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МЕНЕДЖМЕНТУ
У статті висвітлено теоретичні та практичні засади податкового планування на підприємстві
як напряму оптимізації оподаткування суб'єкта господарювання.
In the article theoretical and practical principles of the tax planning are reflected on an enterprise
as straight optimizations of taxation of subject of menage.
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АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми оптимізації оподаткування висвітлюють
ся в працях таких науковців, як: В. Андрущенко, Г. Бех,
М. Дем'яненко, О. Дмитрик, Д. Бекерська, О. Василик,
О. Гаврилюк, Д. Кобилянська, А. Крісоватий, Ф. Кизи
ма, В. Опарін, В. Федосов. Ці науковці висвітлили пи
тання податкового менеджменту, функції та завдання
податкового планування. Тим часом слід зазначити, що
нині невироблено єдиної цілісної концепції, що визна
чала б засади податкового планування як органічної і
важливої складової податкового менеджменту. Тому
питання визначення методологічних засад податково
го планування як напряму оптимізації оподаткування
підприємства актуальні.
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Метою статті є висвітлення теоретичних та практич
них засад податкового планування, яке здійснюється
суб'єктом господарювання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основним інструментом оптимізації оподаткування
суб'єкта господарювання є податкове планування. Суть
податкового планування полягає у формуванні підприє
мством такої податкової політики, яка забезпечила б
найоптимальніший варіант розміщення своїх активів для
отримання найбільшого прибутку шляхом оптимізації
Ɂɦɿɧɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ
Ɇɟɬɨɞɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Чинна податкова система України передбачає нара
хування та сплату великої кількості податків і зборів,
які істотно впливають на фінансовогосподарський стан
суб'єкта господарювання. Це зумовлено тим, що подат
ки формують собівартість товарів, робіт, послуг, що, в
свою чергу, впливає на конкурентоздатність підпри
ємства на внутрішньому і на зовнішньому ринках про
дукції. Загалом податки, які нараховуються на прибу
ток підприємства, впливають на розвиток підприємства
та на його інвестиційну привабливість. В умовах інтег
рації України до ЄС питання оптимальної сплати по
датків набуває все більшого значення і ваги. Оптиміза
ція ж оподаткування досягається податковим плануван
ням.

Ɂɦɿɧɚ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɂɦɿɧɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ
ȼɢɛɿɪ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɢɯ ɫɯɟɦ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɿɥɶɝɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ȼɿɞɬɟɪɦɿɧɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ
ɉɪɹɦɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ

Рис. 1. Методи податкового планування
суб'єкта господарювання

Інвестиції: практика та досвід № 22/2011
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Таблиця 1. Показники податкового навантаження
підприємства

