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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економіка України та сектор державних фінансів пе�

ребувають у складних умовах. Воєнні дії на cході країни,
необхідність підтримки банківської системи, фінансування
боргових та виконання значного кола соціальних зобов'я�
зань загострюють необхідність мобілізації коштів до бюд�
жету. Впродовж останніх декількох років через політичну
кон'юнктуру в умовах агресивного корупційного середови�
ща значна кількість суб'єктів господарювання були змушені
вдаватися нелегальних схем у проведенні підприємницької
діяльності. Разом із відновленням демократичного політич�
ного режиму розпочалися податкові перевірки. Відбувають�
ся нарахування значних сум податкових зобов'язань та
фінансових санкцій, загострюється питання податкового
боргу. В умовах спаду ділового циклу стягнення даних
коштів у повному обсязі згідно з чинним законодавством
може призвести до закриття бізнесу. Означене актуалізу�
вало необхідність досягнення компромісу [1] між державою
в особі податкових органів та бізнесом, який став частиною
податкової реформи.
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У статті досліджено особливості реалізації механізму податкового компромісу в контексті податко0

вої реформи в Україні. Систематизовано теоретичні підходи до визначення податкової амністії: визна0
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вого компромісу в частині проведення фіскальними органами перевірок із донарахуванням податкових

зобов'язань. Розроблено рекомендації для підвищення ефективності застосування податкового компро0

місу, що включають розширення його сфери дії, публікації переліку фіктивних фірм, надання можли0

вості розстрочки сплати узгоджених сум. Здійснено прогноз та оцінку перспектив податкового компро0

місу з огляду на міжнародну практику. Обгрунтовано висновок щодо необхідності податкового компро0

місу як передумови подальшого вдосконалення систем податкового регулювання та адміністрування в

Україні.

The tax compromise implementation mechanism in the context of tax reform in Ukraine is explored in the

article. The theoretical approaches to determining the tax amnesty within definition, classification criteria and

goals are systematized. The risks in the statutory approved tax compromise procedure in part of the inspections

by fiscal authorities with crediting additional tax liabilities are identified. Recommendations for improving tax

compromise efficiency including expansion of its scope, publication list of fictitious companies, enabling the

installment payment of the agreed amounts are made. The prospect of tax compromise with regard to international

practice is estimated. The conclusion about tax compromise necessity as a prerequisite for further improvement

of tax administration and regulation in Ukraine is substantiated.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання реформування податкової системи грунтовно

досліджувалися у працях З.С. Варналія, О.Г. Германової,
Д.О. Гетманцева, О.В. Зварич, А.І. Крисоватого, Л.В. Лисяк,
І.О. Лютого, Д.М. Серебрянського, Ю.В. Сибірянської,
О.М. Смірнової, А.М. Соколовської, Л.Л. Тарангул, В.М. Фе�
досова, І.Я. Чугунова, К.І. Швабія, Л.Г. Шемаєвої та ін. ви�
датних вітчизняних науковців.

Податкова амністія як складова частина реформи до�
статньо широко досліджувалася у зарубіжній науковій
літературі. Заслуговують на увагу роботи Дж. Альма, К. Баєр,
У. Бека, Е. ле Боргне, К. Борнукової, Д. Крюка, Г. Луітела,
М. МакКі, Ж. Малхербе, І. Соловйова, Ю. Церлюкевича,
Г. Шимановича та ін. [2—7]. На даний час прикладні заса�
ди застосування податкового компромісу [1] як нового
явища у вітчизняній податковій практиці зосереджено на
рівні відомчого видання фіскальної служби, а також юри�
дичних, аудиторських та консалтингових компаній [8—12].
Означене висуває необхідність наукового осмислення по�
даткового компромісу як різновиду більш широкого понят�
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тя податкової амністії та важливого елементу податкової
реформи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Податкові амністії достатньо широко розповсюджені у
міжнародній податковій практиці. Здебільшого на даний час
їх оголошення покликане сприяти поверненню раніше не�
законно виведених фізичними особами капіталів, зокрема
до офшорних юрисдикцій. Аналіз літературних джерел доз�
воляє зробити висновок в цілому про досягнення єдності
теоретичних підходів різних авторів щодо визначення по�
няття податкової амністії:

