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УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ ЯК РЕЗУЛЬТАТ 

ВЗАЄМОДІЇ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ТА ДЕРЖАВИ  

 
 

 

Сучасний розвиток ринкових відносин обумовив нові вимоги до 
якості управління соціально-економічними процесами як на рівні 
окремих суб’єктів господарювання, так і в набагато більшому ступені 
на рівні державного управління економікою України. Їх практична 
реалізація пов’язана з необхідністю підвищення якості регулювання 
податкових відносин і тому не може обійти стороною вирішення 
проблеми ухилення від сплати податків. До того ж сама динаміка 
ухилення від сплати податків у суспільстві показує на неефективність 
заходів фінансового та юридичного характеру і спонукає фахівців 
шукати нові соціально-орієнтовані механізми регулювання 
податкових відносин. 

У вітчизняній практиці про необхідність вирішення проблеми 
ухилення від сплати податків, яка переважно пов’язується з 
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державним регулюванням податкових відносин за допомогою методів 
фінансового, адміністративного та юридичного впливу свідчать 
результати податкових перевірок.  

Сьогодні податковими органами регіону приділяється особлива 
увага викриттю кримінальних схем пов’язаних з незаконним 
відшкодуванням ПДВ. Так, у 2012 р. за результатами перевірок 
достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на 
додану вартість виявлено 153 факти незаконно заявлених до 
відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість у розмірі 
137,8 млн грн. Найбільшу суму незаконно заявленого бюджетного 
відшкодування виявили податкові органи в м. Маріуполі за одним з 
приватних підприємств у розмірі 61,5 млн грн., а також ОДПІ м. 
Червоноармійська по товариству з обмеженою відповідальністю на 
34,2 млн грн., які не мали права на бюджетне відшкодування згідно з 
нормами чинного податкового законодавства. У січні 2013 р. 
управління податкової міліції ДПС у Донецькій області виявило факт 
неправомірно сформованого посадовими особами Донецького 
транспортного підприємства податкового кредиту з ПДВ та 
завищення витрат, що, в свою чергу, призвело до несплати податків 
до бюджету на суму понад 10 млн грн [1]. 

Подібний опис проблеми має низку протиріч. По-перше, 
«соціальність» проблеми ухилення від сплати податків визначається 
винятково тим, що податкові неплатежі тягнуть за собою невиплату 
зарплат, пенсій, допомог тощо, тобто позначаються на фінансуванні 
соціальної сфери. По-друге, соціальний характер проблеми 
обумовлює акцент на економіко-правових аспектах її регулювання, в 
той час як соціальним аспектам приділяється недостатньо уваги. По-
третє, як єдиний суб’єкт управлінської діяльності, здатний 
регулювати розвиток проблеми, визнається держава, що володіє не 
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тільки фінансовими і законодавчими інструментами, але й 
винятковим правом на використання примусу [2]. Але слід зазначити, 
що використання примусу постає у виді тяжіючого і караючого 
механізму, що призводить не тільки до негативного сприйняття 
громадянами цього соціального інституту, але й до загострення 
проблеми ухилення від податків. Утворення стійких нелегальних 
мереж взаємодії призводить, зокрема, до того, що для конкретного 
платника податків податкова система постає як сукупність даностей, 
умов ведення бізнесу, трудових або інших соціально-економічних 
відносин.  

Ухилення від сплати податків одночасно являє собою і процес, і 
результат взаємодії платника податків та держави, що виражається в 
порушенні соціальних зв’язків між ними. Пошук ефективної моделі 
взаємодії держави і платника податків, створення позитивних умов 
для її розвитку – важливе завдання соціального регулювання. 

Слід додати, що мотивацію роботи контролюючих органів у 
сфері оподаткування можна сформулювати сьогодні у вигляді тези 
«взяти максимальні гроші сьогодні за будь-яку ціну», а ефективність 
їх роботи визначається кількістю та обсягами штрафів. Така 
мотивація роботи контролюючих органів у сфері оподаткування і 
відповідне оцінювання рівня ефективності їх роботи (кількість 
штрафних санкцій за результатами здійснених перевірок) не сприяє 
налагодженню партнерських відносин з платниками податків, а, 
навпаки, породжує і стимулює численні конфлікти, й тим більше не 
сприяє поширенню інтеграційних процесів зі світовою економічною 
системою. 

З огляду на це, основним завданням роботи контролюючих 
органів у сфері оподаткування повинно стати перш за все виховання 
податкової культури, по-друге – контроль за дотриманням 
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податкового законодавства, при здійсненні якого необхідно 
усвідомлювати, що бюджет поповнюють лише платники податків і аж 
ніяк не державні контролюючі органи у сфері оподаткування. У 
випадку усвідомлення цієї життєвої істини, стає очевидним той факт, 
що в разі закриття та збанкрутіння підприємства внаслідок роботи 
відповідних державних органів бюджет завжди втрачає. 

Один із важливих аспектів стратегії створення, позитивного 
іміджу податкової служби охоплює оновлення змісту, форм та 
методів масово-роз’яснювальної роботи, яка сьогодні повинна стати 
головним інструментом і взяти на себе основну роль в активізації 
людського чинника, особливо великої аудиторії платників податків і 
зборів, розвитку податкової культури, мобілізації їх на 
високопродуктивну працю для повнішого задоволення власних 
потреб та зміцнення економіки держави. 
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На даному етапі економічна ситуація в Україні пов’язана з 
використанням аналізу регуляторного впливу стабілізувалася, але не 
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