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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Податкове планування й оптимізація оподатковуван-

ня грають важливу роль в діяльності будь-якого підприє-
мства. Підприємці та засновники підприємств відкрива-
ють свій бізнес для того, щоб отримувати прибуток, а
платити податки в бюджет — це вже їх забов'язання пе-
ред суспільством. Сплата податків — це обов'язок су-
б'єктів господарювання, за невиконання якої держава
карає платників податків. Але будь-яке підприємство
вправі використовувати законні методи, спрямовані на
зменшення обсягів податкових платежів. Тому існують
певні суперечності між різними теоретичними аспекта-
ми податкового планування, потребують вирішення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Окремі аспекти податкового планування під-
приємств висвітлено в наукових працях В.А. Горба [1],
Ю.Б. Іванова [2], А.Я. Кізима [3], А.М. Соколовської [4],
В. Федько [5]. В економічній літературі нема єдиного
підходу до визначення теоретичних аспектів податко-
вого планування та його ролі у сучасних умовах госпо-
дарювання, недостатньо визначене чітке розмежуван-
ня двох протилежних понять: оптимізація податків, ухи-
лення від сплати податків.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Вивчення досвіду податкового планування на вітчиз-
няних підприємствах дає змогу стверджувати, що прак-
тики не приділяють достатньої уваги цьому питанню.
Втім, враховуючи нагальність проблеми удосконален-
ня системи планування та прогнозування податковими
платежами, вважаємо, що її вирішення вимагає комп-
лексного підходу. Якість реалізації поставленого зав-
дання визначає ефективність діяльності підприємства
загалом як у короткостроковій, так і у довгостроковій
перспективі.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
Мета статті зумовлена актуальністю більш глибшо-

го дослідження проблеми теоретичних аспектів подат-
кового планування підприємств, обгрунтування необхі-
дності створення єдиного підходу щодо визначення по-
даткового планування підприємств в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Податкове планування включає процес податкової
оптимізації — заходи, пов'язані з досягненням необхі-
дних пропорцій усіх фінансових аспектів операцій. По-
даткове планування полягає в розробці і впровадженні
різних законних схем зниження податкових відрахувань,
за рахунок застосування методів стратегічного плану-
вання фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства. В умовах жорстокої фіскальної політики держави
податкове планування — це той інструмент, який може
підприємству допомогти успішно працювати.

У нашому суспільстві існує думка, що податкова оп-
тимізація проводиться лише з метою максимального зни-
ження податкового тягаря, тому розглядається вона лише
через призму протистояння платника податків, з одного
боку, і органів ДПС України — з іншого. Науковці мають
досить різні та суперечливі думки з цього приводу.

На думку Соколовської А.М., податковий тягар — це
не стільки те, що можна кількісно виміряти, скільки пред-
мет теоретичного аналізу, тобто дослідження ефектів яв-
ного і неявного впливу податків на добробут їх платників
[4, с. 7]. Тому прийнятна методика обчислення податко-
вого навантаження "Методичними рекомендаціями щодо
складання плану-графіка проведення документальних
планових перевірок суб'єктів господарювання", затвер-
джених наказом ДПА України від 01.04.11 №190 [7]. У
цьому документі, термін "податкове навантаження" був
змінений на "податкову віддачу", хоча його зміст зали-
шився тим самим, а для підприємців стало ще більше не-
зрозумілим, як і деякі інші терміни: оптимізація податків,
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планування податкових
платежів, ухилення від
податків, мінімізація по-
даткових платежів.

Насправді поняття по-
даткового планування на-
багато ширше — воно є
одним з регуляторів про-
цесу управління, оскільки
оптимізація податків не
завжди відповідає страте-
гічним потребам підприєм-
ства. Відмова від міні-
мізації оподаткування в ок-
ремих випадках не означає
відмову від застосування
податкового планування,
навпаки, податкове плану-
вання служить одним з ос-
новних видів загальноеко-
номічного планування і
впорядковує господарсь-
ку діяльність підприємства
відповідно до стратегії
його розвитку.

Повна чи часткова
несплата податків може
здійснюватись як легаль-
но, тобто з використан-
ням особливостей чинно-
го законодавства, так і
нелегально, тобто з по-
рушенням норм закону.

Термін "податкове
планування" викликає в більшості фахівців асоціацію з
ухиленням від сплати податків. Але насправді податко-
ве планування є здоровою альтернативою тіньової еко-
номіки.

В економічній літературі, на жаль, поки що немає чітко-
го визначення щодо зазначених вище понять. Якщо по-
даткові органи використовують термін "ухилення" як для
легального, так і нелегального зменшення або несплати
податків, то економісти пропонують законне зменшення
податків називати терміном "податкове планування", а не-
законне — саме терміном "ухилення". Основні ознаки ухи-
лень від сплати податків: приховування виручки, формаль-
не збільшення чисельності працівників; незаконне створен-
ня нових організацій; ведення господарської діяльністю
без реєстрації суб'єкта господарської діяльності; не
підтверджене підвищення витрат у господарській діяль-
ності; зловживання в особистих інтересах.

У сучасній економічній літературі існують різні
підходи до визначення поняття "управління податкови-
ми платежами", причому більшість науковців ототожню-
ють це визначення з "податковим плануванням".
Більшість науковців, розглядаючи систему управління
податковими платежами, виокремлюють також понят-
тя "ухиляння від податків".

