдиного соціального внеску та покращення процедури
його адміністрування.
Податкове законодавство України складається з Конституції України;
Податкового Кодексу; Митного кодексу України та інших законів з питань
митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з
оподаткуванням ввізним або вивізним митом операцій з переміщення товарів
через митний кордон України; чинних міжнародних договорів, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються
питання оподаткування; нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та
на виконання Кодексу та законів з питань митної справи; органів місцевого
самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами,
встановленими Кодексом. Якщо міжнародним договором, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші
правила, ніж ті, що передбачені Кодексом, застосовуються правила
міжнародного договору [3]. Верховна Рада України встановлює на території
України загальнодержавні податки та збори і визначає: перелік
загальнодержавних податків та зборів; перелік місцевих податків та зборів,
установлення яких належить до компетенції сільських, селищних та міських
рад.
Відповідно до Податкового кодексу [3]:
податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що
справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу, іншого закону з
питань оподаткування;
збором (платою, внеском) є обов’язковий платіж, що справляється з
платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі
внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами
місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами
юридично значимих дій.
Податки не єдина форма акумуляції грошових коштів бюджетом та
іншими державними фондами. Риси податків притаманні обов’язковим
платежам:
1) податкові платежі – обов’язкові збори, які стягуються з платників за
умови конкретного еквівалентного обміну між державою та платником (плата
за землю, за користування надрами тощо);
2) відрахування, внески – обов’язкові збори з юридичних та фізичних осіб,
яким притаманні ознаки цільового призначення (єдиний соціальний внесок).
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Основними характерними особливостями податку в порівнянні з
обов’язковими платежами є те, що він:
- справляється на умовах безповоротності. Повернення податку можливе
тільки в разі його переплати або тоді, коли законодавством передбачені пільги
щодо даного податку;
- має односторонній характер встановлення. Оскільки податок
сплачується з метою покриття суспільних потреб, які в основному відокремлені
від індивідуальних потреб конкретного платника, то він є індивідуально
безповоротний. Сплата податку не породжує зустрічного зобов’язання держави
вчиняти будь-які дії на користь конкретного платника;
- може бути сплачений лише до бюджету, а не до іншого грошового
централізованого або децентралізованого фонду;
- не має цільового призначення;
- є виключно атрибутом держави і базується на актах вищої юридичної
сили.
Отже, податки – це обов’язкові платежі, які законодавчо встановлюються
державою, сплачуються юридичними та фізичними особами в процесі
перерозподілу частини вартості валового внутрішнього продукту й
акумулюються в централізованих грошових фондах для фінансового
забезпечення виконання державою покладених на неї функцій.
Прояв сутності податку в дії та спосіб вираження його властивостей
виявляється через функції (рис. 4.1).
ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ
Фіскальна

