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ПОДАТКОВА СИСТЕМА І ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ НЕДОПУЩЕННЯ 
ВИНИКНЕННЯ ТА ЗРОСТАННЯ ОБСЯГІВ 

ПОДАТКОВОГО БОРГУ В УКРАЇНІ

Розкрито проблеми, що існують у сфері погашення податкового боргу в Україні. Зо-
середжено увагу на пошуку різноманітних напрямів мінімізації податкової заборгованості. 
Зазначено, що більшість досліджень вітчизняних науковців спрямовані на можливість ско-
рочення уже існуючого боргу, тоді як можливість застосування превентивних заходів прак-
тично не розглядається. Виокремлено й обґрунтовано тактичні та стратегічні заходи, 
спрямовані на недопущення виникнення і зростання обсягів податкового боргу в Україні.

Ключові слова: податковий борг, превентивні заходи, мінімізація податкової за-
боргованості, стратегія, тактика, контролюючі органи.
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Превентивные меры недопущения возникновения и роста объемов налогового 

долга в Украине
Раскрыты проблемы, существующие в сфере погашения налогового долга в Украи-

не. Сосредоточено внимание на поиске различных направлений минимизации налоговой 
задолженности. Отмечено, что большинство исследований отечественных ученых 
направлены на возможность сокращения уже существующего долга, тогда как возмож-
ность применения превентивных мер практически не рассматривается. Выделены и 
обоснованы тактические, а также стратегические меры, направленные на недопуще-
ние возникновения налогового долга и роста его объемов в Украине.

Ключевые слова: налоговый долг, превентивные меры, минимизация налоговой 
задолженности, стратегия, тактика, контролирующие органы.

Olena ZAKLEKTA-BERESTOVENKO, Volodymyr UGRYN
Preventive measures to prevent the emergence and growth of tax debt in Ukraine
Introduction. In Ukraine there is a problem of growth in taxpayers’ tax arrears which is 

caused by imperfect and ineffective procedure of tax debt cancellation. Therefore, it is of utmost 
importance to resolve the issues which will prevent the emergence and growth of tax debt to the 
budgets of all levels in the context of the interests of both the state and taxpayers.

Purpose. The aim of the article is to identify and substantiate key measures to prevent the 
emergence and growth of tax debt in Ukraine.
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JEL Classіfіcatіon: H26, H30.

The theoretical analysis of approaches of local scientists to solve management problems 
of tax debt and legalization of relations in the sphere of tax debt is conducted. The essence of 
strategy and tactics of the reduction of the tax debt is found.

Results. Tools focused on achieving a strategic goal are determined, namely the article 
suggests mechanisms to prevent manifestations of the phenomenon of tax debt. Local tools to 
overcome local tax debt aimed at preventing non-payment of tax liabilities for certain taxes and 
fees are substantiated.

Conclusion. The authors have outlined a series of measures aimed at solving the prob-
lems to prevent the emergence and growth of tax debt, including the following ones: expanding 
the functions of the electronic taxpayer’s cabinet; encouraging taxpayers to due payment of 
tax liabilities; improvement of tax culture and consciousness of taxpayers; improving the legal 
regulation of tax debt in terms of controlling access to the accounts receivable of taxpayers.

Keywords: tax debt, preventive measures, minimization of tax arrears, strategy, tactics, 
regulatory authorities.

Постановка проблеми. В Україні на 
законодавчому рівні регламентовано про-
цедуру погашення податкового боргу, од-
нак сучасний стан дотримання платниками 
податкової дисципліни та системне зрос-
тання податкової заборгованості свідчать 
про неефективність чинної процедури. З 
огляду на ситуацію, що склалася, виокрем-
лення заходів, які необхідно спрямовувати 
на недопущення виникнення та зростання 
обсягів податкового боргу до бюджетів у 
контексті забезпечення інтересів платників 
податків, є актуальним завданням сучасної 
фінансової науки й практики.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вагомий внесок у вивчення теоретичних 
аспектів адміністрування податків, зокрема 
податкової заборгованості, здійснили на-
уковці-економісти: Ю. Іванов, А. Крисова-
тий, К. Павлюк, К. Проскура, А. Соколовська, 
І. Таранов, Т. Томнюк, В. Федосов, М. Чор-
ний та ін. Проблематика податкового боргу 
широко відображена в працях О. Десятнюк, 
В. Мельника, Т. Маршалка, С. Познякова, 
О. Тимченко, А. Яковлєвої. Питання, висвіт-

лені в проведених дослідженнях, свідчать 
про нагальність і доцільність вивчення даної 
проблематики.

