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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇСЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Ефективність податкової системи є предметом постійної уваги науковців та
управлінців усіх рівнів. Адже податки є одним з інститутів управління економікою і
можуть забезпечити досягнення соціальної справедливості й економічного розвитку.

Проте, податкова система в Україні, не дивлячись на всі намагання забезпечити
ефективне її функціонування має низку невирішених проблемних питань.

Відтак, «за даними Світового банку у рейтингу за кількістю податків у 2012 році
Україна посідає 165 місце із 194 (і це за умови, що відбулося суттєве скорочення кількості
податків)» [1, с.15].

Згідно міжнародного рейтингу за сплатою податків Україна зайняла 181 місце зі 183
можливих [2].

Однією з проблем функціонування податкової служби України є її фіскальна
спрямованість, в той час як зарубіжний досвід свідчить про перехід податкових служб від
виконання суто фіскальних до стимулювання зростання економіки.

До переліку проблем оподаткування також слід віднести низький рівень
добровільності сплати податків, а відповідно до цього зростання рівня ухилення від
оподаткування, який на сьогодні складає приблизно 45 %. В наслідок цього суб’єкти
підприємницької діяльності, які сумлінно виконують податкові зобов’язання, вимушені
поступатись в конкурентній боротьбі платникам, що ухиляються від сплати податків.

Не менш важливе значення має низький рівень прозорості роботи податкової служби.
Однак, аналізуючи історію функціонування податкової системи України, варто

зазначити, що поряд з негативними аспектами її діяльності, мають місце і позитивні
зрушення.

Так, у 2012 році міністерством доходів і зборів України була розроблена принципово
нова методика функціонування податкових органів заснована на визначенні стратегічних
цілей, за якими мала проводитись подальша робота служби. Ця методика передбачала
удосконалення системи оподаткування шляхом впровадження електронного
обслуговування платежів, стабілізації податкових надходжень, спрощенні системи
оподаткування, зміні податкового законодавства, надання більшого спектру інформації
про діяльність податкової служби.

Крім того кардинально змінилися принципи функціонування податкової служби, яка
перейшла від адміністративного підходу до сервісного.

Однією з головних цілей реформування податкової служби стало «здобуття довіри
суспільства та побудови партнерських відносин із платниками податків на засадах довіри
та взаємної поваги», що є передумовою високого рівня податкової культури в країні» [3,
с.5-6].

При цьому дуже важливо, щоб орієнтація на клієнта здійснювалась не лише
окремими структурними підрозділами або категоріями персоналу, що безпосередньо
взаємодіють із клієнтами, а всією податковою службою.

В цілому має бути сформоване нове інституційне середовище оподаткування, що
сприятиме реалізації принципу рівності всіх платників перед законом, недопущенні будь-
яких проявів податкової дискримінації, формування відповідального ставлення платників
до виконання своїх податкових зобов’язань. Прозора система оподаткування дозволить
суб’єктам підприємницької діяльності бачити ефект від сплачених ними платежів та,
відповідно, підвищити рівень податкової культури, добровільність сплати податків та
рівень справедливості оподаткування.
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