судового слідства органам
державної податкової служ
би досить важко довести,
ɉɨɤɚɡɧɢɤ
ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ
що суб'єкт господарювання
ɋɭɦɚ ɩɨɞɚɬɤɿɜ, ɡɛɨɪɿɜ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ - ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɩɨɞɚɬɤɿɜ,
мав умисел не сплачувати
ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɫɩɥɚɱɭɜɚɧɢɯ
- ɫɭɦɚ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɡɚ ɨɤɪɟɦɿ ɩɟɪɿɨɞɢ (ɦɿɫɹɰɿ, ɤɜɚɪɬɚɥɢ, ɪɨɤɢ), ʀɯ
податки. Неоднозначність
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ
ɞɢɧɚɦɿɤɚ, ɫɭɦɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɨɞɚɬɤɿɜ,
- ɫɭɦɚ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɡɚ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɩɨɞɚɬɤɢ, ɹɤɿ
трактувань норм чинного по
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɨɞɚɬɤɢ ɡ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɚɤɰɢɡɢ)
даткового законодавства
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ (ɱɚɫɬɤɚ) ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɬɚ
ɰɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɨɠɟ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ
призводить до відсутності
ɨɤɪɟɦɢɯ ʀɯ ɜɢɞɿɜ ɭ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɱɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɨɛɫɹɝɭ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
доказової бази при визнанні
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜ ɰɿɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɬɚ ɜ ɰɿɧɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
прямого умислу та ненав
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
Ʉɨɞ = ɉɰ/Ⱦɜ,
мисною помилкою посадо
ɞɨɯɨɞɿɜ
ɉɰ – ɫɭɦɚ ɩɨɞɚɬɤɿɜ, ɳɨ ʀɯ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɞɨ ɰɿɧɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ
вої особи (бухгалтера).
ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ ɡ ɞɨɯɨɞɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɡɚ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɝɪɧ.;
Ⱦɜ – ɫɭɦɚ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɡɚ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɝɪɧ.
Податкове планування
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
Ʉɨɩ. = ɉɩ/ɉɪɛ ,
передбачає використання
ɩɪɢɛɭɬɤɭ
ɉɩ – ɩɨɞɚɬɤɢ, ɳɨ ʀɯ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ ɡ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɝɪɧ.;
сприятливих режимів опо
ɉɪɛ – ɛɚɥɚɧɫɨɜɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɡɚ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɝɪɧ.
даткування шляхом зміни
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
Ʉɨɡ = ɉɱ/ɉɩɪ;
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɉɱ – ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ
форми і змісту діяльності
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ, ɝɪɧ.;
суб'єкта господарювання.
ɉɩɪ – ɩɪɹɦɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɥɚɬɟɠɿ ɡɚ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɝɪɧ.
Це стосується тих ознак, на
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
Ʉɩɩ = Ɂ: ɉ, Ɂ – ɫɭɦɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɿɥɶɝ, ɹɤɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ
які орієнтується чинне по
ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɿɥɶɝ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɩɟɜɧɨɝɨ ɱɚɫɭ;
ɉ – ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɡɚ ɰɟɣ ɱɚɫ, ɝɪɧ.
даткове законодавство при
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ Ʉɟɩɩ = ȿɩ1/ȿɉ0;
визначенні податкових зо
ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ȿɉ1 – ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ
бов'язань, зокрема: об'єкт
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɸ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ;
ȿɉ0 – ɫɭɦɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ, ɝɪɧ.
оподаткування (зміна/ зам
іна чи перенесення дати ви
оподаткування. Це означає, що податкове планування, никнення податкових зобов'язань); суб'єкт оподатку
з одного боку, є процесом формування облікової по вання (заміна самого платника податку); податкова
літики, який передбачає визначення сум податкових зо юрисдикція (перехід з однієї в іншу); податкові пільги.
бов'язань на плановий період. Зокрема, сюди належать:
Основним інструментом податкового планування є
податки, які відносять на витрати виробництва та обігу, використання спеціальних режимів оподаткування, по
податкові платежі, що включаються до ціни товару даткових пільг у рамках чинних, хоча і суперечливих по
(ПДВ, акцизний збір), податку на прибуток, загальна ложень Податкового та Цивільного кодексів.
сума податкових зобов'язань, яка повинна бути сплаче
Для забезпечення оптимального податкового пла
на до бюджету. З іншого боку, отримання найвищого нування слід враховувати групи податків, що мають най
прибутку шляхом досягнення найнижчого рівня подат більшу питому вагу у ході здійснення господарської
кових зобов'язань. Тобто податкове планування є ле діяльності:
гальним шляхом зменшення податкових зобов'язань,
— податки, які включаються до валових витрат (зе
яке грунтується на використанні недосконалості чинно мельний податок, платежі до бюджетних фондів тощо).
го податкового законодавства України та методів ве Їх зменшення призводить до зниження витрат та
дення бухгалтерського обліку. Використовуючи подат збільшення податку на прибуток, тобто ефект від міні
кове планування, суб'єкт господарювання має мінімаль мізації цих податків втрачається внаслідок збільшення
