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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Ухилення від сплати податків є одним із видів еко!

номічних злочинів. Несплачені податки звужують базу
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Виявлення та покарання ухилення від оподаткування має супроводжуватися аналізом легаль�

них схем уникнення від сплати податків, щоб офіційна реєстрація бізнесу і зайнятості та сплата

податків повною мірою були більш вигідними та почесними у суспільстві, ніж тіньова економі�

ка. Головними причинами збереження та постійної адаптації схем оптимізації податків є за�

гальний стан економіки, корупційні та регулятивні ризики бізнесу, бажання підприємців та до�

могосподарств збільшити свій чистий дохід, недостатній рівень кваліфікації спеціалістів, які

здатні виявляти способи ухилення від сплати податків. Розглядається взаємозв'язок понять

"податкова оптимізація", "ухилення від сплати податків", "уникнення оподаткування". Ухилен�

ня від сплати податків є серйозною перешкодою на шляху просування України в ЄС, оскільки у

вітчизняних підприємств може виникати невиправдана конкурентна перевага. Адекватна ре�

акція держави на ухилення від сплати податків вимагає своєчасної ідентифікації фактів вико�

ристання механізму трансфертних цін, схем кредитування під заставу прав за депозитами тощо.

Пропонуються заходи на державному рівні, спрямовані на усунення першопричин ухилення від

оподаткування, а також підвищення податкової дисципліни, що не виключає податкової амністії

на початковій стадії реформ, вкрай важливо створити ухилення від сплати податків невигідним

і негідним зайняттям.

Detection and punishment of tax evasion must be accompanied by analysis of legal schemes for

avoidance of tax paying, in order official registration of businesses and employment and

corresponding full payment of taxes would be more beneficial and honorable in society than the

shadow economy. The main reasons for preservation and continuous adaptation of tax optimization

schemes are general state of the economy, corruption and regulatory risks in business, desire of

entrepreneurs and households to increase their disposal of net income, insufficient skills of

specialists who are able to identify tax evasion. Author considers interrelations between terms of

"tax optimization", "tax evasion", and "tax avoidance". Tax evasion is serious obstacle to Ukraine's

progress in the EU integration, as domestic enterprises may gain unjustified competitive advantage.

The adequate reaction of the government to tax evasion requires timely identification of cases related

to transfer pricing framework, lending secured by rights on deposits and so on. The measures at the

national level should address primary reasons of tax evasion and improve tax compliance, not

excluding the tax amnesty at the initial stage of reform, it is essential to create tax evasion unprofitable

and unworthy.

Ключові слова: податки, системи оподаткування, шахрайство, ухилення та уникнення від оподатку�
вання, оптимізація оподаткування, тіньова економіка, податкова амністія.
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надходжень у державному і муніципальних бюджетах,

що загострює проблему дефіциту коштів у держави.

Збереження цього явища наносить величезну шкоду

суспільству, порушуючи нормальні стосунки держави

з бізнесом і громадянами. Різниця між уникнення та

ухиленням від сплати податків у багатьох аспектах на!
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стільки незначна, що ускладнює податкову політику.

Оголошені заходи боротьби з тіньовою економікою не

приносять бажаного ефекту з різних причин, серед

яких висока здатність тіньової економіки до само!

відтворення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Причини та форми ухилення від сплати податків до!

сліджують як юристи, так і економісти. Серед вітчизня!

них учених слід відзначити праці І. Вільцанюка [4],

П. Чирухіна [4], В. Лисенка [5], О. Задорожного [5],

К. Матвійчука [6], І. Мініна [8], І. Редька [10], О. Шарі!

кова [11], та ін. Разом з тим, зловмисники постійно удос!

коналюють форми і способи ухилення від сплати по!

датків та інших зборів, а засоби державного регулюван!

ня потребують удосконалення. Залишається дискусій!

ним питання про розмежування ухилення та уникнення

сплати податків, потребує методологічного та науково!

прикладного аналізу питання законного зменшення по!

даткових зобов'язань з боку платників податків. Незва!

жаючи на інтенсивне дослідження проблеми ухилення

від сплати податків, це явище залишається дуже поши!

