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СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Спеціальні податкові режими
виступають законодавчими регуляторами
розвитку виробництва, їх трансформація
обов’язково потрібна під час економічної
кризи в українській економіці як її складової
частини.

За даними офіційного сайту
Державного комітету статистики України,
підприємства, працюючи у рамках
спеціальних режимів у 2008-2009 рр.,
сплатили більш як 20% від податкових
надходжень у цілому до бюджетів усіх
рівнів. Ця статистика свідчить, що робота
підприємств за спеціальним податковим
режимом у період кризових явищ є також
стабільним підґрунтям економіки держави
[1].

Великий внесок у вивчення аспектів
оподаткування внесли такі дослідники, як
Е. Аткінсон, Дж. Б’юкенен, Ч. Маклур,
Дж. Стігліц, М. Фелдстайн. Що стосується
вітчизняних досліджень у сфері оподатку-
вання, то найбільш відомі роботи О. Васи-
лика, І. Луніної, П. Мірошника, В. Опаріна,
А. Соколовської.

Під стабільністю податкового
законодавства слід розуміти незмінність
норм і правил, які регулюють сферу
податкових відносин. Відповідно до цього
принципу податкове законодавство не має
змінюватися протягом бюджетного року, а
діючі пільги та преференції – зберігати свою
чинність до встановленого законом періоду.
Важливою є також незмінність податкових
норм у тривалішому періоді, оскільки
щорічний перегляд механізмів справляння
податків і зборів обмежує розвиток
економіки, скорочує обсяги інвестицій, іс-
тотно ускладнює податкову роботу,
підвищує вартість адміністрування подат-
кового процесу, створює передумови для
ухилення від оподаткування та перенесення
податків.

Зміни в податковому законодавстві
розвинених країн оприлюднюються від-
повідно до чинної процедури ухвалення

законів. Зазначена процедура передбачає
існування тривалого періоду між датою
прийняття змін до нормативних актів із
питань оподаткування і періодом їх
упровадження. Цей механізм може бути
реалізований тільки у правових державах, де
право податкової ініціативи належить лише
парламенту, а виконавчі структури органів
державного управління можуть тільки
вносити відповідні пропозиції. Правовий
характер податкових взаємовідносин
передбачає також взаємну відповідальність
усіх суб'єктів оподаткування у сфері
податкового права.

Податковій системі кожної країни
притаманні суперечності, зумовлені за-
гальним рівнем податкового тягаря,
непропорційністю його розподілу між ок-
ремими сферами господарювання. Природно,
створити систему оподаткування, яка б
відповідала критеріям абсолютної
справедливості для всіх платників, в умовах
ринкового середовища неможливо. Водночас
податкове законодавство має бути
спрямоване на вирівнювання нерівномірності
фіскального навантаження між різними
категоріями платників податків, які
відрізняються соціальним складом, родом
занять, місцем проживання тощо, а також не
допускати суттєвих розбіжностей при опо-
даткуванні суб'єктів підприємництва із про-
порційно рівними доходами. Пропорційність
оподаткування доходів населення не повинна
стати обов'язковою метою законодавця,
однак і значні диспропорції небажані,
особливо в соціальному плані.

Принцип пропорційної відповідності
стягнених податків доходам платників має
подвійне призначення. По-перше, після
виконання платниками податкових
зобов'язань їм має залишатися необхідна
сума обігових коштів для забезпечення
операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності. По-друге, належна до сплати сума
податкових платежів у момент сплати не
повинна перевищувати рівня поточних
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надходжень. В іншому разі подібне
вилучення обігових коштів до
бюджету створить передумови для масових
банкрутств.