— згідно Е. ле Боргне та К. Баєр, обмежена у часі про�
позиція уряду до певної групи платників податків сплатити
визначену суму в обмін на списання податкових зобов'язань
(включаючи пеню та штрафи) минулого періоду або пері�
одів разом із звільненням від судового переслідування [3, с.
5; 4, с. 4];

— згідно Г. Луітела, урядова програма, що зазвичай га�
рантує імунітет від юридичної відповідальності та пропо�
нує зниження фінансових санкцій для ухильників від по�
датків, які самостійно сплатять незадекларовані податкові
зобов'язання та відсотки, як правило, впродовж короткого
періоду часу [5, с. 1];

— згідно Ж. Малхербе, можливість сплатити податки в
обмін на списання суми податкового зобов'язання (вклю�
чаючи пеню та штрафи), звільнення від кримінальної відпо�
відальності та/або мораторій на податкові перевірки за пе�
ріод часу. Податкова амністія може також передбачати дек�
ларування активів (готівки, грошей на банківських рахун�
ках та ін.) без спеціальної прив'язки до податків, які мож�
ливо були не сплачені в минулому [6, с. 1—2, 15];

— згідно І. Соловйова, встановлене державою на мо�
мент її ухвалення звільнення осіб, що вчинили податкові
правопорушення, від притягнення до податкової відпові�
дальності за умови повного або часткового декларування
прихованих сум податків та добровільного внесення їх до
бюджету [7, с. 11].

Класифікаційні ознаки податкових амністій також в
цілому розроблені [3, с. 5; 6, с. 1—2, 15; 7, с. 11—13], потре�
бують лише систематизації та уточнення:

— за територіальною ознакою: загальнодержавна та
місцеві (регіональні) податкові амністії;

— за видами: одноразові, періодичні, регулярні (висту�
пають частиною структури податкової системи та передба�
чають зниження або звільнення від штрафних фінансових
санкцій у разі добровільного декларування поза процеду�
рами перевірок [6, с. 2]);

— за ступенем охоплення: всезагальні, галузеві, індиві�
дуальні (наприклад, за окремо взятими професіями або осо�
бами);

— за конкретними видами податків та ін.
Класичні причини виникнення необхідності проведення

податкової амністії включають слабкість політичного керів�
ництва, законодавства чи адміністрування. Основні цілі подат�
кової амністії передбачають [3, с. 6; 4, с. 7; 6, с. 1—4; 7, с. 14]:

— швидке одноразове додаткове поповнення доходів
бюджету держави із подальшим зростанням податкової
бази;

— поліпшення фінансового стану підприємств та еко�
номіки загалом для розширення податкової бази на перс�
пективу;

— відновлення довіри до фіскальних органів та держа�
ви в цілому;

— зміцнення податкової культури та дисципліни (в за�
рубіжній літературі в контексті цілей податкової амністії
використовується теза щодо підвищення майбутнього по�
даткового комплаєнсу, що походить від англ. "compliance"
та передбачає відповідність певним внутрішнім або
зовнішнім вимогам, нормам чи стандартам);

— стимулювання повернення вивезеного раніше закор�
дон капіталу, що сприятиме поліпшенню платіжного балан�
су країни�отримувача;

— профілактика правопорушень та корупції.
Досягнення вищенаведених цілей у сукупності визначає

результативність податкової амністії. В свою чергу,
найбільш унаочненим критерієм її успішності прийнято виз�
начати перший — обсяг додаткового залучених коштів. Так,
якщо дана короткострокова перевага визначається легко,
натомість решта показників складно піддаються кількісно�
му виміру.

Теоретичні підходи до розуміння сутності податкової
амністії здебільшого розроблені, втім аналіз практичних
засад її реалізації засвідчує неоднозначні результати.
Здійснене Е. ле Боргне та К. Баєр дослідження міжнарод�
ного досвіду використання податкових амністій [3] засвід�
чує, що прямі та непрямі витрати на програми податкової
амністії часто перевищують вигоди. Автори приходять до
висновку, що успішні податкові амністії — швидше виняток,
ніж норма.