реним, не тільки в країнах з перехідною економікою,

але й в розвинутих країнах. Це пов'язане значною мірою

з тим, що удосконалення способів оптимізації виперед!

жає зміни в механізмах оподаткування, стає різновидом

фінансового консалтингу для приватних та юридичних

осіб.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ціллю статті є визначення природи ухилення від

сплати податків суб'єктами підприємництва та населен!

ням, а також розробка підходу до державної політики в

цій сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ
ОБГРУНТУВАННЯ

Для економічних агентів існує три основні типи змен!

шення податкових платежів: ухилення від сплати по!

датків, уникнення сплати податків та податкове плану!

вання. З одного боку, фірма або індивід (домогоспо!

дарство) зацікавлені в отриманні субсидій та доступі до

суспільних благ за рахунок бюджетних коштів (захи!

щеність прав, екологія тощо). З іншого боку, будь!якій

податок зменшує залишки коштів у розпорядженні еко!

номічного суб'єкта, що спонукає

його на мінімізацію платежів (по!

датків, зборів, мита тощо). Платни!

ки податків до оптимізації оподатку!

вання відносять будь!які дії (законні

та незаконні), спрямовані на скоро!

чення платежів і зборів до бюджету.

Численні консалтингові фірми про!

понують послуги у "законній" опти!

мізації податків. Існують численні

способи незаконного отримання

бюджетного відшкодування з ПДВ

або компенсації з бюджету податків,

нібито сплачених в інших країнах. В економічній літера!

турі відсутній єдиний теоретичний підхід до досліджен!

ня проблеми несплати податків та обов'язкових зборів

до бюджету в повному обсязі. Економісти, а також пуб!

ліцисти і політики, часто використовують терміни "ухи!

лення від (сплати) податків" та "уникнення від сплати

податків" як синоніми, а також розглядають "податко!

ву оптимізацію" в широкому розумінні як тотожне пер!

шим двом поняттям.

Існують законні та незаконні способи зменшення

податкового навантаження, але кримінальна відпові!

дальність наступає лише за вчинення злочину, перед!

баченого ст. 212 Кримінального кодексу України. Ухи!

лення від сплати податків — незаконні способи змен!

шення платниками податку зобов'язань за податками.

Такі, дії підпадають під ст. 212 Кримінального кодексу

України — ухилення від сплати податків, зборів, інших

обов'язкових платежів [9]. Об'єктом злочину є вста!

новлений державою порядок оподаткування. Предме!

том злочину є податки. Для кваліфікації несплати по!

датку як злочину необхідно довести об'єктивну й суб!

'єктивну його складові. Об'єктивна сторона злочину

включає: 1) власне діяння — ухилення від сплати по!

датків; 2) суспільно небезпечні наслідки діяння; 3) при!

чинний зв'язок між діяннями й наслідками. Криміналь!

ними не вважаються ухилення на суму менше встанов!

леного законом розміру. В суб'єктивному плані слід

довести намір (навмисність) скоїти правопорушення.

Ухилення від оподаткування (повне або часткове) пред!

ставляє наміри та дії платника, спрямовані на незакон!

не скорочення розміру своїх зобов'язань зі сплати по!

датків. На рисунку 1 наведено структуру зменшення

податкових платежів.

Уникнення податків — мінімізація податкових зо!

бов'язань шляхом використання прогалин, суперечнос!

тей нормативно!правових актів. Особливістю цього спо!

собу мінімізації є те, що платник податків надає свою

звітність податковим органам, тобто працює легально.

Підприємці оспорюють у суді претензії податкових

органів щодо податкової політики на підприємстві, грун!

туючись на принципі "що не заборонене законом, то

дозволено". Оптимізація оподаткування (або тотожне

йому — уникнення зайвого оподаткування) — це змен!

шення зобов'язань економічного суб'єкта зі сплати по!

датків (зборів, мита тощо) в межах дотримання чинно!

го законодавства. У разі зміни законодавства певні спо!

соби оптимізації оподаткування офіційно визнаються

незаконними або стають "морально застарілими",

нікчемними для використання.

     

   

     

 

 

  

   

     

Рис. 1. Класифікація зменшення оподаткування
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У свою чергу, оптимізація податків включає себе

податкове планування, або управління сплатою по!