Мета статті. З огляду на вищезазна-
чене, ключовим завданням дослідження є 
виокремлення й обґрунтування основних 
заходів, що спрямовуватимуться на недо-
пущення виникнення та зростання обсягів 
податкового боргу в Україні.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Вітчизняні науковці, вивчаючи 
проблеми податкового боргу, пропонують 
напрями його скорочення. Доволі частими 
є пропозиції щодо подолання проблеми не-
платежів до бюджету та визначення шляхів 
управління податковим боргом з метою його 
мінімізації й оптимізації. С. Позняков розро-
бив комплексну систему детінізації відносин 
у сфері погашення податкового боргу, що пе-
редбачає систему заходів, спрямованих на:
– забезпечення створення уповноваженими 

органами державної влади сприятливих 
економіко-правових умов для здійснення 
податковими боржниками легальної фі-
нансово-господарської діяльності;
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– удосконалення організаційно-правової інф-
раструктури превентивної протидії вчинен-
ню адміністративних і фінансових правопо-
рушень, пов’язаних із тіньовими виявами з 
боку податкових боржників [1, 9].

О. Тимченко розкриває зміст функцій 
управління податковим боргом, особливос-
ті взаємозв’язку об’єкта і суб’єкта управлін-
ня. Автор окреслює основні завдання та 
принципи управління податковим боргом в 
Україні [2, 5]. В працях вітчизнах науковців 
В. Грушка та К. Павлюк обґрунтовано до-
цільність реприватизації підприємств, що 
мають упродовж двох років сталу забор-
гованість перед бюджетом [3, 49]. Н. Голуб 
пропонує новий, порівняно з іншими, метод 
управління податковим боргом: розробити 
механізм передачі у державну власність 
не майна боржника, а відповідної части-
ни власності у формі корпоративних прав. 
[4, 6]. Цю ідею розвиває О. Десятнюк, яка 
вважає, що передання права власності 
боржника у розпорядження держави, з од-
ного боку, не створюватиме перешкоди для 
ефективної економічної діяльності суб’єкта 
господарювання, а з іншого – збільшувати-
ме почуття відповідальності власників під-
приємств за несплату податків. Створення 
цього механізму в подальшому дасть змогу 
досягти значного ефекту не тільки для еко-
номіки, а й для держави загалом [5, 359]. 

Із вищенаведеними пропозиціями по-
годжуємось частково, адже вони певною 
мірою суперечать інтересам платників по-
датків, оскільки, відповідно до ст. 41 Кон-
ституції України, кожен має право володі-
ти, користуватися і розпоряджатися своєю 
власністю, а також результатами інтелек-
туальної чи творчої діяльності [6]. Ніхто не 
може бути протиправно позбавлений пра-
ва власності, а право приватної власнос-
ті є непорушним. Примусове відчуження 
об’єктів права приватної власності може 
бути застосоване лише як виняток за сус-

пільної необхідності, на підставі і в порядку, 
встановлених законом, та за умови попере-
днього і повного відшкодування їхньої вар-
тості. Примусове відчуження таких об’єктів 
з подальшим повним відшкодуванням їх-
ньої вартості можливе лише в умовах во-
єнного чи надзвичайного стану [6]. З огляду 
на це, законність передання майна борж-
ника державі є доволі дискусійним момен-
том, а розробка його правового механізму 
потребує ґрунтовних наукових досліджень.

Разом із цим робота контролюючих ор-
ганів має бути скерована не лише на засто-
сування карально-примусових заходів, а на 
співпрацю з платниками податків та побу-
дову партнерських відносин. Пропонуємо 
розглядати платника податків (боржника) 
як повноцінного партнера, в якого тимча-
сові фінансові труднощі, що позбавляють 
його можливості своєчасного виконання по-
даткових зобов’язань. Отож, існує нагальна 
потреба у розробці стратегічних напрямів 
запобігання виникненню податкового бор-
гу й окреслення першочергових заходів, 
спрямованих на скорочення його обсягів в 
Україні, що мають використовувати контро- 
люючі органи у сфері оподаткування. 

Загалом стратегія (давньогр. “στρατηγία” –  
мистецтво полководця) – це загальний, не-
деталізований план певної діяльності, який 
охоплює тривалий період і передбачає 
спосіб досягнення складної цілі. Стратегію 
можна розглядати як довгостроковий, по-
слідовний, конструктивний, раціональний, 
підкріплений ідеологією, стійкий до невизна-
ченості умов середовища план, який супро-
воджується постійним аналізом і моніторин-
гом у процесі його реалізації та спрямований 
у підсумку на досягнення успіху. Стратегія 
має здатність переходити від абстракції до 
конкретики у вигляді конкретизованих пла-
нів для функціональних підрозділів. У нашо-
му випадку успіхом вважатимемо скорочен-
ня випадків виникнення податкового боргу.
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Побудова будь-якої стратегії ґрунтуєть-
ся на виокремленні конкретних тактичних 
напрямків для досягнення складної мети. 
Відповідно тактикою (давньогр. “τακτική”, 
“taktike” – мистецтво шикування) назива-
ють процес, що є концептуальною дією, що 
здійснюється у вигляді одного або більш 
конкретних завдань. Досягнення основної 
мети – зменшення обсягів податкового бор-
гу – неможливе без розроблення конкрет-
ної стратегії та шляхів її реалізації за допо-
могою застосування тактичних заходів.