Дотримання принципу створення мак-
симальних зручностей для платників по-
датків – важливе завдання кожної держави,
яка дбає про підвищення обсягів еконо-
мічного зростання. Під зручностями платни-
ка слід розуміти не лише встановлення опти-
мальних термінів сплати податків, механіз-
мів їх справляння, можливість отримання по-
даткових знижок і кредитів, а й доступність
норм і правил податкового законодавства.
Реалізація останнього критерію зручності
оподаткування має ґрунтуватися на таких
чинниках.

1. Кожний податковий термін повинен
мати єдине тлумачення, установлене
Податковим кодексом.

2. Кількість нормативно-правових
актів, що регламентують податкові від-
носини, не повинна бути надмірною,

3. Законодавчі норми мають
відповідати одна одній,
взаємодоповнюватися, а не входити в
суперечність між собою.

4. Зміни в податковому законодавстві
необхідно в оперативному порядку доводити
до платників, запобігаючи тим самим
порушенням платіжно-розрахункової
дисципліни.

Важливим принципом побудови
податкових систем є недопущення подат-
кової дискримінації. Формою її вияву є
індивідуальний підхід при наданні по-
даткових пільг, тобто перевагами від
зниження податкового тиску користуються
не всі платники як суб'єкти оподаткування, а
окремі їх категорії. Як показує вітчизняний
фіскальний досвід – це передумови для
порушення цінових пропорцій, структури
споживання та нагромадження, переміщення
капіталу в тіньовий сектор економіки. З
огляду на це доцільно впорядкувати
правовий режим пільгового оподаткування,
оптимізувати структуру податкових пільг на
основі їх економічної ефективності та
соціальної значущості для суспільства,
ліквідувати пільгові важелі для

індивідуальних платників і окремих секторів
господарювання.

Податки є важливим джерелом
формування доходів бюджету, гарантом
фінансової стабільності держави, що
виявляється в можливості повного та
своєчасного фінансування урядових витрат.
Водночас процес податкової роботи
передбачає ряд витрат на адміністрування
податків, які у свою чергу забезпечуються
бюджетними надходженнями.

Процес розвитку малого бізнесу прямо
або побічно гальмує система оподаткування,
що склалася в Україні, на жаль, дуже
повільно йде розвиток спеціальних режимів
оподаткування.

Існуюча система оподаткування
примушує платити надзвичайно високий
відсоток, включає велике число податків, що
сплачуються з різних баз оподаткувань,
вимагає заповнення величезної кількості
форм звітності, що здаються в різний час і в
різні організації. Законодавча база
суперечлива, дозволяє неоднозначно
тлумачити закони, що призводить при
обчисленні податків до ненавмисних
помилок.

Діюча спрощена система
оподаткування для суб'єктів малого
підприємництва має ряд недоліків, що
роблять неможливим або недоцільним її
застосування багатьма підприємствами. На
спрощену систему можуть переходити малі
підприємства з чисельністю працюючих до
50 чол. і якщо сукупний розмір валової
виручки платника податків не перевищує 1
млн. грн. або підприємці із 10 робітниками і
півмільйонним доходом.

Законодавчо не допрацьована
процедура переходу із традиційної на
спрощену систему оподаткування та
навпаки. Багато власників малих
підприємств відмовляються від переходу на
спрощену систему оподаткування через
неможливість вносити витрати до заліку
сплати єдиного податку.

На окремих підприємствах
господарська діяльність потребує ретельного
ведення аналітичного обліку, а перехід на
спрощену систему оподаткування
призводить до втрати контролю за



діяльністю підприємства. Малі підприємства
за своєю специфікою першими реагують на
зміну економічної ситуації у країні. Тому
активізація діяльності малого бізнесу,
спрощення податкового режиму будуть
сприяти поліпшенню економічного стано-
вища в Україні [2].

Мета статті – обґрунтування опти-
мальних засад функціонування спеціальних
режимів оподаткування та розробка
основних напрямів поліпшення
функціонування підприємств у рамках
спеціальних режимів оподаткування.