Регулююча
Стимулююча

Контрольна
Розподільча

Розподільчорегулююча

Стримуюча

Рис. 4.1 Функції податків
Класична теорія податків розглядала податкові платежі як один з видів
державних доходів, що повинні покривати витрати на утримання апарату
управління [5]. При цьому будь-яка інша роль податкам не відводилась.
Податки були джерелом надходжень до бюджету і не використовувалися для
активної економічної політики, тобто їхні функції обмежувалися фіскальною
необхідністю. Головна ознака фіскальної функції – її стабільність, що дозволяє
формувати надходження податків до бюджету на постійній, стабільній основі.
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Фіскальна функція реалізується у всіх податках, навіть якщо вони
створювались, перш за все, як відповідні фінансові інструменти. В межах цієї
функції виділяють дві підфункції – контрольну і розподільчу.
Контрольна підфункція податків як фінансової категорії полягає в тому,
що з’являється можливість кількісного відображення податкових надходжень і
їх зіставлення з потребами держави в фінансових ресурсах. Завдяки цій
підфункції оцінюється ефективність кожного податкового каналу і податкового
“тиску” в цілому, виявляється необхідність внесення змін в податкову систему і
бюджетну політику. Виконання контрольної підфункції податків, її повнота і
глибина певною мірою залежать від податкової дисципліни, тобто своєчасності
й сплати в повному обсязі встановлених законодавством податків.
Контрольна підфункція податково-фінансових відносин проявляється
лише в умовах дії розподільчої підфункції. За допомогою податків здійснюється
перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту між державою та її
суб’єктами. Ця підфункція переплітається із регулюючою функцією,
наприклад, через непрямі податки створюються умови для перерозподілу
коштів одних платників іншим (як-то через акцизи).
Ринкові механізми у визначеній мірі потребують процесів державного
впливу. Концепцію державного регулювання економіки науково обґрунтував
англійський економіст Дж. Кейнс (1935 р.). Одне з основних положень
кейнсіанської теорії полягає в тому, що податки є важливим інструментом
регулювання економіки, безпосередньо впливають на попит і споживання.
Фіскальна функція перестала бути єдиною в характеристиці податків.
В умовах хронічної інфляції й інших кризових явищ, а також з розвитком
економічної інтеграції стало необхідним таке податкове регулювання, яке
вплинуло б не на попит, а на пропозицію ресурсів. За теорією А. Лаффера,
розвиток тіньової економіки має зворотний зв’язок з податковою системою,
тобто підвищення податків збільшує розміри тіньової економіки, легального і
нелегального відхилення від оподаткування, при якому велика частина доходів
не декларується. І навпаки, зниження податкових ставок створює стимули до
виробничої діяльності і розвитку економіки. Доходи бюджету збільшуються за
рахунок розширення податкової бази, а не за рахунок підвищення податкової
ставки до рівня податкового тиску. Завдяки податкам держава отримує
можливість регулювати різні аспекти соціально-економічного життя на
макрорівні, а на мікрорівні – впливати на конкретну поведінку платника
податків [8]. Так, маніпулюючи пропорціями та режимами вилучення частки
доходів, податок може відповідно змінювати напрями діяльності платників
податків.
Регулююча функція податків одержала подальший розвиток і доповнена
наступними положеннями:
- антимонопольна спрямованість (податкова система не повинна
сприяти концентрації виробничих факторів на ефективних ринках);
- принцип вигоди (пропорційність податкових зобов’язань тій вигоді,
що платники податків одержують від реалізації урядових програм);
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- принцип платоспроможності (залежність податків від економічного
потенціалу, розмірів доходів і майна, тобто платоспроможності платників
податків);
- гнучкість, чіткість, прозорість, стабільність податків.
Регулююча функція проявляється в наданні пільг з оподаткування
окремим галузям та виробникам, враховуючи їх перспективи, діяльність, рівень
прибутковості та інше; у встановленні та зміні системи оподаткування; у
визначенні податкових ставок, їх диференціації.
Регулююча функція за певних умов може проявлятися, а може й ні. Вона
об’єктивно притаманна податкам, проте її ідея не завжди очевидна, не завжди
на практиці спрямована так, як передбачалось при введенні того чи іншого
податку.
В сучасній фінансовій літературі все частіше використовується термін
“розподільчо-регулююча функція” як такий, що найточніше розкриває механізм
її прояву, підкреслює органічне поєднання розподільчого призначення з
регулюючим впливом оподаткування.
В складі регулюючої функції податків виділяють стимулюючу і
стримуючу (дестимулюючу) підфункції. “Регулювання” поєднує в собі і
стимулювання, заохочення, прискорення, посилення, спонукання до дії чи
певних змін процесів, явищ, і реверсний вплив – стримування, сповільнення,
послаблення, обмеження. Так, стримуюча підфункція податків, наприклад,
може проявлятися через введення акцизів на тютюнові та алкогольні вироби,
збільшуючи ціну їх продажу та покликана стримувати ріст споживання цих
виробів. Стимулююча підфункція реалізується через систему пільг,
преференцій. Вона проявляється в зміні об’єкту оподаткування, зменшенні бази
оподаткування, зниженні ставки податку. У цьому разі здійснюється
перерозподіл валового внутрішнього продукту через фінансову систему від
одних суб’єктів оподаткування на користь інших.
Отже, розглянувши функції податків в економічній системі, випливає
висновок про те, що специфічне суспільне призначення податків знаходить своє
вираження не в існуванні кожної функції окремо, а лише в їх єдності.
2. Елементи податку, їх характеристика
Для пізнання природи податку необхідно чітко визначити основні
елементи [3], які зумовлюють внутрішній зміст даного податку.
Основні елементи податку наведені на рис. 4.2.
Суб’єкт податку – це фізична або юридична особа, на яку покладені
обов’язки справляння податку.
Об’єкт податку – явище, предмет чи процес, внаслідок наявності яких
сплачується податок. Об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари,
дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг),
операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені
податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство
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пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку. Часто назва податку
витікає з назви об’єкта.

