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АДМІНІСТРАТИВНАМОДЕРНІЗАЦІЯ СПРОЩЕННЯ СИСТЕМИ СПЛАТИ
ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В УКРАЇНІ

Обраний вектор дослідження зумовлений не тільки нагальними проблемами
правового, інституціонального та економічного розвитку держави, але і лежить у площині
сервісної модернізації органів Міністерства доходів і зборів, орієнтації на глобалізаційний
поступ та врахування міжнародного досвіду. Вирішення питань, що пов’язані зі
спрощенням системи сплати податків і зборів у контексті оптимізації діяльності органів
державної влади та її апроксимації до міжнародних стандартів, а також покращання
мікроклімату для платників податків на сьогодні є необхідною вимогою часу. Проте,
оцінюючи ефективність будь-яких новаційних впроваджень у практичну площину,
потрібно чітко усвідомлювати, що головним аспектом результуючої складової
відповідних нововведень має бути системність вирішення наявного кола проблемних
питань.

На сьогодні сплата податків і зборів та їх облік є невід’ємною умовою виконання
державою своїх функцій. Оскільки стабільні надходження до бюджетів усіх рівнів та їх
ефективний облік позитивно впливають на функціонування фінансового механізму
держави, який регулює становлення як окремих видів економічної діяльності, так і в
цілому економіки країни, що і зумовлює актуальність проведеного дослідження.

За період 2012–2013 років Україну віднесено до країн, що досягли найбільших
результатів у створенні належних умов для діяльності підприємців. Її лідерство визнав
Світовий банк у щорічно оприлюдненому документі дослідження легкості ведення бізнесу
«Doing Business-2014». Проте, незважаючи на стратегічні ініціативи органів державної
влади та певний прогрес покращання місця України у міжнародних рейтингах,
залишається ряд актуальних питань щодо оптимізації, удосконалення та спрощення
діючої системи сплати податків і зборів та їх обліку в контролюючих органах. Відсутність
оперативного доступу платників до інформації щодо сплати податкових платежів,
перевантаженість інформаційної системи органів Міністерства доходів та зборів, у
середовищі якої за одним платником може бути відкрито до 20 карток особових рахунків
за відповідними податками та наявність неузгодженостей у розрізі одночасно обліку
переплати за одним кодом, а боргу за іншим, без можливості погашення такого боргу
сумами переплати в автоматичному режимі спричиняють виникнення нового спектра
проблемних питань, що потребують нагального вирішення для покращання ділового
клімату та інституційного середовища в державі.

У відповідному контексті постає доцільність розробки напрямів удосконалення
системи сплати податків і зборів до бюджету. Реалізація і впровадження відповідних
новацій у практику діяльності податкових органів на основі переосмислення формату
ефективності системи бюджетно-податкових взаємозв’язків, науково обґрунтованих
підходів до оцінки функціонування єдиного казначейського рахунку та використання
альтернативної моделі діяльності та інформаційного забезпечення сучасної системи
сплати податкових зобов’язань повинні стати основним пріоритетом в умовах
транспарентності економіки України та модернізації інформаційних управлінських
технологій контролюючих органів.

Серед низки проблемних питань, від вирішення яких залежить оптимізація
ефективності взаємодії органів Міністерства доходів і зборів України, Державної
казначейської служб України та платників податків, варто виокремити:

скорочення обсягів інформаційних потоків між органами казначейства та
Міндоходів у процесі виконання бюджетів за доходами, а також по «вертикалі» цих



органів;
створення прозорої системи розрахунків платників податків з бюджетами з єдиним

сальдо за різними податками та зборами;
зменшення кількості КОР, відкритих в органах ДПС, а також облікових та звітних

показників, що відображаються в КОР платників;
підвищення ефективності використання бюджетних коштів, призначених для

утримання органів казначейської та податкової служб України;
нарахування сум податків та зборів у календарній черговості граничних термінів

сплати податкових зобов’язань;
перерахування сплачених сум податків та зборів на єдиний казначейський рахунок;
погашення сум податкового зобов’язань (боргу) в календарній черговості їх

виникнення;
скорочення фінансових витрат та витрат робочого часу платників податків на

формування та виконання банками платіжних доручень на перерахування податків
уникнення необхідності у перекидах переплати з одного податку в рахунок

погашення зобов’язань або заборгованості з іншого;
зменшення сум нарахованих штрафних санкцій та пені на суму боргу;
спрощення для платників проведення звірки стану розрахунків з бюджетом,

можливість доступу до КОР за допомогою електронного ключа тощо.
Виходячи із зазначеного вище, ключовими елементами модернізації та практичної

реалізації спрощеної моделі сплати податків і зборів ми вбачаємо:
1. Зменшення кількості кодів бюджетної класифікації для зарахування сплати

податків і зборів до загального та спеціального фондів державного й місцевого бюджетів у
розрізі діючої системи оподаткування. Корегування кількості кодів бюджетної
класифікації та спрощення дублювання інформації є необхідною умовою оптимізації
роботи податкових органів, казначейської служби та суб’єктів господарювання в
контексті провадження подання електронної податкової звітності від платників податків
до бази даних підрозділів Міністерства доходів і зборів України.

2. Ведення органами Міністерства доходів і зборів України обліку податкових
зобов’язань платника податків в єдиній загальній картці. У разі переходу до введення
обліку сплати податків та зборів в одній картці особового рахунку сальдування буде
здійснюватися підведенням підсумків за усіма податковими зобов’язаннями, що
унеможливить одночасне виникнення переплат з одного податку та заборгованості з
іншого, а також оптимізує роботу органів Міністерства податків і зборів.

3. Запровадження єдиної інформаційно-аналітичної бази даних суб’єктів
податкових відносин: Міністерства доходів і зборів України, Державної казначейської
служби України та платників податків.

4. Удосконалення інституційно-законодавчої та нормативно-правової бази
реалізації положень спрощеної системи сплати податків і зборів.

Запровадження відповідних новацій кардинальним чином змінює систему
взаємовідносин між органами державної влади та платниками податків, що у перспективі
підвищить ефективність виконання завдань і функції держави у сфері бюджетно-
податкової політики.


