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ДІЯЛЬНІСТЬ ФІСКАЛЬНИХ ОРГАНІВ В НАПРЯМІ ГАРМОНІЗАЦІЇ 

ВІДНОСИН З ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ 

 

В ході здійснення податкових реформ ще більш гострою стала проблема 

налагодження партнерських стосунків з платниками податків через несприйняття 

останніми змін умов діяльності, навіть після проголошеної урядом політики 

зменшення податкового навантаження. Незважаючи на це, економічна 

конфронтація набула особливо загрозливого характеру в середовищі суб’єктів 

малого та середнього підприємництва. Все це вимагає розробки нових підходів до 

організації податкової роботи в плані наближення і врахування інтересів 

платника, з одночасною жорсткою постановкою питання підвищення рівня 

податкової культури та рівня виконання фінансових зобов’язань, що в кінцевому 

рахунку дасть змогу сформувати надійне підґрунтя реального партнерства між 

суб’єктами оподаткування. 

В цьому контексті гармонізація відносин між суб’єктами оподаткування є 

найбільш бажаним станом для розвитку стабільного партнерства та подолання 

об’єктивних і суб’єктивних явищ, що зумовлюють виникнення конфліктів у 

відносинах фіскальних органів з платниками. А конкретні пропозиції щодо їх 

вирішення повинні бути основою подальшого вдосконалення правового поля 

податкових відносин, зокрема удосконалення норм Податкового кодексу України 

(ПКУ). 

Метою проведення дослідження є визначення проблемних сторін діяльності 

фіскальних органів в умовах нового правового поля та виокремлення пропозицій, 

які були б дієвими та найбільш своєчасними для збереження довірливих стосунків 

між суб’єктами оподаткування. 

Оскільки стратегічними цілями податкових перетворень, які зумовлені 

новими правилами оподаткування після впровадження норм ПКУ на сьогодні 

залишаються: підтримка та стимулювання реальної економіки, виробництва; 

легалізація та вихід з тіні прихованих капіталів, набутих некримінальним шляхом; 

наступ на тіньову економіку; досягнення стовідсоткової сплати податків; 

побудова ділових партнерських стосунків з платниками, таким чином відповідно 

до цього можна визначити основні напрями реформування податкових відносин 

(рис. 1). 

Із запропонованої моделі взаємовідносин бачимо, що держава в особі своїх 

органів влади має можливості виступати ініціатором та гарантом стабільності в 

системі оподаткування лише за умови цілковитої спрямованості стратегії 

партнерства на задоволення інтересів платника податків, який переважно 

перебуває у стані очікування таких ініціатив. Будь-яка стратегія зорієнтована на 

кінцевий результат, тому вона передбачає конкретно визначенні завдання, 

реалізація яких дозволить досягнути мету. 



Основними завданнями гармонізації відносин суб’єктів оподаткування 

необхідно вважати: роз’яснення положень ПКУ, доведення до платника податків 

не лише норм податкового законодавства та їх правильного застосування, а й 

спільне розуміння та напрацювання пропозицій щодо його подальшої 

трансформації та вдосконалення з метою взаємоузгодження інтересів сторін; 

впровадження нових технологій податкової роботи, які базуються на 

використанні сучасної комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, 

спрямовані на систематичне та ефективне використання внутрішньої та 

зовнішньої інформації для планування і проведення перевірок, а отже, й на 

ефективну боротьбу з ухиленнями від сплати податків, на ліквідацію тіньової 

економіки. 

 

 
Рис. 1. Модель реформування податкових відносин на основі їх гармонізації 

Виокремленні завдання передбачають позитивні тенденції в функціонуванні 

системи оподаткування, а тому досягнення позитивної динаміки за кожним 

окремим напрямом свідчитиме про побудову довірливих та ділових стосунків між 

суб’єктами оподаткування, які визначатимуть необхідний рівень гармонізації не 

для «статистики», а задля інтересів держави а її суб’єктів господарювання. 
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Нормативно-правове поле 

ФІСКАЛЬНІ ОРГАНИ 

ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ 

Масово-роз’яснювальна робота 

(податкові консультації, інформа-

ційно-аналітичне забезпечення діяль-

ності контролюючих органів) 

Впровадження уніфікованих норм 

податкового законодавства (введення 

обов’язкових однакових юридичних 

норм і правил у сфері оподаткування і 

формування на цій основі єдиної 

податкової системи) 

подолання конфліктів  побудова стратегії  

Якісно новий рівень інформаційних 

послуг (електронне адміністрування 

податків і зборів, податковий 

контроль) 

Спрощення податкових процедур при 

безпосередніх контактах з плат-

никами податків (податкова реєс-

трація та облік платників податків) 

Міжнародне співробітництво та 

впровадження іноземного досвіду 

(використання податкових стимулів) 

Підвищення податкової культури та 

податкової дисципліни (добровільна 

сплата податків та завчасна 

поінформованість платників про 

очікувані податкові зміни) 