датків. Податкове планування (tax planning) — легаль!

ний спосіб зменшення податкових зобов'язань, засно!

ваний на використанні можливостей, наданих податко!

вим законодавством, шляхом розподілу платежів, ви!

ходячи з надходжень економічного суб'єкта, з викори!

станням бухгалтерського обліку. Податкове плануван!

ня є складовою фінансового менеджменту і на фірмах

відноситься до компетенції фінансового менеджера або

головного бухгалтера, а у домогосподарствах — до тих

членів родин, хто розпоряджається фінансами (у роз!

винутих країнах нормальною практикою є користуван!

ня послугами фінансових планувальників).

У зарубіжній практиці податкове планування вклю!

чає оцінку різних варіантів оподаткування, щоб визна!

чити, як вести бізнес і укладати угоди для того, щоб

зменшити або усунути свої податкові зобов'язання.

Уникнення від сплати податків знижує податкові зобо!

в'язання шляхом структурування транзакцій, так щоб

скористуватися податковими пільгами. Ухилення від

сплати податків, з іншого боку, це спроба зменшити свої

податкові зобов'язання шляхом обману, махінацій або

приховування. Американська податкова служба —

Служба внутрішніх доходів (IRS) — відзначає найбільш

поширені види злочинної діяльності з порушенням по!

даткового законодавства [14]: свідоме заниження або

приховування доходів; ведення подвійного обліку опе!

рацій та невірні записи в книгах; наведення неправди!

вих або завищених відрахувань з прибутку; показ осо!

бистих витрат як витрат бізнесу; передача активів або

доходів на осіб з пільговим оподаткуванням; проведен!

ня фіктивних угод для уникнення зобов'язань.

Податкова оптимізація проходить шляхом виведен!

ня грошових коштів з!під оподаткування, переказу гро!

шових коштів у регіон з пільговим оподаткуванням та

відстрочення податкових платежів — перенесення на

наступні періоди. В якості основних інструментів подат!

кового планування з метою оптимізації податків прак!

тики виділяють податкові пільги, планування форм до!

говірних відносин, цінова політика угод.

На проблему правопорушень у сплаті податків слід

подивитися з позиції взаємодії бізнесу і держави, гро!

мадянина та держави. Громадяни та підприємці тоді

будуть мотивовані сплачувати податки, коли у них буде

впевненість у тому, що, по!перше, сплачені ними подат!

ки спрямовуються за призначенням в інтересах суспіль!

ства (платників податків), а також у тому, що ті особи,

які ухиляються від сплати податків, не отримують конк!

ретних переваг над тими, хто сумлінно виконує свої обо!

в'язки щодо сплати податків; по!друге, несплата по!

датків принесе багато проблем для платника, в т.ч. до!

ведення права не сплачувати податок, винесення судом

рішення про штраф, конфіскацію або закриття бізнесу.

Якщо такої впевненості немає, то серед платників по!

датків буде виникати моральне виправдання спробам

знайти прогалини в системі оподаткування з метою ле!

гальної або напівлегальної мінімізації податків. Може

панувати такій настрій, що "тільки наївні та нерозумні

платять податки". Крім того, в реальності пільгами в

оподаткуванні можуть скористатися лише ті, хто може

лобіювати свої інтереси. В результаті дисципліновані

платники податків опиняються у гіршому становищі, ніж

ті, хто різними шляхами не сплачує або недоплачує по!

датки. Ми пропонуємо це розглядати як рівняння:
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Значні вигоди від ухилення не компенсуються по!

вною мірою заходами регулятивної політики держави.

На наш погляд, це обумовлено кількома факторами: на

рівні економічних суб'єктів наявність прогалин у нор!

мативній базі, високій рівень професійної підготовки

фінансових менеджерів, бухгалтерів та консультантів на

підприємствах, на рівні держави — недостатня квалі!

фікація кадрів у податкових та правоохоронних органах,

непрозора та непослідовна політика у розпорядженні

коштами державного бюджету. Подальше реформуван!

ня податкової системи в контексті проблеми ухилення

від сплати податків повинно бути спрямовано на забез!

