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Податкова система України, як і в інших країнах світу, є одним з головних важелів
розвитку національної економіки. Але вітчизняна податкова система є недостатньо
пристосована до умов сучасної світової економіки, вона є недостатньо розвинутою та
не орієнтована на підтримку підприємництва та інвестицій. В умовах жорсткої
конкуренції податки є не тільки тягарем на інвестиційну діяльність, але й значно
впливають на фінансові результати в цілому.

Одним з критеріїв оцінки ефективності впливу податкової системи на інвестиційні
процеси є показники податкового навантаження. Для оцінки впливу оподаткування на
інвестиції зазвичай використовують методи середніх та граничних ефективних
податкових ставок. Проведений аналіз показав, що сучасна податкова система оказує
значний вплив на інвестиційну діяльність підприємств. Найбільш податкові
навантаження спостерігаються при фінансуванні інвестицій за рахунок власних джерел
[1]. Надто високий рівень податкового навантаження свідчить про недоліки
національної податкової системи, яка не стимулює виробництво та інвестиції, та як
наслідок не забезпечує стабільного економічного росту в країні. Для більшості
виробників податки становлять більшу частину їх прибутку, що призводить до
зростання випадків приховування капіталу та зростання тіньового ринку. Отже,
проблема нерівномірного розподілу податкового тягаря та податкової дискримінації все
ще остається не вирішеною.

В умовах фінансової кризи необхідно проводити певні зміни в системі
оподаткування, при цьому податкова система повинна бути спрямована на оптимізацію
інтересів держави та платників податків, виникає необхідність пошуку механізмів
розвитку стимулюючої функції податків [2, c.280]. З прийняттям Податкового кодексу
було впроваджено поступове зменшення ставки податку на прибуток, але ж такий захід
не призвів до значного зменшення податкового навантаження на інвестиційну
діяльність. Відсутність належного податкового стимулювання призвело до погіршення
фінансової стійкості підприємств, падіння інвестиційної активності, зменшення темпів
розвитку і впровадження нових технологій. У зв’язку з цим, основним напрямком
оптимізації є формування податкової системи сприятливої для стійкого економічного
зростання на інвестиційно-інноваційній основі та зручної для платників податків за
рахунок часткового перенесення податкового тягаря, посилення податкових стимулів
розвитку виробництва, прийняття заходів щодо податкового стимулювання
довгострокових банківський кредитів. Також, важливим є надання податкових пільг, що
за певних умов є діючим інструментом підтримки конкурентоспроможності. Щодо
податку на прибуток підприємств можна запропонувати звільнення частини прибутку,
що направляється на інвестиційну діяльність, а також використання диференційованої
ставки податку на прибуток залежно від використання коштів амортизаційних
нарахувань.
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