Пропонуємо виокремити елементи 
стратегічного характеру як домінуючі серед 
інших інструментів скорочення обсягів по-
даткового боргу. Вони за змістом будуть зо-
середжені на досягненні стратегічної мети 
та недопущенні виявів явища податкового 
боргу загалом. Локальні (тактичні) заходи 
запобігання несвоєчасній сплаті податкових 
зобов’язань будуть спрямовані передусім на 
запобігання виникненню податкового боргу з 
окремих податків і зборів. Відтак, стратегічні 
заходи охоплюватимуть: аналіз потенційних 
боржників на стадії здійснення податкового 
обліку; розширення функцій електронно-
го кабінету платника податків; підвищення 
мотивації сплати податкових зобов’язань 
платниками податків; підвищення рівня по-
даткової культури та свідомості платників 
податків; створення он-лайн системи, в якій 
буде зосереджена інформація про рухоме 
та нерухоме майно платника податків; пу-
блікація в офіційних виданнях та донесення 
до громадськості інформації про податкових 
боржників; удосконалення нормативного-
правового регулювання погашення податко-
вого боргу в частині доступу до дебіторської 
заборгованості платників податків, в яких іс-
нує податковий борг.

Вважаємо, що використання вищео-
креслених заходів дасть можливість за-
побігати виникненню податкового боргу 
платників податків. Впровадження таких 

заходів, на нашу думку, першочергово має 
передбачати контроль за діяльністю по-
тенційних боржників на стадії реєстрації й 
обліку платників податків як елементу здій-
снення податкового контролю. 

Відповідно до наказу Міністерства фі-
нансів України № 1588 “Про затвердження 
Порядку обліку платників податків і зборів” 
від 09.12.2011 р. реєстрація платників нині 
здійснюється після проведення державної 
реєстрації та присвоєння їм коду ЄДПРОУ/
ЄДРФО [7]. Орган державної реєстрації юри-
дичних і фізичних осіб – у день державної 
реєстрації такої особи, державної реєстра-
ції припинення функціонування юридичної 
особи чи підприємницької діяльності фізич-
ної особи-підприємця, внесення будь-яких 
інших записів до Єдиного державного реє-
стру має передати відповідному контролю-
ючому органу повідомлення та відомості з 
реєстраційної картки про вчинення реєстра-
ційних дій [7]. Окрім цього, на загальних під-
ставах необхідно подати до контролюючого 
органу заяву за формою № 1-ОПП та доку-
мент, що підтверджує державну реєстрацію. 
Така заява містить дві частини: перша – це 
власне заява; друга – це інформація про за-
сновників (загальні реквізити, індивідуаль-
ний податковий номер, місцезнаходження, 
поштова адреса – для юридичних осіб; іден-
тифікаційний номер та прізвище, ім’я та по 
батькові, серія та номер паспорта, внесок у 
статутний капітал – для фізичних осіб). Од-
нак не подається жодної інформації щодо 
минулого таких засновників (ведення бізне-
су, своєчасність розрахунків з дебіторами та 
бюджетом, репутація), а отже, навіть якщо 
така реєстрація здійснюється з метою здій-
снення фіктивних операцій, контролюючі 
органи не мають можливості вжити будь-
яких заходів щодо їхнього запобігання та 
можливості виникнення податкового боргу 
в таких платників. Таким чином, пропону-
ємо доповнити заяву за формою №1-ОПП 
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обов’язковими графами для заповнення. 
Форма цих граф має бути такого змісту:

– чи здійснювалась підприємницька ді-
яльність особою, яка бере участь у ство-
ренні нового суб’єкта господарювання;

– чи виникали у платника податків ситу-
ації неповної або несвоєчасної сплати 
обов’язкових зобов’язань;

– чи визнавались банкрутами підприєм-
ства, в яких юридична/фізична особа 
була співзасновником;

– чи притягувався засновник до відпові-
дальності (адміністративної, фінансової 
чи кримінальної) за ухилення від сплати 
податкових зобов’язань у минулому.
Вважаємо, що отримання такої інфор-

мації не суперечить чинному законодав-
ству України. Крім того, контролюючі органи 
зможуть об’єктивно сформувати базу най-
більш ризикових підприємств щодо здій-
снення ними фіктивної діяльності або не-
своєчасної та неповної сплати податкових 
зобов’язань, з одного боку, не порушуючи 
прав платників податків, а з іншого – звер-
таючи на них посилену увагу.