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОДАТКУ

Об’єкт податку
Норма оподаткування
Суб’єкт податку
Масштаб вимірювання
Податковий звіт
Податкові пільги
Податковий період
Ставки податку
Джерело сплати
Строк сплати податку
Податкові канікули
База оподаткування

Рис. 4.2. Елементи податку
Джерело сплати – це фонд, явище чи предмет, з якого сплачується
податок. Джерелом можуть виступати:
- доходи платника податку, отримані в різних формах (заробітна плата,
прибуток, рента, проценти);
- частина майна, коли для покриття податку не вистачає доходу;
- позика як джерело сплати.
По деяких податках (наприклад, податок на прибуток підприємства)
об’єкт і джерело співпадають.
База оподаткування – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз
об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який
використовується для визначення розміру податкового зобов’язання. Базою
оподаткування визнаються конкретні вартісні, фізичні або інші характеристики
певного об’єкта оподаткування. У випадках, передбачених Кодексом, один
об’єкт оподаткування може утворювати декілька баз оподаткування для різних
податків та конкретна вартісна, фізична або інша характеристика певного
об’єкта оподаткування може бути базою оподаткування для різних податків.
Масштаб вимірювання (одиниця обкладання) – це та одиниця, яка береться
в основу виміру об’єкта оподаткування (наприклад, грошова одиниця для
вимірювання податку на доходи фізичних осіб, одиниця вимірювання площі
для земельного податку, кількість витрачених паливно-мастильних матеріалів
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для збору за забруднення навколишнього середовища тощо). Одиницею виміру
бази оподаткування визнається конкретна вартісна, фізична або інша
характеристика бази оподаткування або її частини, щодо якої застосовується
ставка податку. Одиниця виміру бази оподаткування є єдиною для розрахунку і
обліку податку. Одній базі оподаткування повинна відповідати одна одиниця
виміру бази оподаткування.
Ставкою податку визнається розмір податкових нарахувань на (від)
одиницю (одиниці) виміру бази оподаткування. Можна виділити різні ознаки
класифікації податкових ставок.
Система ставок, що враховує вид діяльності платника податку, включає:
базову ставку, граничну ставку, абсолютну та відносну ставку.
Базовою (основною) ставкою визначається ставка, що визначена такою для
окремого податку відповідним розділом цього Кодексу. В Україні прийняті
базові ставки з податку на прибуток – 23%, з податку на додану вартість 20%. У
випадках, передбачених Кодексом, під час обчислення одного і того самого
податку можуть використовуватися декілька базових (основних) ставок, тому
по деяким податковим платежам про поняття базової ставки можна говорити
лише умовно, так як по даному податку існує безліч ставок в цілому
(наприклад, акцизний збір, мито).
Граничною ставкою визнається максимальний або мінімальний розмір
ставки за певним податком, встановлений цим Кодексом.
Абсолютною (специфічною) є ставка податку, згідно з якою розмір
податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної
одиниці виміру бази оподаткування.
Відносною (адвалорною) визнається ставка податку, згідно з якою розмір
податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному
відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування.
В залежності від побудови існує два види ставок:
- натуральні (тверді) - встановлюються в грошовому виразі на одиницю
об’єкта оподаткування в натуральному обчисленні;
- процентні ставки – встановлюються у певних процентних
відношеннях до об’єкта оподаткування. Процентні ставки бувають таких видів:
а) пропорційна – процентна ставка, яка забезпечує пропорцію
нарахування податку. Використовується, наприклад, при нарахуванні податку
на додану вартість;
б) прогресивна – при збільшенні об’єкту оподаткування збільшується
ставка податку. Якщо темпи росту ставки податку відповідають темпу росту
об’єкта оподаткування – це проста прогресія, застосовується за звичай до
податків на спадщину. Якщо темпи росту ставок податку випереджують темпи
росту об’єкта оподаткування – це складна прогресія, може застосовуватись при
оподаткуванні доходів громадян;
в) регресивні ставки – при збільшенні об’єкта оподаткування
зменшується ставка податку.
Обчислення суми податку здійснюється шляхом множення бази
оподаткування на ставку податку із/без застосуванням відповідних
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коефіцієнтів. Специфічні ставки, фіксовані ставки та показники, встановлені
Кодексом у вартісному вимірі, підлягають індексації в порядку, визначеному