ний ризику. При цьому податкове планування може ста податку на прибуток;
вити на меті ухилення від сплати податків, що, як засві
— податки, які включаються до ціни товару (акциз,
дчує практика, спричиняє значні втрати держаного бюд ПДВ). Варто зменшувати базу оподаткування при од
жету та податкові санкції підприємства. Це пояснюєть ночасному збільшенні складових елементів, які плива
ся тим, що за сучасних умов господарювання існує до ють на її зменшення. Для цих податків варто зменшува
сить тонка межа між такими механізмами та категорія ти розміри ставок та базу оподаткування з використан
ми, як податкове планування, уникнення податків та ухи ням можливості збільшення податків у витратах. Тожі
лення від сплати податків, адже останнє поняття визна буде домяшнуто загальний ефект.
чене лише Кримінальним кодексом України (ст. 212 кри
— податки, які стягуються із прибутку (податок на
мінальна відповідальність за ухилення від сплати по прибуток) варто знижувати ставки податку та базу опо
датків), і застосовується не лише при пртягненні плат даткування.
Дієвість податкового планування на підприємстві за
ників податків до кримінальної відповідальності, а й у
більшості випадків до податкових правопорушень, пе лежить, у першу чергу, від методів, які враховують особ
редбачених чинним податковим законодавством. Тому ливості діяльності кожного суб'єкта господарювання як
відсутність чітко розроблених принципів розмежувань платника податків. Основні методи податквого плану
понять "податкове планування" та "ухилення від спати вання можна відобразити такуми чином (рис. 1).
податків" призводить до неоднозначного застосування
Розглянемо детальніше наведені методи податко
фінансових санкцій податковими органами щодо плат вого планування. Метод зміни податкового суб'єкта пе
ників податків і до значних втрат державного бюджету. редбачає реорганізацію підприємства шляхом зміни
Судова практика свідчить, що в процесі досудового та організаційноправової форми власності для мінімізації
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податкового навантаження. При цьому необхідно об
грунтвати та врахувати економічну доцільність зміни ор
ганізаційноправової форми. Метод зміни виду діяль
ності передбачає перехід на здійснення таких видів
діяльності, які оподатковуються меншою мірою. При
кладом використання цього методу може бути перетво
рення торгового підприємства на агента або комісіоне
ра, що працює за дорученням за певну винагороду.
Інший шялх полягає у використання договору товарно
го кредиту. Це дасть змогу спростити бухгалтерський
облік та оптимізувати оподаткування.
Метод зміни податкової юрисдикції передбачає реє
страцію суб'єкта господарювання на території з пільго
вим режимом оподаткування. Перш за все, це стосуєть
ся створення філій суб'єкт господарювання в офшор
них зонах, що дає змогу уникати сплати ПДВ. Метод
розробки контрактних схем передбачає оптимізацію по
даткового режиму під час здійснення конкретної опе
рації. Це досягається шляхом використання суб'єктом
господарювання чітких формулювань при укладенні
контрактів, а не уількох типових договорів. Використан
ня вказаного методу дає змогу вибрати оптимальний
податковий режим з урахуванням графіку грошових та
товарних потоків.
Метод відтреміновування податкового платежу пе
редбачає можливість перенесення платежу на наступ
ний звітний податковий період. Це досягається шляхом
визнання дати податкового зобов'язання чи кредиту в
наступному звітному податковому періоді, що сприяє
значній економії оборотних коштів підприємства. Час
то вказаний метод використовується підприємствами
при оптимізації сплати ПДВ та податку на прибуток до
бюджету.
Метод прямого скорочення об'єкта оподаткування
має на меті зниження розміру об'єкта, який підлягає опо
даткуванню, або заміну цього об'єкта іншим, оподатко
вуваним нижчим податком або неоподатковуваним по
датком взагалі. Таким об'єктом можуть бути як госпо
дарські операції, так і оподатковуване майно. Це ско
рочення не повинно мати негативного впливу на госпо
дарську діяльність підприємства. Прикладом викорис
тання даного методу є заниження оподатковуваного
прибутку шляхом застосування прискореної амортизації
та переоцінки основних засобів підприємства.
Отже, кожен платник, що запроваджує податкове
планування, має враховувати не тільки потребу в його
здійсненні, а й порівнювати витрати на організацію по
даткового планування із вигодами (матеріальну і нема
теріальну форми), які отримає підприємство від його
здійснення. Це досягається шляхом порівняння показ
ників податкового навантаження, оскільки воно є ваго
мим фактором при здійсненні податкового планування
(табл. 1) [1, с. 66—71].
Використання зазначених показників податкового
навантаження є однією з передумов ефективного подат
кового планування на підприємстві, отримання очікува
ного економічного ефекту.

стеми податкового планування значною мірою залеж
мить від методів, які використовуються в процесі опти
мізації оподаткування. Без наявності відповідних прин
ципових положень, сукупності методів розробки та за
стосування податкове планування не зможе реалізува
ти свого призначення. Для досягнення максимального
прибутку підприємствам необхідно застосовувати не ок
ремі методи податкового планування, а гармонійне їх
поєднання, що дасть змогу максимально повно викори
стати усі законні способи оптимізації оподаткування.
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ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Податкове планування є легальним шляхом оптимі
зації податкових платежів до бюджету. Ефективність си
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