Платники податків, що ухилялися від оподаткування,
та взяли участь у податковій амністії виявляються у більш
привілейованому стані за інших сумлінних платників, отри�
мують додаткові конкурентні переваги. В країнах, де подат�
кові амністії стали поширеною практикою, злісні ухильни�
ки часто можуть не брати участь в одній з них із сподіван�
ням на проведення наступної амністії в подальшому на більш
вигідних умовах. Так, податкові амністії регулярно прово�
дяться в окремо взятих штатах Америки. Г. Луітер підраху�
вав: надходження в абсолютних розмірах є істотними, од�
нак виявляються незначними у відносних вимірах. Наприк�
лад, у 1982—2012 рр. податкові амністії залучили в серед�
ньому 0,74%, але не перевищили навіть 3% сукупних подат�
кових надходжень. Рецесії 2001 та 2007—2009 рр. призвели
до більш частого використання інструменту податкових
амністій. В 2001—2012 рр. 50 штатів Америки здійснили 65
амністій — в середньому по 5,4 на рік [5, с. 1]. Результати
досліджень [2, с. 23] також показують, що середній рівень
комплаєнсу (або дотримання відповідності) падає після
амністії. Однак добре продумана амністія може подолати
такий спад.

Успіх податкової амністії багато в чому залежить від ста�
ну економіки. Необхідним елементом та запорукою успіш�
ності податкової амністії виступає подальше істотне вдоско�
налення правових механізмів податкового законодавства в
державі, поліпшення системи податкового адміністрування,
потенціалу фіскальних органів, запровадження більш жор�
стких фінансових санкцій за ухилення від оподаткування,
посилення міри адміністративної та кримінальної відпові�
дальності по завершенню термінів її проведення. Досліджен�
ня Дж. Альма з колегами засвідчують, що комплаєнс після
амністії є вищим, коли вона супроводжується збільшенням
зусиль правоохоронних органів, ніж коли правоохоронні
сили збільшується без амністії. Таким чином, амністія може
бути ефективним інструментом для полегшення переходу до
більш жорсткої податкового режиму [1, с. 23].

Науковці радять у назві кампаній не використовувати
слово "амністія", що має негативні асоціації. Натомість про�
понується використовувати інші формулювання, наприклад,
"Програма фіскального оздоровлення/очищення" або "Про�
грама особливих платежів" в Бразилії [4, c. 17]. Саме так й
було зроблено в Україні — податкова амністія набула ста�
тусу податкового компромісу, який за формою та змістом є
класичною амністією.

Важливим є науковий, інформаційний та рекламний суп�
ровід податкової амністії. Особливого висвітлення для зао�
хочення довіри потребують умови, порядок та гарантії.
Успіх заходів визначатиме авторитет влади в державі, імідж
країни на міжнародній арені, поліпшення інвестиційного
клімату, просування рівнями світових фінансово�економі�
чних рейтингів. Зарубіжний досвід засвідчує, що податкова
амністія або компроміс як її різновид виконує допоміжну
функцію в процесі розбудови відносин платників податків
з державою на партнерських засадах. Означеного вкрай по�
требує Україна на сучасному етапі реформування податко�
вої системи.

В Україні протягом 2012 — поч. 2014 рр. значна кількість
підприємців під тиском фіскальних та правоохоронних
органів була вимушена користуватися послугами конверта�
ційних центрів в цілях незаконної мінімізації, часткового або
повного ухилення оподаткування, виведення готівки з гос�
подарського обігу для фінансування корупції. За інформа�
цією Голови Державної фіскальної служби України І. Біло�
уса, "діяло сім генеральних майданчиків та ще близько 250
менших компаній, які працювали на дану систему" [8]. На
початку листопада 2014 р. ДФС розіслала платникам по�
датків 174 податкових повідомлень�рішень про доплату по�
датків на суму 18 млрд грн. [9]. За оцінками ДФС, здійсне�
ними на етапі роботи над законопроектом, податковий ком�
проміс потенційно надає можливість залучити до бюджету
5 млрд грн. [10]. Згідно з авторською експертної оцінкою,
додаткові надходження слід оцінювати на більш консерва�
тивному рівні 1—3 млрд грн.
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Механізм податкового компромісу, як повідомлялося
від ДФС, було ініційовано з боку бізнесу. Процес громадсь�
кого обговорення законопроектів впродовж другої поло�
вини 2014 р. засвідчив безпрецедентну відкритість та го�
товність до співпраці з боку податкових органів, яка різко
контрастувала з попередньою практикою. В результаті
плідної роботи законопроект було максимально наближе�
но до балансу інтересів між бізнес�спільнотою та фіскаль�
ною службою. Зокрема у законодавчо затвердженій про�
цедурі враховано побажання платників податків стосовно
вищезгаданого зниження ставки, подовження термінів та га�
рантій звільнення від відповідальності.