Кодексом.
Податкова пільга – це передбачене податковим та митним
законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування
та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за
наявності підстав, визначених податковим законодавством. Підставами для
надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу
платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер та
суспільне значення здійснюваних ними витрат. Платник податків вправі
використовувати податкову пільгу з моменту виникнення відповідних підстав
для її застосування і протягом усього строку її дії.
Податкова пільга надається шляхом:
а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до
нарахування податку та збору;
б) зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та
збору;
в) встановлення зниженої ставки податку та збору;
г) звільнення від сплати податку та збору.
Норма оподаткування – відношення податкових надходжень до податкової
бази.
Податкові канікули – відстрочення на певний період належних до сплати
сум податків або певне звільнення від сплати податку протягом певного
періоду.
Податковий період – період часу з урахуванням якого відбувається
обчислення та сплата окремих видів податків та зборів. Податковий період
може складатися з декількох звітних періодів. Базовий податковий (звітний)
період - період, за який платник податків зобов’язаний здійснювати розрахунки
податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до
бюджету суми податків та зборів, крім випадків, передбачених Кодексом, коли
контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму податкового
зобов’язання платника податку. Податковим періодом може бути:календарний
рік; календарний квартал; календарний місяць; календарний день.
Строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з
моменту виникнення податкового обов’язку платника податку із сплати
конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого
такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному
податковим законодавством. Податок чи збір, що не був сплачений у
визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно.
Момент виникнення податкового обов’язку платника податків, у тому числі
податкового агента, визначається календарною датою. Строк сплати податку та
збору обчислюється роками, кварталами, місяцями, декадами, тижнями, днями
або вказівкою на подію, що повинна настати, чи статися, або на подію, що
повинна відбутися.
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Строк сплати податку та збору встановлюється відповідно до податкового
законодавства для кожного податку окремо. Зміна платником податку,
податковим агентом або представником платника податку чи контролюючим
органом встановленого строку сплати податку та збору забороняється, крім
випадків, передбачених Кодексом.
Податковий звіт – документ, що подається до податкової інспекції зі
звітними даними про розрахунки з бюджетом.
Кадастр – це реєстр, що містить перелік типових об’єктів (землі, доходів),
які класифікуються за зовнішніми ознаками, і встановлює середню дохідність
об’єкта обкладання. До зовнішніх ознак відносяться, наприклад, по податку на
землю – розмір ділянки, віддаленість від транспортних шляхів та ринків.
Сплата податків та зборів здійснюється в грошовій форм і у національній
валюті України.
3. Податкова система і податкова політика держави
Сукупність загальнодержавних та місцевих податків й зборів, що
справляються в установленому Податковим кодексом порядку, становить
податкову систему України. У сучасних умовах виділяються три чинники, що
визначають податкову систему:
1) пропорції в розподілі функцій між центральними й місцевими органами
влади, та управління, які склалися в країні;
2) питома вага податків і зборів у доходній частині бюджету;
3) ступінь контролю держави за органами місцевої влади.
Оскільки, податкова система відображає специфічні умови держави, то не
існує держав з однаковими податковими системами. Проте, виділяють
загальний показник, що характеризує податкову систему держави. Таким
показником є показник податкового навантаження, який є відношенням
загальної суми податку і збору та сукупного національного продукту.
З точки зору значимості податкової системи, а також з оцінки її
реформування виділяють три рівні визначення податкової системи:
1) концептуальний;
2) стратегічний;
3) тактичний;
Концептуальний рівень свідчить, що податкові відносини, які засновані на
відносинах власності повинні забезпечити стабільні фінансові відносини між
державою та платниками податків.
Стратегічний рівень виходить з того, що податкову систему необхідно
