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addition, as well as the transition to the socio-economic paradigm of financial reporting 

in the national accounting system of the Republic of Moldova is not yet provided.  This 

indicates the absence in the accounting system and reporting of the Republic of Moldova 

of a conceptual space for presenting information on social capital as a result of the 

participation of the business environment in ensuring sustainable development of society. 
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ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Одним із головних завдань в економіці України є створення сприятливих умов 

оподаткування для підприємницької діяльності. 

З розвитком євроінтеграційних процесів є необхідність гармонізації 

оподаткування для забезпечення розвитку підприємств, залучення інвестицій, 

реалізації інноваційної політики. 

Податкова політика як інструмент державного регулювання економічних та 

соціальних процесів забезпечує інтереси держави, підприємницьких структур та 

громадян, але, як показує практика податковій політиці властивий низький рівень 

функціонування сучасної моделі оподаткування підприємства, її невідповідність 

вітчизняному розвитку підприємств в Україні. 

Розвиток малого підприємництва має представляти один з пріоритетних 

напрямів державної політики, спрямованої на зростання економіки країни. Роль 

малого підприємництва в економіці важко переоцінити, воно покликане 

пом'якшити соціальну напруженість у суспільстві, створити нові робочі місця, 

забезпечити країні необхідну насиченість ринку, сформувати середовище 

конкуренції й умови для стабільного економічного розвитку. Більшість розвинених 

країн заохочує і підтримує діяльність малих підприємств через широку мережу 

фінансових інститутів, використанням різноманітних пільг та преференцій. І хоча в 

Європейському союзі дотації приватним компаніям заборонені, це положення не 
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стосується малого підприємництва, для якого створюються різноманітні програми 

фінансової підтримки. В умовах модернізації сфери публічних фінансів в Україні 

суттєва увага має бути відведена створенню сучасної інституційної структури 

податкового регулювання соціально-економічних процесів. Оскільки податки 

стосуються кожного, варто відмовитись від різких кардинальних заходів 

податкового регулювання щодо трансформації податкової системи. Суспільство 

має відчувати позитивні ефекти від діяльності органів державної і місцевої влади. 

Формування інституційної системи податкового регулювання має відбуватись 

поступово з проведенням широкої інформаційної кампанії щодо роз'ясненням 

переваг запропонованих заходів[1]. 

Міжнародна практика оподаткування передбачає щодо суб’єктів малого й 

середнього підприємництва такі основні підходи [2]: 

– запровадження в межах стандартної національної податкової системи 

сукупності податкових пільг для малого підприємництва по окремих податках 

(переважно по податку на прибуток, рідше по ПДВ); 

– запровадження особливих режимів оподатковування малого 

підприємництва. 

У податкових системах провідних країн світу застосовується переважно 

спрощене оподатковування. Поставлене оподатковування в чистому вигляді 

використовується рідше, хоча у багатьох країнах оцінка податкової бази, за 

аналогією з іншими платниками податків, має місце в тих випадках, коли фіскальні 

органи мають сумніви стосовно правильності обчислення податкових зобов’язань. 

Практичну цінність для України має і досвід Великобританії. У цій країні малі 

підприємства підпорядковуються таким же правилам розрахунку та декларування 

доходів, як й інші платники податків, хоча існують винятки. До числа останніх 

відносяться спрощені вимоги до звітності. Згідно британського законодавства, у 

випадку коли, річний дохід підприємства становить до 15 тисяч фунтів стерлінгів, 

то воно зобов’язане лише заповнити просту податкову декларацію без приведення 

докладних даних про свою діяльність та по активах/зобов’язаннях. Якщо сумарні 

зобов’язання підприємства за рік складають менше 500 фунтів стерлінгів, то воно 

не сплачує податок і звільняється від авансових платежів у наступному році. Таке 

мале підприємство платить лиш те, що з нього вимагається на дату закриття 

балансу. Це безумовно сприяє збільшенню оборотних коштів і справляє 

позитивний вплив на загальний рівень підприємницької активності в країні. Тобто, 

як і в США альтернативні режими оподаткування відсутні, проте застосовуються 

податкові преференції, які націлені саме на розвиток малого бізнесу. Слід 

відзначити, що вони мають комплексний характер, включаючи формування 

звітності (раз на рік за спрощеною формою), сплата податків за підсумками року, 

звільнення від авансових внесків, спрощений облік тощо[3]. 

До провідних країн світу, оподаткування малого підприємництва яких можуть 

бути цікавим для України, належить і Швеція. Основний принцип податкового 

регулювання у Швеції – це принцип «нейтральності», у відповідності з яким до 
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усіх підприємств незалежно від їх юридичної форми, типу господарської 

діяльності, розміру, місцезнаходження, застосовується одна і та ж податкова база, 

ті ж самі ставки оподаткування і обов’язки з реєстрації, подання документів, 

звітності, платежів та інше. Особливістю цієї держави є те, що тут податкове 

навантаження є однаковим і для само зайнятого підприємця, і для корпорації, якщо 

вони займаються однаковим бізнесом. Водночас застосовується так званий 

принцип «нейтральності», у відповідності з яким передбачено винятки у вигляді 

податкових пільг, що спеціально застосовуються до малих підприємств [3]. 

Отже, розвиток системи оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності 

повинен передбачати створення таких умов, які б викликали довіру до податкових 

органів. Досвід Великої Британії та Швеції показує як, можливо ефективно 

налагодити систему оподаткування за рахунок спрощення реєстрації бізнесу, 

спрощення введення обліку та складання звітності, звільнення від авансових 

внесків. 
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