Законопроекти щодо податкової амністії у формі ком�
промісу пройшли тривалий шлях розгляду у Верховні Раді:
два читання законопроекту №4930 від 26.05.2014 р. відбу�
лися 19 червня та 2 вересня 2014 р. відповідно; паралельно
був внесений законопроект щодо створення можливостей
для податкової угоди №5043 від 08.09.2014 р., але не був
включений до порядку денного. В кінцевому підсумку по�
датковий компроміс врегульовано Законом України №63�
VIII від 25.12.2014 р. [1], який набув чинності з 17 січня
2015 р.

Застосування платниками податків механізму податко�
вого компромісу з державою дозволяє уникнути фінансо�
вої, адміністративної та кримінальної відповідальності за
заниження податкових зобов'язань з податків на прибуток
та ПДВ за податкові періоди до 1 квітня 2014 р. (раніше пе�
редбачався термін до 1 січня 2014 р.). Сума заниженого по�
даткового зобов'язання сплачується в розмірі 5%, при цьо�
му решта 95% вважаються погашеними, а штрафні санкції
та пеня не нараховується. Необхідно відзначити, що на
відміну від попередніх редакцій проектів закону про подат�
ковий компроміс (угоду), які передбачали ставку 15% у пер�
шому читанні та пізніше 10% у другому, затверджена став�
ка у 5% більшою мірою відповідає поточним фінансовим
можливостям підприємств в період спаду ділової активності,
що триває з другої половини 2012 р.

Платники податків з метою застосування податкового
компромісу мають право подати уточнюючі розрахунки або
заяви протягом

90 календарних днів. Процедура досягнення податко�
вого компромісу триває не більше ніж 70 календарних днів
з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахун�
ку. Необхідно відзначити зростання термінів, що в першій
редакції законопроекту №4930 складали по 60 днів відпов�
ідно. Алгоритм процедура досягнення податкового комп�
ромісу графічно представлена на рисунку 1.

Процедура податкового компромісу поширюється та�
кож на неузгоджені суми податкових зобов'язань в процесі
судового або адміністративного оскарження, на етапі або
за результатами документальної перевірки (рис.1.). За да�
ними Департаменту правової роботи Державної фіскальної
служби станом на 01.01.2015 р. на розгляді у судах різних
інстанцій перебували [13]:

— 65 623 справи на суму 146,5 млрд грн. (на початку
другої половини 2014 р. — 46 123 справи на суму 122,2 млрд
грн.) за позовами платників податків до територіальних
органів ДФС про визнання недійсними/нечинними подат�
кових повідомлень�рішень, з них на користь платників по�
датків вирішено 18 721 справу на суму 35,9 млрд грн.;

— 58 011 справ на суму 39,5 млрд грн. (на початку дру�
гої половини 2014 р. — 38 130 справ на суму 25,9 млрд грн.)
за позовами органів ДФС до платників податків, з них на
користь органів ДФС вирішено 35 720 справ на суму 11 млрд
грн.;

— протягом 2014 р. до Головних управлінь ДФС над�
ійшло 14 360 первинних скарг на 20 893 податкових повідом�
лень�рішень, за результатами розгляду скасовано повністю
та частково 3 948 податкових повідомлень�рішень на 4 324,9
млн грн.;

— протягом 2014 р. до ДФС України надійшло 8 247 по�
вторних та первинних скарг на 11 866 податкових повідом�
лень�рішень, за результатами розгляду скасовано повністю
та частково 618 податкових повідомлень�рішень на 2 111,2
млн грн.

Зростання обсягів справ та їх сум дають підстави спод�
іватися, що реалізація прийнятого Закону 63�VIII є нагаль�
ною та надасть змогу податковим органам скоротити нако�
пичені обсяги проблем минулих років, зосередити увагу на
вдосконаленні систем податкового регулювання та адміні�
стрування.