реформувати шляхом внесення певних змін у чинну систему оподаткування з
метою досягнення ефекту.
Тактичний рівень зводиться до оцінки рішень та засобів, за допомогою
яких здійснюється управління податковою діяльністю.
Структура податкової системи представлена на рисунку 4.3.
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА
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Рис. 4.3 Складові системи оподаткування
Податкова система складається з:
1) податкової політики держави;
2) сукупності законодавчих та виконавчих органів влади;
3) органів контролю, які забезпечують надходження податків у бюджет;
4) платників податків.
Податкова система – це сукупність встановлених в країні податків,
зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету і державних цільових
фондів; принципів, форм і методів їх установлення, зміни чи відміни; дій, які
забезпечують їх сплату, контроль і відповідальність за порушення податкового
законодавства. Діюча система оподаткування в Україні визначається
Податковим кодексом України. Ставки, механізм стягнення податків, зборів та
обов’язкових платежів, за виключенням мита, оскільки ці відносини
регулюються митним законодавством не можуть бути встановлені та змінені
іншими законами України, крім законів з питань оподаткування [3].
Зарахування загальнодержавних податків та зборів до державного і
місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.
Установлення загальнодержавних податків та зборів, не передбачених
Податковим кодексом, забороняється.
Перелік загальнодержавних податків, зборів та обов'язкових платежів
подано в ст. 9 Податкового кодексу України [3]:
1. податок на прибуток підприємств;
2. податок на доходи фізичних осіб;
3. податок на додану вартість;
4. акцизний податок;
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5. екологічний податок;
6. рентна плата;
7. мито;
Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) встановлюються
Верховною Радою України і справляються на всій території України.
Перелік місцевих податків та зборів визначається ст. 10 Податкового
кодексу України [3].
До місцевих податків належать:
1. податок на майно;
2. єдиний податок.
До місцевих зборів належать:
1. туристичний збір;
2. збір за місця для паркування транспортних засобів;
Місцеві податки і збори (обов’язкові платежі), механізм справляння та
порядок їх сплати встановлюються сільськими, селищними, міськими радами
відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених
Податковим кодексом України.
Чинним законодавством передбачено застосування спеціального
податкового режиму, тобто системи заходів, що визначає особливий порядок
оподаткування окремих категорій господарюючих суб’єктів. Спеціальний
податковий режим може передбачати особливий порядок визначення елементів
податку та збору, звільнення від сплати окремих податків та зборів.
В процесі господарювання податки суттєво впливають на діяльність
господарюючих суб’єктів, податкова система виконує функцію структурування
економіки, створює та посилює одні зв’язки або знищує інші. Недоцільно
акцентувати увагу лише на наповненні бюджету з податкових джерел,
ігноруючи при цьому те, яким чином процедура його наповнення впливає на
економічні процеси.
Оскільки система оподаткування є одним із механізмів формування
фінансових ресурсів держави та її бюджету, то податкова політика – це важлива
частина фінансової політики держави. У свою чергу, складовими елементами
податкової політики є:
1) принципи оподаткування;
2) законодавча база з питань оподаткування;
3) система взаємовідносин між платниками податків та контролюючими
органами.
Історія розвитку оподаткування свідчить [1;5;7], що податки можуть бути
не тільки джерелом поповнення бюджетів, але й інструментом регулювання тих
чи інших соціально-економічних процесів. Свідоме використання податків для
досягнення відповідних цілей проходить в рамках податкової політики.
Податкова політика – це діяльність держави у сфері встановлення,
правового регламентування та організації справляння податків і податкових
платежів у централізовані фонди грошових ресурсів держави.
Формуючи свою податкову політику, держава шляхом збільшення або
скорочення державної маси податкових надходжень, зміни форм оподаткування
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та податкових ставок, тарифів, звільнення від оподаткування окремих галузей
виробництва, територій, груп населення може сприяти зростанню чи спаданню
господарської активності, створенню сприятливої кон’юнктури на ринку, умов
для розвитку пріоритетних галузей економіки, реалізації збалансованої
соціальної політики. Організація оподаткування справляє значний вплив на