Пропонуємо впровадження нових функ-
цій електронного кабінету платника подат-
ків (далі – ЕКПП). Зазначимо, що ЕКПП – це 
персональне автоматизоване робоче місце 
платника, працювати в якому він може без 
використання спеціально встановленого 
клієнтського застосування [8]. Контролюючі 
органи надають гарантії, що електронний 
кабінет є захищеним, персоналізованим і 
безпечним електронним сервісом, який за-
безпечує безконтактні способи взаємодії 
платників податків і контролюючих органів 
у сфері оподаткування за допомогою впро-
вадження та застосування сучасних ін-
формаційно-комунікаційних технологій [8]. 
Завдяки впровадженню цього сервісу плат-
ники податків отримали можливість підго-
тувати, заповнити та надіслати податкову 
звітність в електронному вигляді. Крім того, 

з’явилася можливість у режимі реального 
часу переглядати дані про стан розрахун-
ків з бюджетом (картки особових рахунків) 
та ін. Зауважимо, що сьогодні впроваджено 
новий вид сервісу, що передбачає отриман-
ня виписки про відсутність заборгованості. 
Такий сервіс дає можливість платнику по-
датків сформувати та направити до органів 
ДФС України запит щодо надання йому до-
відки про відсутність заборгованості з по-
датків, зборів і платежів, що контролюють-
ся органами ДФС.

Однак, незважаючи на доступність 
цього сервісу у системі ЕКПП, за доцільне 
вважаємо впровадження нових сервісів, які 
дадуть змогу безпосередньо вирішувати 
проблеми виникнення та погашення подат-
кової заборгованості. Так, на нашу думку, 
логічно в такому сервісі передбачити мож-
ливість отримання онлайн-консультацій 
платником податків з питань:

– недопущення податкового боргу;
– можливостей використання механізмів 

розстрочення/відстрочення сплати по-
даткових зобов’язань, в умовах яких 
сьогодні перебуває платник податків;

– інструктування щодо правильності 
формулювання заяви на відстрочення/
розстрочення податкових зобов’язань;

– можливостей подання онлайн-заяви 
про бажання отримати відстрочен-
ня/розстрочення сплати податкових 
зобов’язань. Це пришвидшить її по-
дання та позбавить упередженого 
ставлення до платників з боку контр-
олюючих органів. Окрім того, через від-
сутність безпосереднього контакту між 
суб’єктами податкових відносин різко 
скорочується можливість неправомір-
них заходів і корупційних діянь. Рішення 
про надання або відмову у відстрочен-
ні/розстроченні податкових зобов’язань 
формується в електронному вигляді та 
надсилається платникові податків;
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– надання рекомендацій щодо складання 
графіка сплати відстрочених/розстро-
чених податкових зобов’язань;

– відповідальності платників за порушен-
ня графіка сплати відстрочених/роз-
строчених податкових зобов’язань.
Вважаємо, що розширення функцій 

електронного кабінету платника дасть йому 
змогу отримати необхідну інформацію та 
унеможливить безпосередній контакт між 
представниками органів фіскальної служ-
би і платниками податків. Окрім того, саме 
завдяки вжиттю вищеокреслених заходів 
контролюючі органи досягнуть своєї мети: 
перехід від фіскальної до сервісної служби.

Пропозиції щодо публікування в офі-
ційних виданнях та донесення до громад-
ськості інформації про податкових борж-
ників неодноразово висували вітчизняні 
науковці. Ідеологію формування негатив-
ного ставлення широкої громадськості до 
протиправних форм збагачення підтриму-
ють В. Грушко та К. Павлюк [3, 49]. Однак 
до сьогодні такі заходи не впроваджені. 
Вважаємо, що пропаганда та критика плат-
ників податків, в яких системно виникає по-
датковий борг, впливатиме на їхню ділову 
репутацію. Така інформація буде корисною 
також для контрагентів, які планують всту-
пати в економічні відносини із суб’єктами 
господарювання. Відсутність належної бю-
джетної дисципліни – це сигнал (індикатор) 
щодо надійності контрагента, щодо вико-
нання ним взятих на себе зобов’язань. Од-
нак публікувати всіх боржників нереально 
та нелогічно. Увагу необхідно звернути на 
тих, в яких податковий борг має системний 
характер та досягає значних обсягів. Про-
понуємо таку інформацію друкувати у “Ві-
снику Державної фіскальної служби” або 
на сайті ДФС. На офіційному сайті перед-
бачено сервіс “Дізнайся більше про свого 
бізнес-партнера”. Однак така інформація 
демонструє лише наявність або відсутність 

податкової заборгованості в конкретний 
момент часу. Оприлюднення даних щодо 
боржників, в яких постійно наявна забор-
гованість перед бюджетом, дає можливість 
отримати більш об’єктивну інформацію. 
Такі заходи, на нашу думку, мають стиму-
лювати платників податків до недопущення 
податкового боргу з метою формування ви-
сокої ділової репутації.

