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ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ

Протягом останніх років в економіці країн з розвиненим ринковим механізмом
поширюється передова система функціональної підтримки менеджменту, яка
називається «контролінг».

Фінансовий контролінг є системою інформаційної та координаційної підтримки
управлінських рішень, що передбачає використання методів і процедур з
бюджетування, стратегічного планування, управлінського обліку, фінансової
діагностики, управління ризиками та внутрішнього контролю, які в сукупності
зорієнтовані на оптимізацію фінансових рішень та збільшення ринкової вартості
компанії [1].

Проблема організації фінансового контролінгу є актуальною, оскільки відсутність
чітко визначених цілей і завдань діяльності, некваліфіковані дії керівництва
підприємств, часто є причинами їх банкрутства.

Однією з функцій фінансового контролінгу є бюджетування та планування, яке
включає таку категорію як «податкове планування». Ефективна податкова політика
підприємства передбачає заходи у сфері нарахування та сплати податків і зборів,
податкового обліку та планування, які в умовах високого фіскального навантаження
дозволять зберегти конкурентну позицію на ринку, підвищать стійкість підприємства.
Значні недоліки податкового законодавства стають перешкодою для успішної
підприємницької діяльності у зв’язку з сильною взаємозалежністю між оподаткуванням
і фінансово-операційною діяльністю підприємства. Таким чином, управлінці
підприємства зацікавлені в зниженні податкових виплат шляхом їх оптимізації.

Оптимізація оподаткування є вибором такого варіанта ведення господарської
діяльності, який забезпечує найкращий фінансовий результат за рахунок раціональної
податкової політики підприємства й ефективного використання податкових
інструментів у межах чинного законодавства [2, c.2].

До методів податкового планування відносять: відстрочення податкового
платежу; пряме скорочення об’єкта оподаткування; офшори; використання пільг та
звільнень; списання товарів, які вже не плануються для використання у господарській
діяльності, вигідні маневри зі звичайними цінами, вибір форми діяльності, правильне
укладання договорів[3, c.8].

Отже, ефективність податкового планування залежить від постійного, гнучкого,
цільового аналізу методів оптимізації податкових платежів, які дозволяють
спрогнозувати різні схеми сплати податків та вибрати оптимальний варіант. Податкове
планування повинне бути комплексним, правомірним, поетапним для досягнення
найкращого ефекту, збереження при цьому добросовісності підприємства та дієвого
фінансового контролінгу в цілому.
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