реалізацію суспільного продукту, темпи нагромадження капіталу і технічного
оновлення виробничого потенціалу держави. Надзвичайно важливою умовою
ефективності податкової політики є її стабільність і передбачуваність, що, з
одного боку, викликає в усіх суб’єктів господарювання стабільний інтерес до
перспективної фінансової політики, а з другого – забезпечує високий рівень
роботи податкової служби на основі розроблюваних нормативно-правових актів
із питань оподаткування та освоєння механізмів стягнення того чи іншого
податку.
Гнучкість податкової політики передбачає, що коли податковий тиск на
господарників призводить до згортання виробництва, податкова система
перебудовується на зменшення податкового тиску в інтересах виробника.
Стабільність податкової політики означає, що податкова система
будується на чіткому визначенні об'єктів оподатковування, її обліку, а
нормативи оподатковування або обов'язкових платежів не змінюються
протягом бюджетного року. Запровадження нових розмірів і нормативів
оподатковування не має зворотної сили, а пільги за податками надаються з
моменту введення Закону про оподатковування в дію.
Система пільг щодо оподатковування повинна стимулювати виробництво
й інвестування, адже практично ті кошти, які повинні б бути зараховані в
бюджет, залишаються у виробника, що є ні чим іншим, як своєрідним
бюджетним фінансуванням.
Згідно чинного податкового законодавства України [3] базою для
формування податкової політики та законодавчого процесу у сфері
оподаткування є наступні принципи оподаткування:
1. загальність оподаткування - кожна особа зобов'язана сплачувати
встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори,
платником яких вона є згідно з положеннями Кодексу;
2. рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів
податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до всіх платників
податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної
приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної
особи, місця походження капіталу;
3. невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі
порушення податкового законодавства;
4. презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма
закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або
якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають
неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків
або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на
користь як платника податків, так і контролюючого органу;
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5. фіскальна достатність - встановлення податків та зборів з урахуванням
необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його
надходженнями;
6. соціальна справедливість - установлення податків та зборів відповідно
до платоспроможності платників податків;
7. економічність оподаткування - установлення податків та зборів, обсяг
надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх
адміністрування;
8. нейтральність оподаткування - установлення податків та зборів у
спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності
платника податків;
9. стабільність - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не
можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного
періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх
ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного
року;
10. рівномірність та зручність сплати - установлення строків сплати
податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного
надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності
їх сплати платниками;
11. єдиний підхід до встановлення податків та зборів - визначення на
законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку.
Принципи виконують роль стандартів податкової системи. Вони
встановлюють методи проведення податкової політики та розробляють
технології оподаткування.
Податкова політика направлена на вирішення поставлених перед
суспільством завдань, серед яких виділяють довгострокові і короткострокові.
Перед урядами розвинутих країн постають такі довгострокові цілі: економічне
зростання, максимальний рівень зайнятості і благополуччя населення.
Короткостроковими цілями відносно податкової політики можуть бути
поповнення державного бюджету, його збалансованість на певному рівні
відносно до внутрішнього валового продукту, стимулювання інвестиційної
діяльності. Важливою характеристикою податкової політики держави є рівень
податкового навантаження (тиску) на платника податків.
Так, на макрорівні податковий тиск визначає частка податкових
надходжень до бюджету у ВВП (П1):
П1