печення прозорості податкового законодавства і підви!

щення якості надання суспільних благ як вирішальну

мотивацію до сплати податків.

З точки зору аналізу тіньової економіки ми пропо!

нуємо розрізняти схеми, спрямовані на зменшення опо!

даткування, та схеми, які слугують для повного ухилен!

ня від оподаткування. Наприклад, якщо в першому ви!

падку існує зареєстрований суб'єкт підприємництва або

найманий працівник, що повідомляє про штучно зани!

жені ним суми для оподаткування (надходжень, певних

активів, прибутків), то у другому випадку зареєстрова!

ний платник податку не декларує свої реальні доходи

(майно, прибутки) або взагалі відсутня реєстрація плат!

ника податків: виробництво т.з. "лівої" продукції (не

облікованої для офіційної статистики) на легальному

підприємстві, отримання прихованої винагороди на ви!

конані послуги, роботи працівником підприємства, ви!

готовлення виробів для домашнього господарства на

підприємстві.

В економічній та юридичній літературі головна ува!

га традиційно приділяється податковій оптимізації на

рівні суб'єктів підприємництва [10; 11], але варто вра!

ховувати, що приватні особи також користуються про!

галинами в оподаткуванні. Наприклад, розповсюджене

оформлення високого заробітку окремій особі на

підприємстві перед виходом її на пенсію з метою отри!

мання у подальшому максимальних пенсійних виплат,

але при цьому завищена заробітна плата призначаєть!

ся для отримання іншими особам на цьому підприємстві

за вказівкою роботодавця. Для офіційної економіки

типовим явищем є використання пільгових категорій

платників податків: приватних підприємців на умовах

спрощеної системи оподаткування, певних категорій

населення з пільгами тощо. Ці категорії платників по!

датків можуть навіть отримувати певну винагороду за

свій особливий статус (у вигляді комісії) від зацікавле!

них сторін.

З точки зору забезпечення інтересів держави опти!

мізація оподаткування несе лише негативний резуль!

тат — зменшення надходжень до бюджету. Проте оп!

тимізація видатків є складовою нормального бізнесу, і
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означає збільшення винагороди підприємцю за ризик

та вивільнення ресурсів для розвитку його бізнесу. Су!

спільство завжди має шукати оптимального балансу між

збільшення податкових надходжень та збереження сти!

мулу для отримання доходів економічними суб'єктами.

Як зазначать А. Антонищак та Й. Бучинський, кримі!

нальні провадження щодо ухилення від сплати податків

відкриваються за актами податкових перевірок з сум!

нівними підставами донарахувань податків і безвіднос!

но до будь!якого умислу службових осіб підприємства

на ухилення від їхньої сплати, без об'єктивного встанов!

лення конкретної суми ненадходження коштів до бюд!

жету [2]. Тому намагання державних фіскальних служб

отримати більше податків постійно стримується захис!

никами інтересів підприємництва як основи буржуазно!

го (демократичного) суспільства.

В.В. Лисенко та ін. розглядають різні способи ухи!

лення від сплати податків [5], виділяючи податок на до!

дану вартість та податок на прибуток, ідентифікують спо!

соби ухилення у відношенні акцизного збору: продаж ал!

когольних напоїв та тютюнових виробів без марок, фаль!

сифікація митних декларацій імпортерами, фальсифіка!

ція даних про кількість виробленої продукції підприєм!

ствами!виробниками підакцизної продукції. І. Атаманен!

ко пропонує детальну порівняльну характеристику ме!

ханізмів зниження податкових платежів (ухилення, уник!

нення від оподаткування та податкове планування), вид!

іляючи кілька аспектів: вигода суб'єкта за умови успіш!

ного застосування, рівень ризику, необхідна кваліфіка!

ція персоналу, можливі санкції з боку держави, збитки

для держави, вид суб'єктів підприємства, що ними кори!

стуються [3]. Податкова мінімізація, на думку деяких еко!

номістів, — це такі дії платників податків, які мають на

меті граничне зменшення податкових платежів до бюд!

жетів. Податкова оптимізація припускає вибір оптималь!