На нашу думку, будь-яке підприємство чи підприємець
може використовувати законні методи, спрямовані на
зменшення обсягів податкових платежів. Ухилення від
сплати податків — це правопорушення, яке за певних об-

ставин може бути кваліфіковане як кримінально каране
діяння за ст.212 Кримінального кодексу України. У той же
час оптимізація податків і податкове планування застосо-
вуються платниками податків в якості методів легального
зменшення обсягів платежів до бюджетів. Податкове пла-
нування в нашому розумінні — це, перш за все, легальне,
законне, засноване на попередніх прогнозах, ефективне
планування, нарахування та сплата податків до бюджету
підприємством. На наш погляд, саме законність дій якісно
відрізняє податкове планування від ухиляння від податків
та спроб приховання доходів (рис. 1).

Основна мета управління податковими платежами
не зводиться до абсолютної мінімізації податкових пла-
тежів; вона полягає в активному впливі на максиміза-
цію чистого прибутку підприємства при заданих пара-
метрах податкового середовища і ринкової кон'юнкту-
ри. На думку більшості науковців, податкова політика
підприємства може бути:

— нелегальна, що припускає ухилення від сплати
податків на основі свідомого використання криміналь-
но-карних методів обліку доходів і майна й навмисного
викривлення бухгалтерської й податкової звітності;

— легальна, заснована на корегуванні господарсь-
кої діяльності й методів ведення обліку й використання
можливостей, наданих законодавством;

— напівлегальна, що використовує колізії, недороб-
ки й протиріччя чинних законів і підзаконних актів.

Найбільш цивілізованим способом оптимізації подат-

Рис. 1. Класифікація податкових правопорушень [5, с. 43]
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кового менеджменту слід визнати другий вар-
іант. При цьому, у рамках даного варіанта оп-
тимізації податкового менеджменту можна
виділити зовнішні й внутрішні фактори (рис. 2).

Із загальної сукупності наведених фак-
торів, на нашу думку, найбільшу зацікав-
леність у практичному плані представляє си-
стема оподаткування та вибір організаційно-
правової форми підприємства.

Огляд різних систем оподатковування,
особливості сплати податків і їх сукупний
рівень у кожній системі, їх динамічна оцінка,
зіставлення між собою й розрахунки початко-
вої ефективності дозволяють розробити до-
сить універсальні практичні рекомендації для
широкого кола користувачів. Інші зовнішні
фактори оптимізації податкового менеджмен-
ту (вибір юрисдикції, організаційно-правової
форми, складу засновників, виду діяльності й
стратегії) не піддаються узагальненню, індивідуальні в кож-
ному конкретному випадку й можуть розглядатися голов-
ним чином у консалтинговій практиці.

Обгрунтована система податкового планування
підприємства здатна достатньою мірою мінімізувати
ризики, що виникають у зв'язку з оподаткуванням гос-
подарської діяльності. А при прийнятті управлінських
рішень податкове планування є обов'язковим інструмен-
том керівництва підприємства.

Прийняття Податкового кодексу України зумовило
внесення змін не лише в систему оподаткування, а та-
кож й в ряд галузей права. Зокрема, зі вступом із 1 січня
2011 р. у законну силу положень Податкового кодексу
України змінився сам підхід щодо визначення вартісних
рамок щодо настання кримінальної відповідальності за
ухилення від сплати податків.

На превеликий жаль, Податковий кодекс України не
пропонує визначення і взагалі не використовує поняття "по-
даткова оптимізація". У юридичній літературі під податко-
вою оптимізацією традиційно розуміється зменшення роз-
міру податкового зобов'язання шляхом цілеспрямованих
правомірних дій платника податку, що включають у себе
повне використання всіх наданих законодавством пільг,
податкових звільнень та інших законних переваг

На нашу думку, окремі заходи щодо оптимізації опо-
даткування не стануть повноцінною системою податко-
вого планування підприємства доти, доки вони не будуть
здійснюватись у рамках єдиного стратегічного плану роз-
витку й діяльності підприємства. Без наявності принци-
пових положень, методів і способів розробки (застосу-
вання) окремих податково-оптимізаційних заходів і схем
податкове планування не може бути реалізоване за при-
значенням, а виступатиме лише в ролі інструмента
мінімізації податкових платежів у короткостроковому
періоді — без планування діяльності підприємства й роз-
витку бізнесу на довгострокову перспективу.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумок проведеного дослідження, мо-

жемо сформулювати такі висновки.
На основі проведених досліджень очевидно, що в

ідеалі податкове планування має бути перспективним,
оскільки помилкові рішення можуть спричинити великі

фінансові втрати. Тому податкове планування має грун-
туватися не лише на вивченні текстів Податкового та
Кримінального кодексів України, але й на загальній
принциповій позиції, яку займають податкові органи з
тих чи інших питань, на положеннях проектів податко-
вих законів, дослідженні напрямів і змісту податкових
реформ, що розробляються, а також на результатах
аналізу напрямів здійснюваної урядом податкової пол-
ітики. Ефективність податкового планування завжди
слід співвідносити з витратами на його проведення. Слід
також співвідносити цілі податкового планування зі
стратегічними пріоритетами підприємства.
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Рис. 2. Фактори оптимізації податкового менеджменту
Джерело: [2, с. 7].