Варто забезпечити підвищення моти-
вації для своєчасної сплати податкових 
зобов’язань платниками податків. Негатив-
не ставлення до платника податків нечасто 
стимулює його до сплати податкового боргу, 
а тому необхідно розглянути можливість за-
стосування заходів мотиваційного характе-
ру. Зазначимо, що мотивація (лат. “movere”) –  
це спонукання до дії; динамічний процес 
фізіологічного та психологічного характеру, 
що керує поведінкою людини, визначає її 
організованість, активність і стійкість; здат-
ність людини діяльно задовольняти власні 
потреби. Так, належне виконання державою 
покладених на неї функцій і забезпечен-
ня стабільного та поступального розвитку 
є найкращими мотиваційними фактора-
ми для сплати платниками податків своїх 
зобов’язань [9, 176]. Однак це не завжди так, 
адже несвоєчасність виконання податкових 
зобов’язань платниками податків наявна і в 
розвинутих країнах світу. Таким чином, до-
цільно впровадити заходи мотиваційного 
характеру, до яких, на нашу думку, належа-
тимуть наступні [9, 180]:

– формування рейтингу кращих платни-
ків податків у регіоні на основі певних 
показників, а саме: дотримання подат-
кової дисципліни, створення нових ро-
бочих місць, залучення приватних ін-
вестицій, створення та розробка нових 
інноваційних продуктів;

– визначення кращих платників за під-
сумками бюджетного року;
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– надання таким платникам переваг при 
участі у тендерних (державних) заку-
півлях;

– можливість отримання різного роду 
преференцій та ін.
Визнання таких платників податків кра-

щими сприятиме підвищенню їхньої моти-
вації працювати більш ефективно, а також 
своєчасно та в повному обсязі перерахува-
ти податкові платежі. А. Маслоу (Abraham 
Maslow) щодо цього зазначав, що однією з 
найбільших потреб індивіда є необхідність 
у повазі та визнанні. Таким чином, задо-
вольняючи власні потреби, платник подат-
ків відстоюватиме інтереси держави, до 
чого лише необхідно його спрямувати.

Доцільним є створення онлайн-сис-
теми, в якій буде систематизована інфор-
мація про наявність у платників податків 
рухомого та нерухомого майна. Органи, 
що ведуть облік або реєстрацію рухомого 
майна та інших активів, які є об’єктом опо-
даткування, зобов’язані повідомляти про 
власників та/або користувачів такого рухо-
мого майна й інших активів, розміщених на 
відповідній території, або про транспортні 
засоби, зареєстровані у цих органах, та 
їхніх власників, представників контролю-
ючих органів за своїм місцезнаходженням 
щомісяця, але не пізніше 10 числа наступ-
ного місяця. Порядок такого повідомлен-
ня встановлює Кабінет Міністрів України. 
Окрім того, податковий керуючий з метою 
встановлення наявності майна в боржника 
звертається до Державної реєстраційної 
служби України. Інформацію щодо обтя-
жень рухомого та нерухомого майна отри-
мують фіскальні органи через спрямування 
запитів до ДП “Інформаційний центр” Мініс-
терства юстиції України. Описані процеду-
ри суттєво сповільнюють процес опису та 
реєстрації майна в податкову заставу. Про-
понуємо створити онлайн-систему, в якій 
буде доступна інформація про наявність 

майна, його обтяження, балансову вартість 
і термін корисного використання. У разі об-
тяжень такого майна іншими кредиторами 
інформація оновлюватиметься та доводи-
тиметься до відома податкового керуючого 
про можливість опису та продажу такого 
майна [9, 176].

Необхідним нині є підвищення рівня по-
даткової культури та свідомості платників 
податків. Трактування поняття “податкова 
культура” доволі неоднозначне та різно-
бічне. В. Андрущенко визначає податкову 
культуру як різновид культури грошових 
відносин, форму прикладної, утилітарної 
етики, що передбачає конкретні процедури 
і правила, які відрізняють правильне від не-
правильного, моральне від аморального 
[10, 15]. Ю. Іванов вважає, що податкова 
культура – це частина загальнонаціональ-
ної культури країни, яка відображає рівень 
знання та дотримання податкового законо-
давства, правильність обчислення, повноти 
і своєчасності сплати до держави податків, 
зборів та інших обов’язкових платежів, зна-
ння своїх прав, виконання обов’язків платни-
ками податків та контролюючими органами, 
розуміння громадянами важливості сплати 
податків для держави і суспільства [11, 35].

