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ПОДАТКОВА СИСТЕМА СЬОГОДНІ 

Несправедлива – нерівні податкові умови 

Високе податкове навантаження на зарплати 

Непрозора процедура адміністрування податків, що спричиняє корупцію 

Непередбачувана для бізнесу та спричиняє інфляцію 

Стримує створення робочих місць  

Неефективна у зборі податків – уникнення від сплати податків спричиняє недоотримання 
до бюджету  

Тіньова економіка 



КЛЮЧОВІ ПРІОРИТЕТИ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

Зниження податкового навантаження на заробітні плати та бізнес в цілому 

Спрощення податкового законодавства та процедур 

Боротьба з корупцією у податкових органах  

Підвищення прозорості, справедливості та спрощення податкової 
системи 

Подальша економічна та фінансова стабілізація 
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Стабільність, справедливість та прозорість 

* Згідно з Messina Group Research, листопад 2015  

Податкові ставки 

мають бути 

меншими для 

середнього класу та 

бідних. 

Податкові ставки 

мають бути 

меншими для всіх. 

Частково 

погоджуюсь  

Повністю 

погоджуюсь 

Частково 

погоджуюсь  

Повністю 

погоджуюсь 

Податки мають бути нижчими для… 

КЛЮЧОВІ ПРІОРИТЕТИ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

Основні очікування громадян 
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КЛЮЧОВІ ПРІОРИТЕТИ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

Основні завдання податкової реформи з точки зору людей 

Нам дійсно потрібен план, який дозволить стабілізувати ціни, курс валют  та 

зменшити рівень податкового навантаження на доходи малозахищених громадян 



ПЕРЕДБАЧУВАНА ПОДАТКОВА СИСТЕМА….  

… створює податкові стимули для поступової детінізації 

2016 

 20% - внутрішні, 0% - експортні 

операції 

 Перехідний період на 1 рік зі 

спеціального режиму сплати ПДВ для 

с/г у пропорції 75:25 (75% 

сплачується в бюджет, 25% -

залишається на спеціальних 

інвестиційних рахунках для 

користування платниками податків) 

 7% ставка ПДВ для фармацевтичної 

галузі  

 Підвищення порогу реєстрації 

платника ПДВ до 2 млн. грн. 

20% 
 

ПДВ 

 Податкова соціальна 

пільга 0,5 МЗП – 689 грн. 

(до 3 МЗП) 

 Оподаткування пенсій - 

15% (від 3 МЗП) 

 Подовження дії 

військового збору -1,5% 

ПДФО 

 Єдина ставка, 

нараховується до 

максимального 

рівня 25 МЗП 

(34450 грн). 

20% 
 

ЄСВ 

 Інвестиційний 

податковий кредит 

18% 
 

Податок на  

прибуток   

17% 
 

2017 

18% 
 

17% 
 

7% 
 



ПРОГРЕСИВНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ЗАРПЛАТ…  

… збільшує доходи громадян та зменшує витрати роботодавця 

42,1% 

48,9% 

56,6% 56,6% 57,3% 

21,5% 

29,2% 

36,4% 
39,5% 39,5% 
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Податкове навантаження на фонд заробітної плати 

Діюча модель  
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Нова модель  

Заробітна плата працівника, грн./міс. 

Збільшення доходів Робітника 

Наприклад:  зарплата 4000 грн в місяць 

2015 2016 2017 

Чиста сума для 
працівника 

3218 3344 3377 

Зменшення податкового навантаження для 

Роботодавця 

Наприклад: зарплата 4000 грн в місяць 

2015 2016 2017 

Загальні витрати 2262 1456 1423 



ГАРМОНІЗАЦІЯ З ПРИНЦИПАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Підвищення інвестиційної привабливості для внутнішніх та зовнішніх інвесторів 



МОДЕРНІЗАЦІЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ… 

I 

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ – для приватних підприємців 

300 тис. грн. 

1,5 млн. грн. 

20 млн. грн. 

ФСП 

2 млн. грн. 

група 
I 

2 млн. грн. 

Коефіцієнт: 

2016 – 0,85 

2017 – 0,85 

2018 – 0,65 

2019 – 0,45 

300 тис. грн. 

1 178,8 тис. платників 958,4  тис. платників 

група 
II 

група 
III 

група 
IV 

група 
A 

група 
B 

група 
C 

…створює рівні умови для всіх платників податків та забезпечує справедливість 

 

163,2  тис. 

платників 

535,9  тис. 

платників 

438,1  тис. платників: 

  - 282,9  тис. ФОП 

  - 155,2  тис. юросіб 

41,6  тис. 

платників 

163,2 тис. 

платників 

760,1 тис. 

платників 

35,1 тис. 

платників 

974  тис. 

платників 



МОДЕРНІЗАЦІЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ… 

 …створює рівні умови для всіх платників податків та забезпечує справедливість 

2 052 4 104 
13 680 

41 040 
51 300 

70 815 

5 532 
14 040 

46 800 

140 400 

175 500 

242 260 

36 000 72 000 240 000 720 000 900 000 1 242 360

Порівняння податкового навантаження на працівників та на підприємців групи “B” 
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Підприємець С
п
л

а
та

 п
о

д
а

тк
ів

, 
гр

н
/р

ік
 

 

Працівник 



 Прозора система відшкодування ПДВ, нульова суб’єктивність 

 Впровадження Електронного кабінету платника податків 

 Ліквідація Податкової  міліції та створення Служби фінансових розслідувань 

(відмова від силових заходів та застосування адміністративно-аналітичних 

підходів) 

 Суттєве зменшення податкових інспекцій та кількості співробітників 

 Державна Фіскальна Служба – поступовий перехід до сервісної служби  
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СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ  АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ… 

….підвищує рівень впевненості та довіри до системи 



ПЕРЕВАГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

Бізнес виграє від макроекономічних наслідків податкової реформи   

Працевлаштування стає більш 

привабливим 
Бізнес платитиме вдвічі менше 

Інвестиційний податковий кредит для 

тих, хто здійснює інвестиції в нове 

обладнання,  виробництво або 

технології в 2016-2018 рр 

Бізнес заощаджує до 50% податкових 

зобов'язань протягом найближчих 3-х років 

Спеціальний режим з ПДВ для 

сільськогосподарських підприємств 

Перехідний період – один рік, пропорції 

75%/25% 

Зниження податкового навантаження на 

бізнес, скорочення витрат і часу 

Поступове зниження податкових ставок 

протягом 3-х років 

Заборона на внесення змін до нового 

Податкового кодексу протягом 3-х років 

Вноситимуться зміни, направлені на 

зменшення податкового тягаря чи 

спрощення податкових правил 

Зниження адміністративного 

навантаження 
Скорочення витрат на ведення бізнесу 



ПЕРЕВАГИ ВІД ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Справедливість 
Податкові пільги для тих, хто дійсно їх 

потребує 

Впевненість 
Підтримка цінової стабільності та 

передбачуваність податків 

Усунення корупції 
Прості правила обмежуватимуть 

довільне виконання податкових норм 

Сприяння створенню  

нових робочих місць 
Зростання кількості внутрішніх та 

зовнішніх інвестицій 

Фіскальна стабільність 
Прогнозованість надходжень 

унеможливить коливання бюджету 
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