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ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В умовах розвитку ринкової економіки України та процесів євроінтеграції нашої держави
виникає потреба перегляду особливостей функціонування податкової системи України. Хоча на
сьогоднішній день було проведено багато реформ, але проблеми все ще виникають щодо
ефективності функціонування податкової системи України, зумовлені недосконалістю
законодавства України та неактуальними підходамиі підходами стосовно справляння податків.
Згідно ПКУ податкова система – це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів
і внесків до бюджету України і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом
порядку.
Проблема побудови ефективної податкової системи – одна з найбільш актуальних в Україні.
Її вирішення має здійснюватися шляхом вивчення та аналізу як існуючої в Україні законодавчої
бази, так і накопиченого в світі досвіду в сфері оподаткування.
Основними недоліками податкової системи України є наступні:
серйозним недоліком є недосконалість та нестабільність законодавства. Питання
оподаткування все ще регулюється підзаконними нормативними документами, постанови
Кабінету Міністрів, Указами Президента. Податкове законодавство має схожість з європейським
законодавством, але тільки в назвах податків. Неоднозначність тлумачення податкового
законодавства негативно впливає на діяльність суб’єктів господарювання, знижує привабливість
національної економіки для іноземних інвесторів;
система митно-тарифного регулювання не дозволяє оперативно реагувати на зміни
кон’юнктури світового ринку, а також на торгівельних режимів в інших державах та структури
економіки в Україні;
складна система адміністрування (середній час витрачений на підготовку, подання звітності
та сплати податків в Україні складає 350 год., у той час як у середньому по Європі і Центральній
Азії 232,7 год.).
витрати на адміністрування окремих податків вищі, ніж доходи бюджету, отримані під час їх
збирання;
податки в Україні не є інструментом підвищення конкурентоспроможності держави. Це
проявляється у тому, що система формування державних надходжень має в основному
фіскальний характер, а регулююча функція податків не орієнтована на стабільне економічне
зростання. Цей недолік значно знижує рівень конкурентоспроможності національної податкової
системи серед країн ЄС.
Таким чином, поточними проблемами реалізації податкової політики в Україні залишаються
складність і суперечливість податкового законодавство, запровадження численних змін до
податкового законодавства, надмірне податкове навантаження платників податків, скорочення
ділової активності суб’єктів господарювання, численні конфлікти між контролюючими органами
у сфері оподаткування та платниками податків, значна тінізація економіки тощо. Намір України
інтегруватися в Європейський економічний і політичний простір зумовлює необхідність не лише
адаптації національного законодавства до вимог ЄС, але і його гармонізації та об’єднання.