Дж.-Е. Стігліц (Joseph E. Stiglitz), характе-
ризуючи властивості ефективної податкової 
системи, зазначає, що “…податкова систе-
ма має бути спроектована так, щоб індивіди 
були переконані у доцільності своїх податко-
вих виплат” [12, 107]. І. Таранов доповнює, 
що саме це зробить ухилення громадян від 
сплати податків та зборів неможливим. У 
такий спосіб ведеться просвітницька діяль-
ність серед платників податків і досягається 
високий рівень переконливого обґрунтуван-
ня платникам необхідності виконання ними 
свого громадянського обов’язку, а відпо-
відно, формується податкова культура [13, 
136]. Вважаємо, що усвідомлення платни-
ками податків необхідності правильності, 
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повноти та своєчасності сплати податкових 
зобов’язань є першим, проте визначальним 
кроком щодо недопущення виникнення по-
даткового боргу. Робота контролюючих ор-
ганів має бути спрямована на підвищення 
рівня податкової культури та закладення у 
свідомості платників податків необхідності 
сплати податкових зобов’язань. Пріоритет-
ними в діяльності контролюючих органів ма-
ють бути такі заходи:

– налагодження високого сервісу в об-
слуговуванні платників податків;

– забезпечення доброзичливого та не-
упередженого ставлення до платників 
податків;

– формування партнерських відносин 
(платник податків – це, передусім, парт-
нер для досягнення визначених цілей, 
а не джерело збагачення для держави 
чи працівників контролюючих органів);

– популяризація роботи контролюючих 
органів у сфері оподаткування;

– надання професійних і фахових кон-
сультацій;

– відсутність корупції в органах держав-
ної фіскальної служби;

– запровадження та проведення курсів по-
даткової грамотності серед населення;

– навчання персоналу бути ввічливим.
Відсутність орієнтації на виконання 

лише фіскальних завдань і спрямування 
роботи контролюючих органів на надання 
допомоги платникам податків дасть змогу 
своєчасно та повною мірою виконувати по-
даткові зобов’язання. 

Доцільним вважаємо удосконалення 
нормативно-правового регулювання пога-
шення податкового боргу в частині доступу 
до дебіторської заборгованості платників 
податків, в яких існує податковий борг. По-
датковим кодексом України передбачено, 
що дебіторська заборгованість може бути 
джерелом погашення податкового боргу 
лише якщо здійснення заходів щодо стяг-

нення коштів і продажу майна платника 
податків не привело до повного погашення 
суми податкового боргу. В такому разі орга-
ни ДФС мають право визначити додатковим 
джерелом погашення податкового боргу 
дебіторську заборгованість платника подат-
ків, термін погашення якої настав та право 
вимоги якої переведено на контролюючі 
органи. Доволі складно погодитись із діючи-
ми положеннями, адже платники податків, 
що застосовують касовий метод обліку по-
даткових зобов’язань із податку на додану 
вартість, часто допускають прострочення 
сплати податкових зобов’язань саме через 
несвоєчасність розрахунків їхніми контра-
гентами. Таким чином, порушення платіжної 
дисципліни контрагентами є передумовою 
для виникнення податкового боргу у плат-
ників податків і податкових втрат у держави. 

З огляду на це, пропонуємо внести змі-
ни до ПКУ щодо визначення дебіторської 
заборгованості одним з основних та пер-
шочергових джерел погашення податково-
го боргу. Крім того, після закінчення терміну 
дії податкової вимоги органи фіскальної 
служби мають отримати доступ до наявної 
інформації щодо дебіторів податкоборж-
ника. Право на стягнення дебіторської 
заборгованості, на нашу думку, має бути 
безумовним та не передбачати звернення 
органів стягнення до суду. Вважаємо, що 
такі жорсткі дії, з одного боку, дадуть змо-
гу запобігти виникненню нових випадків і 
зростанню обсягів існуючої заборгованості 
платників податків, а з іншого – налагодити 
платіжну дисципліну між суб’єктами підпри-
ємницької діяльності [9, 183].

Дотримання описаних заходів систем-
ного характеру, на нашу думку, дасть змогу в 
майбутньому зменшити ризики виникнення 
податкового боргу. Оскільки такі заходи є за-
гальними, то вважаємо за доцільне виокре-
мити тактичні заходи, що передбачатимуть 
конкретні дії, а їхнє застосування дозволить 
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унеможливити виникнення податкового 
боргу в майбутньому. Вони націлені на не-
допущення податкового боргу за окремими 
податками та зборами і повинні охоплювати, 
насамперед, своєчасність та повноту спла-
ти заробітної плати; своєчасне повернення 
бюджетного відшкодування; неперервний 
контроль за діяльністю ризикових платників; 
автоматизацію процесів перезарахування 
надмірно сплачених платежів у рахунок по-
гашення податкового боргу.