Принцип нейтральності оподаткування
щодо форм і методів економічної діяльності
не суперечить регулювальній функції
податків. Умови оподаткування впливають
на прийняття рішень в економіці поряд із
такими чинниками, як вартість засобів
виробництва, витрати на оплату праці, рівень
процентних ставок, темпи інфляції.

Виправданим є використання податків
для стимулювання приросту капіталу у прі-
оритетних секторах економіки, створення
сприятливих умов для національних
товариств, стримування перенаселення
великих міст, зниження споживання
промисловими підприємствами енергетичних
і природних ресурсів. Податки можуть також
використовуватися як протекціоністський
інструмент при зовнішньоекономічних
операціях. Придбання устаткування,
сировини, матеріалів, іноземної валюти,
залучення кредитів, створення нових
підприємств, їх структурних підрозділів і
філіалів підприємства слід здійснювати з ме-
тою підвищення ефективності
господарювання, а не залежно від умов опо-
даткування. Наслідком грубого порушення
принципу нейтральності податків є поширен-
ня організаційно-правових форм підприєм-
ницької діяльності (банків, бірж, страхових
компаній, інноваційних фірм, підприємств із
великою кількістю працівників-інвалідів то-
що), для яких установлені особливі умови
оподаткування – особливості формування
податкової бази, специфічні пільги, відмін-
ний від інших порядок виконання
податкових зобов'язань перед бюджетом.

До основних принципів побудови ци-
вілізованої податкової системи належить до-

ступність і відкритість інформації про нара-
хування і сплати податкових платежів, а та-
кож даних про використання коштів платни-
ків податків. Практичне застосування цього
принципу означає, що податковий орган зо-
бов'язаний надати будь-яку інформацію з
питань регламентування податкової сфери
кожній особі, що звернулася по неї.
Відкритість і доступність інформації може
обмежуватися лише сферою правил щодо
контролю за справлянням податків.

Дотримання податкової таємниці є
обов'язковим атрибутом для податкових
служб правових держав. У багатьох країнах
діє законодавча заборона на розголошення й
публікацію в засобах масової інформації
даних, які б давали підстави для
оприлюднення показників економічної
діяльності суб'єктів оподаткування.

Законодавче закріплення та практична
реалізація окреслених принципів функціону-
вання податкової системи дають належний
ефект за умови комплексного реформування
всіх сегментів ринкової економіки як
чинника забезпечення загальнополітичної та
соціально-економічної рівноваги в державі,
активізації проведення інституційних,
структурних, правових реформ.

Підприємства торгівлі та громадського
харчування мають переваги при обмеженій
місткості ринку певних товарів і послуг. Їх
позитивні можливості виявляються в тих ви-
падках, коли попит на нові товари і послуги
визначає необхідність у спеціалізації вироб-
ництва, коли перевага віддається невеликим
виробничим партіям і спеціалізованій до-
ставці.

Навколо кожного великого підприєм-
ства на Заході утворюється декілька
обслуговуючих підприємств, що виконують
окремі роботи по кооперації, виробництву
запасних частин і комплектуючих виробів,
що здійснюють ремонтні, а також сервісні
роботи з обслуговування продукції, що
випускається.

Система супермаркетів і торгових
домів доповнюється величезною кількістю
торгових підприємств і підприємств
побутового обслуговування. При будь-якій
кон'юнктурі для малого підприємництва
знаходиться місце на ринку. Таким чином, в



окремих секторах економіки держави
потрібна цілеспрямована підтримка у вигляді
державних податкових пільг [3].

У Донецькій області, як і в Україні в
цілому, мале підприємництво розвивається
повільно. А в таких галузях, як побутове
обслуговування, торгівля, за даними сайту
Державного комітету статистики,
відбувається спад. Складових спаду кілька:
неврегулюваність регуляторного
законодавства, неравномірність розподілення
податкового навантаження, постійне
зменшення пільг при роботі в рамках
спецільних податкових режимів.

