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СТРАТЕГІЇРОЗВИТКУ ПОДАТКОВИХСИСТЕМ КРАЇНСВІТУ

Наявні податкові системи, що функціонують в різних країнах світу, були
сформовані сукупністю факторів, серед яких історичні, економічні, політичні,
соціальні, ідеологічні та інші фактори. Загалом, податкові системи являють собою
сукупність різноманітних податкових платежів, способів та принципів їх нарахування,
а також порядку сплати.

Податкові системи розробляються на базі наявної економічної системи та
основної стратегії економічного розвитку, яку обрала для себе та чи інша держава.

Слід також зауважити, що практично всі податкові системи світу починали свій
розвиток виходячи з власної податкової політики, а також переслідуючи національні
інтереси та вирішуючи задачі розвитку національної економіки.

Розвиток податкових систем розглядався у працях таких вітчизняних та
іноземних авторів: Андрущенко В.Л., Литвиненко Я.В., Мельник П.В., Педь І.В.,
Якушик І.Д., Ярошенко Ф.О., та інші.

Ефективність функціонування податкової системи може визначатися
різноманітними факторами: економічним становищем, рівнем податкової культури,
розкладом політичних сил, досягненнями економічної науки тощо. Кожній країні
притаманна своя специфіка податкової системи, найбільш відмінними у цій сфері є:
США, Японія, Швеція, Великобританія, Німеччина, Франція [1].

Слід зазначити, що значна увага у більшості держав приділяється конкретним
напрямкам діяльності. Адже підприємства, які експортують свою продукцію
звільняються від оподаткування майже в усіх країнах світу, що у свою чергу стимулює
виробників випускати продукцію вищої якості та збільшує надходження до бюджету.

Ефективність податкової політики держави залежить від досконалості
регіональних стратегій та впровадження заходів щодо вдосконалення податкових
систем країн, починаючи з регіональних податкових реформ з метою становлення та
розвитку податкових систем країн в цілому.

До основних принципів, на яких базуються податкові системи розвинених країн
світу слід віднести: взаємовідносини між платником податків та податковим органом
ґрунтуються на рівноправності і балансі прав та обов’язків сторін; невідворотність
покарання, що являє собою розуміння платником податків того, що будь-які спроби
обману держави будуть виявлені і призведуть до негативних наслідків; відповідність
засобів поставленим цілям, полягає у тому що об’єкт перевірки відбирається з позиції
високої ймовірності виявлення порушень, а, отже, збільшення обсягу донарахувань [2] .

Податкові системи розвинених країн світу надзвичайно гнучкі. Наприклад, у
США платник податку може самостійно вибирати такий варіант оподаткування,
приміром прибутковий податок з фізичних осіб, який для нього є найефективнішим.
Також, до стратегії розвитку податкової системи США входить і те, що кожний
платник податків має право на ряд знижок і відрахувань із свого валового доходу перед
нарахуванням податку. Перш за все, існують так звані персональні відрахування. Це
уможливлює зменшення кількості платників, які бажають перейти у тіньовий сектор
економіки або ухиляються від сплати податків.

Податкова система Японії характеризується множинністю податків. Відповідно,
тут налічується 47 префектур, що об’єднують 3045 міст, селищ, районів, кожен з яких
має самостійний бюджет. Вагому роль в його наповненні відіграють префектурні та



муніципальні податки та збори.
Для стратегії Японії характерно те, що податкові ставки на доходи фізичних

осіб, включаючи місцеві податки, одні із найвищих світі. Навіть після податкової
реформи 1988р., що спростила шкалу та зменшила процент податку, найвища гранична
ставка податку становить 50% доходів, що перевищують 30 млн. єн.. Наприклад, якщо
японець за рік заробив більше 50 млн. єн (близько 4 800 000 грн.), то половину
доведеться віддати на користь держави. Якщо до цього додати 15% податок на
проживання, то в сумі отримаємо 65%, в той час як в США максимальна ставка складає
лише 28%.

Мінімальними ставками можуть скористатись тільки «найбідніші» громадяни,
чий дохід складає менше 163 000 єн (приблизно 15 600 грн.) [3].

У Великобританії існує дещо інший принцип (на відміну від інших кран Європи)
побудови та нарахування податку на прибуток, який розподіляє дохід на певні групи
(шедули) в залежності від джерела отриманого доходу. Діє всього 5 груп, кожна така
група оподатковується за особливим принципом і названа в порядку англійського
алфавіту: A, C, D, E, F.

Оцінюючи британську систему податкової адміністрації, варто наголосити, що в
ній скомбіновані апаратно-бюрократичні й громадські засади [3].

У Німеччині традиційно існує так звана класова система оподаткування, де в
основу класифікації платників на класи покладений їх соціально-громадянський статус.
Наявність податкових класів за соціальною ознакою створює додаткові можливості
користування пільгами шляхом переходу з класу в клас. Одна з особливостей
податкової системи ФРН полягає в тому, що по відношенню до окремих податків
законодавча ініціатива (компетенція) по їх запровадженню (як за німецьким, так і
міжнародним правом Європейського Союзу), бюджетна приналежність одержуваних
доходів, організаційно-адміністративний рівень справляння можуть співпадати
повністю, співпадати частково, а в окремих випадках навіть не співпадати зовсім.

Загалом, попри унікальну множинність і розмаїтість податкової системи, для
Німеччини властивий високий ступінь збирання податків. Такий результат
обумовлений декількома факторами: дисципліною і відповідальністю платників
податків; національною схильністю до установленого порядку; високим рівнем
професіоналізму персоналу податкової служби; докладним, якісно розробленим
податковим законодавством, яке, зазвичай, виключає суперечливу інтерпретацію
окремих положень, а тому зводить до мінімуму конфлікти між платниками і
податковими органами з приводу змісту норм закону [3].

Відтак, наявність різноманітних варіантів розрахунку та сплати податків, а
також різні пільги щодо них дають можливість країні при плануванні своєї податкової
політики розробляти кілька варіантів і визначити можливу економію. Крім того,
розробка стратегії податкової політики впливає і на визначення напрямку подальшого
розвитку країни в цілому.
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