Окреслені заходи можна застосовувати 
для запобігання виникненню та зменшення 
податкового боргу за окремими податкови-
ми платежами. Зокрема, своєчасність та 
повнота сплати заробітної плати впливають 
лише на податкову заборгованість із подат-
ку на доходи фізичних осіб. Оскільки дже-
релом сплати такого податкового платежу 
є заробітна плата, то у разі її несвоєчасної 
сплати виникає не лише заборгованість 
перед фізичними особами–працівниками, 
а й перед державою. Отже, вжиття заходів 
щодо своєчасності та повноти здійснення 
розрахунків працедавців із найманими пра-
цівниками забезпечить недопущення ви-
никнення податкового боргу з такого виду 
податку. Важливим вважаємо також стиму-
лювання державою виплати працедавцями 
заробітної плати винятково через банків-
ські установи, що дасть змогу підвищити рі-
вень податкового контролю та забезпечить 
своєчасність розрахунків з бюджетом.

Нині необхідно забезпечити своєчасне 
повернення бюджетного відшкодування. 
Органи законодавчої влади встановлю-
ють обов’язок і правила розрахунків перед 
бюджетом, однак саме держава часто по-
рушує правила своєчасності здійснення 
розрахунків із платниками податків. Незва-
жаючи на запровадження автоматичного 
відшкодування податку на додану вартість, 
станом на кінець 2014 р. залишок невід-
шкодованого ПДВ був доволі значним та 

перевищував 13,5 млрд. грн. [14]. Із 2015 р. 
суттєво переглянуто критерії, яким має 
відповідати діяльність платника ПДВ для 
отримання бюджетного відшкодування. Од-
нак два з визначених критеріїв вважаємо 
доволі дискусійними, зокрема щодо права 
на автоматичне відшкодування ПДВ. Це 
право надається платникам, які:

– здійснюють операції, до яких засто-
совується нульова ставка (питома вага 
яких протягом попередніх 12 послідовних 
звітних податкових періодів (місяців) сукуп-
но становить не менше 40% від загального 
обсягу поставок (для платників податку з 
квартальним звітним періодом – протягом 
попередніх 4 послідовних звітних періо-
дів), або здійснили інвестиції в необоротні 
активи у розмірах не менш ніж 3 млн. грн. 
протягом останніх 12 календарних міся-
ців. Таким чином, платники податків, що 
не здійснюють експортних операцій або не 
здійснювали інвестиції в необоротні акти-
ви, позбавляються права на автоматичне 
бюджетне відшкодування. Враховуючи кри-
зові умови розвитку вітчизняної економі-
ки впродовж 2014 р. і суттєве скорочення 
обсягів експортних операцій (у тому числі 
значне зменшення обсягів експорту в Ро-
сію), такі критерії є абсолютно недоціль-
ними та необґрунтованими. Виконати такі 
умови зможуть окремі зернотрейдери та 
підприємства мільярдери, діяльність яких 
спрямована на експорт власної продукції. 
Малий бізнес у цьому разі практично по-
збавлений права для отримання автома-
тичного бюджетного відшкодування;

– не мають податкового боргу. Доволі 
часто виникає ситуація, за якої в платника 
податків існує паралельно невідшкодований 
ПДВ і заборгованість із податків та зборів. 
Пропонуємо проводити автоматичне пере-
зарахування бюджетного відшкодування 
для погашення податкового боргу платежів 
до державного бюджету. Таким чином, дер-
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жава, з одного боку, матиме змогу зменшити 
обсяги невідшкодованого ПДВ, а з іншого –  
не допустить виникнення та накопичення 
податкових боргів платників податків.

Необхідним заходом вважаємо непе-
рервний контроль за діяльністю ризикових 
категорій платників податків. Зауважимо, 
що перша фаза контролю фіскальними ор-
ганами після проведення обліку платників 
податків здійснюється в процесі проведен-
ня камеральних перевірок. Зокрема, такі 
перевірки проводять тільки у приміщенні 
органу державної фіскальної служби винят-
ково на підставі даних, зазначених у подат-
кових деклараціях (розрахунках) платника 
податку. Згідно з п. 76.1 ст. 76 Податково-
го кодексу України камеральній перевірці 
підлягає податкова звітність суцільним по-
рядком [15]. Саме на цьому етапі має бути 
зосереджена основна увага контролюючих 
органів, що дасть змогу визначити правиль-
ність наведених розрахунків, а відповідно 
не допустити в майбутньому донарахуван-
ня штрафних санкцій та пені, ймовірність 
сплати яких доволі невисока. Зазначимо, 
що виняткову увагу при здійсненні каме-
ральних перевірок слід спрямовувати на 
декларації платників ПДВ. За підсумками 
проведення таких перевірок контролюючі 
органи визначають категорії платників за 
єдиним критерієм відбору, серед яких ви-
окремлюють: “підприємства-вигодонабува-
чі”, “транзитери”, “податкові ями” та “сплячі 
підприємства”. Однак трактування цих ка-
тегорій не передбачено жодним загально-
доступним нормативно-правовим актом в 
Україні. Так, Міністерство юстиції України 
в листі № 881-0-3-13/10.1 від 10.09.2013 р. 
зазначає, що податкове законодавство не 
подає визначення термінів “податкова яма” 
та “транзитер” [16]. Разом з цим, термін 
“вигодонабувач” означено в Податковому 
кодексі України, Цивільному кодексі Укра-
їни, Постанові Кабінету Міністрів України 