Єдиний податок був введений Указом
Президента «Про спрощену систему оподат-
кування, обліку та звітності суб'єктів малого
підприємництва» у липні 1998 р. У
приватних підприємців з'явилася можливість
замість сплати різних податків і зборів
щомісячно віддавати у скарбницю фіксовану
суму в розмірі від 20 до 200 грн., у малих
підприємств – платити 6% від виручки і ПДВ
або 10% від виручки.

Ставка податку для підприємств
зобов'язана залежати від виду діяльності й
місця її ведення, від виду бізнесу має
залежати і граничний обсяг виручки. Планка
в півмільйона гривень занижена для торгівлі
(у якої витрати становлять значну частину
виручки) і завищена для сфери послуг.
Ставку для торгових підприємств потрібно
зробити значно нижче, ніж для підприємств
сфери виробництва і послуг, оскільки
витрати в цих видах бізнесу нерівнозначні.
Найбільш жорсткі умови необхідно
встановити для компаній, що мають відразу
декілька видів діяльності [4].

Реалізація ринкових реформ в Україні
відбувається в умовах кризових процесів в
економіці. В Україні на частку малих
підприємств припадає близько 12% валового
внутрішнього продукту, тоді як у розвинених
країнах цей показник досягає 50-60%. На
1000 чол. населення припадає в середньому 6
малих підприємств, що в 5-8 разів нижче, ніж
у розвинених країнах.

Економічна підтримка держави в
рамках розширення можливостей
спеціальних податкових режимів стимулює

розвиток малого бізнесу, для чого потрібне
вдосконалення регуляторної бази, а саме:

крім податкових зборів, які йдуть до
місцевого і державного бюджету на законо-
давчому рівні, прийняти окремий документ,
де будуть систематизовані чинні в Україні
спеціальні пільгові податкові режими
(фіксований податок для торгівлі на
територіях ринків, єдиний податок,
направлені в основному на підтримку малого
підприємництва, фіксований
сільськогосподарський податок);

потрібно створити чітки правила ді-
яльності в рамках спрощених режимів,
затвердивши їх в окремій інструкції;

під час економічного спаду проблеми
податкового супроводження потрібно
розглядати як складові перебудови всієї
регуляторної системи держави.

Серед дієвих методів підтримки
підприємств можуть бути такі:

пряме субсидування у вигляді дотацій
із бюджету і в подальшому неоподаткування
одержаного доходу в разі його спрямування
на розвиток цього підприємництва;

знижки в ціні при покупці землі й
нерухомості та знижки з орендної плати;

стимулювання участі малого бізнесу в
інноваційних проектах;

створення структури податків, яка б
мала переваги для малого бізнесу;

введення єдиного соціального податку
(у вигляді сплати єдиного соціального внеску
замість купи соціальних фондів), який би
дозволив створити рівномірне навантаження
на малий бізнес;

повернення до економічного
експерименту, введення спрощених
спеціальних патентів, які успішно діяли на
території Донецької області;

ввести пільгові податкові зони для ді-
яльності малого бізнесу (визначити кілька
великих міст України, де цілеспрямовано
сприяти розвитку малого бізнесу);

необхідно спростити правила
фіскальної політики в цілому для малого
бізнесу;

затвердити Податковий кодекс, з
урахуванням потреб малого бізнесу;



розвивати систему спеціальних
патентів (окрім якого не сплачуватимуться
податки);

сприяти кредитуванню, одночасно зі
створенням спеціального державного банку,
який би надавав можливість отримання без-
строкових податкових кредитів для малого
бізнесу.

Висновки. Податковий менеджмент у
державному масштабі має передбачати
комплекс заходів підтримки підприємств,
ураховуючи при цьому про добробут
держави, антимонопольне законодавство і
політику ціноутворення. Необхідно також
надати можливість кожному регіону з його
специфікою розробити свій регіональний
документ щодо спрощеної системи
оподаткування.
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