ного варіанта діяльності платника податків, спрямованого

на зменшення податкових зобов'язань. Отже, з економ!

ічного погляду поняття податкової оптимізації і податко!

вої мінімізації, хоча і можуть перетинатися, але не є то!

тожними [1]. Податкова (фіскальна) служба в Україні на

практиці поєднує поняття "мінімізація (уникнення) по!

датків", "оптимізація оподаткування" з поняттям "ухилен!

ня від оподаткування". Схеми оптимізації та мінімізації

оподаткування, зводяться до застосування методів [11]:

заниження ціни реалізації продукції і послуг; використан!

ня транзитних фірм (через які пропускають грошові по!

токи); застосування розрахунків за операціями з цінни!

ми паперами; придбання сумнівних з точки зору фактич!

ного надання і використання у господарській діяльності

послуг. Методичні рекомендації № 622 податкової служ!

би України [7] містять ознаки ухилення від оподаткуван!

ня. До оптимізації оподаткування відносять операції, що

формально є законними, однак їх реалізація неможлива

без залучення інших суб'єктів господарювання і зазви!

чай спрямована на перенесення об'єкта оподаткування

на інших осіб.

К.А. Матвійчук серед чинників, котрі спонукають

платників ухилятися від сплати податків, виділяє [6]:

кількість податків та рівень податкових ставок; склад!

ність у розрахунках податкових сум; високий рівень не!

стабільності податкового законодавства; нераціональ!

на структура оподаткування; неефективність податко!

вої служби; низький рівень суспільної свідомості щодо

необхідності сплачувати податки; рівень довіри плат!

ників до владних структур, котрі виконують функцію

розподілу коштів, отриманих від податків; рівень ко!

рупції у державі. На нашу думку, ухилення від сплати

податків також обумовлені низькою прибутковістю

бізнесу та рівнем заробітної плати.

І.Г. Мінін обгрунтовано пропонує ввести в діяльність

державної податкової служби автоматичну автоматизо!

вану інформаційну систему, за допомогою якої запро!

вадити системи електронного аудиту і звітності, авто!

матизувати процедуру обліку та контролю за платника!

ми, забезпечити швидкий обмін інформацією з іншими

державними відомствами [8]. В той же час важко пого!

дитися з пропозицією  І.Г. Мініна щодо надання орга!

нам державної реєстрації права на самостійне скасуван!

ня державної реєстрації суб'єкта підприємництва у разі

встановлення його фіктивності. В якості заходів щодо

вирішення проблеми ухилення від сплати податків нами

пропонується здійснити комплекс наступних заходів:

організоване проведення податкової амністії та спро!

щення системи оподаткування шляхом її подальшої гар!

монізації з системами в Західній Європі; удосконален!

ня мотивації та навчання кадрів у податкових та право!

охоронних органах; створення сприятливих умов для

нагромадження капіталу законними шляхами; пільгові

ставки податків на додану вартість і на прибуток для

інноваційних підприємств та у виробничій сфері; попу!

ляризація легальної зайнятості та легального бізнесу і

навпаки — агітація проти нелегального бізнесу і зайня!

тості; забезпечення прозорості розподілу державних

коштів та підвищення рівня контролю їх використання;

обмеження безпідставного втручання державних

органів в господарську діяльність шляхом перевірок;

удосконалення системи звітності підприємств та її об!

робки для виявлення схем ухилення від сплати податків.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, держави мають спільно зменшити мас!

штаби ухилення та уникнення від сплати податків, кара!

ючи перше явище та усуваючи передумови для другого.

Слід підвищувати витрати для економічних суб'єктів на

ведення тіньового бізнесу та нелегальної зайнятості

шляхом активізації діяльності податкових органів у парт!

нерстві з правоохоронними органами не тільки по відно!

шенню до малого, але й до середнього і великого бізне!

су, щоб знижувати вигідність правопорушень та напівле!

гальних схем мінімізації податків. Важливим чинником

успіху є очищення влади від корупції та відповідальність

розпорядників державних коштів за ефективне викори!

стання бюджету перед платниками податків. Варто по!

силити виховну роботу серед представників бізнесу та

широких верств населення щодо необхідності реєст!

рації діяльності і сплати податків.
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