Закон 63�VIII містить певні корупційні складові [11; 12],
оскільки чітко не регламентує підстави проведення докумен�
тальних позапланових перевірок в межах процедури досяг�
нення податкового компромісу. Виникає висока ймовірність
втручання людського суб'єктивного фактору з боку праці�
вників фіскальних органів. Однак у разі відсутності можли�
вості застосування податкового компромісу прояви ко�
рупції могли набути істотно більших обертів. Податкові
органи також можуть зловживати із донарахуванням плат�
никам істотно більших сум за об'єктивно необхідні. Так, на�
приклад, платник податків сумлінно нараховує податкові зо�
бов'язання за дійсну співпрацю із трьома суб'єктами госпо�
дарювання з ознаками фіктивності. Фіскальний орган під час
перевірки без належної грунтовної аргументації визначає
такими ще декількох інших. Платник вимушений буде впро�
довж 10 днів безапеляційно сплатити пред'явлені йому кон�
тролюючим органом у повідомлені�рішенні суми, оскільки
в іншому випадку повністю втрачає право на 5%�вий подат�
ковий компроміс (рис. 1).

Важливим для забезпечення лояльності платників по�
датків стало законодавче закріплення положення, що
уточнення платником податкових зобов'язань шляхом по�
дання відповідного розрахунку не впливає на розмір зо�
бов'язань його контрагентів. Разом з тим, слід не ви�
ключати можливість, що на основі отриманої в межах
процедури податкового компромісу інформації вже з дру�
гої половини квітня 2015 р. відбудеться проведення пе�
ревірки їх партнерів на загальних підставах із відпо�
відними наслідками.

З метою більш ефективної реалізації Закону 63�VIII про
податковий компроміс вважаємо доцільними наступні за�
ходи:

— розглянути можливість офіційної публікації переліку
фіктивних підприємств, т.зв. "податкових ям", що стимулю�
ватиме потенційних учасників до участі у процедурі подат�
кового компромісу. Згідно публічних заяв фіскальних
органів, перелік т.зв. "майданчиків" повністю встановлений,
але дана інформація не розкривається в інтересах слідства
[8—9];
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Рис. 1. Процедура досягнення податкового компромісу
Джерело: [1].
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— розширити дію податкового компромісу окрім неза�
конно сформованого завищення витрат в цілях оподатку�
вання прибутку підприємств або податкового кредиту з
ПДВ, також й щодо заниження доходів та сум зобов'язань
відповідно; в частині порушень правил проведення готівко�
вих розрахунків;

— затвердити ДФС України окрему форму для уточню�
ючого розрахунку або дозволити користуватися старою
формою для відповідних податків;

— передбачити можливість надання розстрочки сплати
сум узгоджених податкових зобов'язань за процедурою
податкового компромісу. З огляду на складний фінансовий
стан, підприємства, які впродовж останніх 3�х років нагро�
мадили значні суми недоплат, можуть виявитися неспро�
можними сплатити їх одноразово. Водночас надто оптимі�
стично очікувати, що постійні активні користувачі конвер�
таційних центрів на систематичній основі захочуть скорис�
татися процедурою податкового компромісу, оскільки їм ви�
явиться дешевше просто відкрити нове підприємство;

— надати в подальшому можливість амністії капіталів
(в тому числі закордонних) за ставкою 0% для фізичних осіб
на етапі започаткування непрямих методів визначення до�
ходів громадян з метою оподаткування. Податкова амністія
тісно пов'язана із процесом амністії капіталів, має багато
спільних рис та методичних засад здійснення.

Доцільним та справедливим також могло б стати ран�
жування ставки податкового компромісу залежно від
розмірів підприємства — малого, середнього або великого
бізнесу (наприклад, за ставками 3—5—7% або 5—7—10%
відповідно). Дана пропозиція відповідає принципу справед�
ливості, однак не була підтримана більшістю депутатів на
етапі обговорення законопроекту.

ВИСНОВКИ
Податковий компроміс став частиною пакету подат�

кових реформ та запорукою поліпшення інституційного се�
редовища податкових відносин в Україні. Посиленню ефек�
тивності його застосування необхідно сприяти паралель�
ними реформами в частині усунення причин тінізації еко�
номіки та ухилення від сплати податків, зниження ко�
рупції, поліпшення умов ведення бізнесу та дерегуляції
підприємницької діяльності, спрощення адміністрування
податків, реформування судової та правоохоронної сис�
тем, посилення юридичних гарантів прав власності. Подат�
ковий компроміс надає підстави сподіватися на розбудову
в Україні транспарентної, конкурентоспроможної еконо�
міки та підвищенню її інвестиційної привабливості. Успі�
шна, результативна та прозора реалізація даної ініціативи
має стати позитивним фактором становлення довіри плат�
ників податків до фіскальних органів, уряду та держави в
цілому.
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