№ 358 “Про затвердження Порядку і пра-
вил обов’язкового страхування предмета 
іпотеки від ризиків випадкового знищення, 
випадкового пошкодження або псування” 
від 6 квітня 2011 р. [17], проте трактування 
зазначених дефініцій у перелічених нор-
мативних актах не наведено. Розуміння 
сутності окреслених понять містять праці 
окремих практикуючих юристів і бухгалте-
рів. Так, зокрема, Т. Гарбар ці поняттями 
тлумачить таким чином:

– “вигодонабувачі” – це особи (ви-
робники або отримувачі товарів (послуг), 
які використовують послуги “транзитерів”. 
Укладають угоди, за якими насправді від-
сутні реальні господарські операції. При 
цьому до державного бюджету не сплачу-
ють значні обсяги податкових платежів. Та-
ким чином, основна увага з боку фіскальних 
органів має бути спрямована на виявлення 
“транзитерів”. “Транзитери” – це суб’єкти 
господарювання, що здійснюють операції 
з купівлі-продажу (посередницькі послуги), 
не маючи при цьому на меті отримання еко-
номічних вигод. Окрім того, у таких осіб не-
достатньо трудових ресурсів (як правило, 
не більше 10 працівників), відсутні вироб-
ничі потужності, складські приміщення або 
площа цих приміщень недостатня для на-
явного товарообігу, вартість основних фон-
дів не перевищує 10 тис. грн.;

– “сплячим” вважається підприємство, 
яке впродовж тривалого проміжку часу 
демонструє відсутність господарської ді-
яльності, однак через певний період “про-
кидається”, декларуючи доволі значну гос-
подарську активність із багатомільйонними 
оборотами;

– “податкові ями” (інколи їх назива-
ють інструментами мінімізації податкових 
зобов’язань) – це суб’єкти господарювання, 
що заздалегідь створюються як фіктивні. 
Їхнє призначення – приховати реальні до-
ходи [18].
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Визначення суб’єктів господарюван-
ня, що підпадають під категорію “подат-
кові ями”, та руйнування схем мінімізації 
податкових зобов’язань здійснюють на 
основі аналізу даних Додатка 5 до Декла-
рації з ПДВ. Так, за допомогою системи 
автоматизованого зіставлення податкових 
зобов’язань і податкового кредиту можли-
во в автоматичному режимі аналізувати 
схеми руху ПДВ, розподіляти платників за 
категоріями залежно від їхньої податкової 
поведінки, визначити фіскальну важливість 
підприємств і наявність ризиків ухилення 
від оподатковування. 

На нашу думку, визначення ризикових 
платників податків на стадії подання по-
даткової звітності стане запорукою недопу-
щення ухилення та уникнення податкових 
зобов’язань. У результаті цього суттєво 
знизиться можливість виникнення податко-
вого боргу. Крім того, виявлення фіктивних 
підприємств, які допускають виникнення 
податкового боргу, дасть можливість запо-
бігти формуванню безнадійних податкових 
боргів, а отже, зменшиться навантаження 
на працівників підрозділів погашення про-
строчених зобов’язань. Їхня робота буде 
спрямована на податковий борг, який мож-
ливо погасити. 

Висновки. В Україні значна увага звер-
тається на оптимізацію податкової заборго-
ваності шляхом запровадження ефектив-
них заходів управління податковим боргом. 
Важливим є дослідження напрямів пога-
шення сформованого податкового боргу, 
хоча необхідно забезпечити, насамперед, 
реалізацію заходів, спрямованих на запо-
бігання виникненню податкового боргу в 
нашій країні. До цих напрямів пропонуємо 
зарахувати заходи стратегічного характеру 
як домінуючі серед інших інструментів за-
побігання виникненню податкового боргу. 
Вони за своїм змістом спрямовані на недо-
пущення явища податкового боргу загалом. 

Тактичні заходи запобігання несвоєчасній 
сплаті податкових зобов’язань передбача-
ють запобігання виникненню податкового 
боргу з окремих податків і зборів. У до-
слідженні окреслено комплексний підхід 
до вирішення зазначеної проблеми. Комп-
лексне застосування визначених заходів 
значною мірою сприятиме недопущенню 
виникнення та зростання існуючого подат-
кового боргу в Україні. Однак головним на-
прямком оптимізації розмірів податкового 
боргу вважаємо розробку обмежуючих за-
ходів, спрямованих на стримування розви-
тку цього боргу і зменшення його величини. 
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