ПБ
100%
ВВП

де ПБ - податкові надходження до бюджету;
ВВП - валовий внутрішній продукт.
При характеристиці податкового навантаження на підприємстві можна
використовувати такі показники:
1) частку податкових виплат підприємства (П2) в загальній сумі прибутку:
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П2

ПВ
100%
П

де ПВ - податкові виплати підприємства;
П - прибуток підприємства.
2) частку податкових виплат підприємства (П3) в обсязі реалізації:
П3

ПВ
100%
Ор

де Ор - обсяг реалізації підприємства.
Іншими словами, податкове навантаження показує, яка частина
виробленого суспільством продукту перерозподіляється через бюджет.
Податкове навантаження в розвинених країнах коливається від 52% в
Швеції до 30% в США і Туреччині. В основній групі країн воно складає 4045%. Спостерігається тенденція до збільшення податкового тиску, що
пояснюється інтеграційними процесами в Європі, які передбачають
вирівнювання умов господарювання, в тому числі оподаткування [7].
Під час аналізу податкової політики країни, велику увагу приділяють
структурі оподаткування.
4. Класифікація податків
Кожний вид податків має свої специфічні риси й функціональне
призначення й займає окреме місце у податковій системі. Роль того чи іншого
податку характеризується його відношенням до визначеної групи в залежності
до діючої класифікації податків. Класифікація дає можливість повніше
висвітлити сутність і функції податків, покращити їх роль в податковій політиці
держави, напрямки й характер впливу на соціально-економічний розвиток
суспільства.
Класифікація податків здійснюється у відповідності з тією чи іншою
метою, важливішою із якої є своєчасність і повнота сплати податків в бюджети
різних рівнів. Класифікація податків проводиться за певними ознаками (рис.
5.6): за формою взаємовідносин платника і держави (за економічним змістом),
за економічним змістом об’єкта оподаткування, залежно від органів державної
влади, які їх встановлюють, відносно до платника та до джерела сплати
[5;6;8;10].
За формою оподаткування (взаємовідносин платника і держави)
податки поділяються на дві групи: прямі і непрямі.
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Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників і
сплачуються напряму до бюджету держави за рахунок їхніх доходів, а сума
податку безпосередньо залежить від розмірів об’єкта оподаткування. Сплата
такого податку призводить до вартісного зменшення об’єкта оподаткування.
Непрямі податки сплачуються платниками опосередковано через цінові
механізми (за рахунок цінової надбавки). Тобто сума податку не зменшує
об’єкту оподаткування, а збільшує ціну товару, а її розмір для окремого
платника прямо не залежить від його доходів.
За економічним змістом об’єкта оподаткування податки поділяються на
три групи: податки на доходи та прибутки, на споживання і майно.
Податки на доходи та прибутки стягуються з доходів фізичних та
юридичних осіб в момент отримання доходу. Безпосередніми об’єктами
оподаткування є заробітна плата та інші доходи громадян, прибуток або валовий
дохід підприємств.
Податки на споживання сплачуються не при отриманні доходів, а при їх
використанні, тобто в процесі споживання товарів, робіт та послуг. Їх плата не
залежить від результатів фінансово-господарської діяльності, а визначається
розміром споживання. Вони справляються у формі непрямих податків.
Податки на майно встановлюються щодо рухомого чи нерухомого майна,
що перебуває в приватній, колективній та державних формах власності.
Залежно від органів державної влади, які встановлюють податки, вони
поділяються на загальнодержавні та місцеві.
Загальнодержавні податки – обов’язкові платежі, які встановлюються
найвищими органами влади в державі. Їх стягнення здійснюється за єдиними
ставками і є обов’язковим на всій території країни незалежно від того, до якого
бюджету (державного чи місцевого) вони зараховуються.
Місцеві податки та збори встановлюються місцевими органами влади.
Їхня особливість полягає в тому, що на відміну від інших податків, чинним
законодавством визначаються тільки види місцевих податків і зборів, їх
граничні розміри, платників та порядок обчислення. Конкретні ж види податків
для кожної місцевості, їхні ставки, порядок сплати встановлюють і визначають
органи місцевого самоврядування відповідно до переліку і в межах
установлених граничних розмірів. Місцеві податки та збори надходять
виключно до місцевих бюджетів.
Відносно до платника податки поділяються на:
податки та збори з юридичних осіб. Прикладом таких податків можуть
бути податок на прибуток, комунальний податок, збір за забруднення
навколишнього середовища тощо;
податки з фізичних осіб, наприклад, податок на доходи фізичних осіб,
податок на промисел, курортний збір, збір за видачу ордера на квартиру тощо;
змішані, тобто податки, які підлягають обов’язковій сплаті як
юридичними, так і фізичними особами. До таких податків можна віднести
податок з власників транспортних засобів, податок на землю, збір на
обов’язкове державне пенсійне страхування тощо.
Відносно до джерела сплати виділять податки, що:

21

включаються у валові витрати та собівартість продукції, робіт, послуг.
Так в валові витрати підприємств включаються такі податки і збори як податок
з реклами, комунальний податок, мито, плата за землю, збір на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства, збори на обов’язкове соціальне
страхування тощо;
включаються в ціну товару – податок на додану вартість, акцизний
збір, податок на рекламу;
що сплачуються з прибутку або капіталу.
За напрямком використання податки поділяються на загальні і
спеціальні (цільові). Загальні податки знеособлюються при їх надходженні до
бюджету. Вони призначені для загальнодержавних заходів. Спеціальні (цільові)
податки мають строго визначене призначення. В сучасних умовах, як правило,
стягуються загальні податки, однак зберігаються і спеціальні податки, які
надходять до державних цільових фондів. Так до спеціальних податків в деяких
країнах відносяться податки, що стягуються з певних груп платників,
наприклад, податок на прибуток нафтових компаній.
В зв’язку з розширенням соціальної функції держави більше поширення
одержали внески (збори) до фондів соціального страхування, які по своїй суті є
цільовими податками, оскільки мають певне призначення.

