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Perspektywy rozwoju nauki
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ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ І ПОДАТКОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК 
ФУНКЦІЯ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Дотримання платниками податків податкової дисципліни потребує 
здійснення з боку держави комплексу організаційних заходів, зокрема створення 
надійної системи податкового контролю і податкової відповідальності. В умовах 
розвитку демократії, переходу до ринкових відносин об’єктивною реальністю 
залишається контроль і відповідальність.

 Проблематиці та напрямам удосконалення податкового контролю та 
податкової відповідальності присвячено роботи багатьох вчених. Зокрема :
А. І. Крисоватий та Ю. Б. Іванов., Б. А. Карпінського , Н. С. Залуцької ,
П. Ю. Буряка та В. З., Т. В. Корнієнко та В. А. Онищенка,  Н.М Скворцов,                                           
М. П. Чорний.

Однією з важливих проблем у процесі подальшого реформування податкової 
системи України залишається питання удосконалення податкового контролю і 
податкової відповідальності. Тільки за умови формування податкового менеджменту 
з урахуванням модернізації податкового контролю і податкової відповідальності в 
податковій системі в цілому можливе вирішення проблеми - наповнення дохідної 
частини державного бюджету, що особливо актуально в період фінансової кризи та 
зростання бюджетного дефіциту. [1,c.57]

Сучасний стан правопорушень, що вчиняться у сфері оподатковування, 
характеризується високим рівнем кримінального професіоналізму ,постійним 
удосконалюванням правопорушниками механізму вчинення таких діянь, участю в 
злочинних групах представників влади, у тому числі працівників правоохоронних 
органів. Для усунення цього негативного явища потрібно покращити здійснення 
податкового контролю та визначення податкової відповідальності.

Податковий контроль і податкова відповідальність належать до функцій 
податкового менеджменту. Податковий контроль і податкова відповідальність є 
завершальною стадією управління оподаткуванням і одночасно – і одним із елементів 
планування податкових доходів бюджету.     

Податковий контроль можна розглядати з двох сторін: як функцію 
податкового менеджменту і як особливу діяльність щодо виконання податкового 
законодавства України . Обидві сторони податкового контролю знаходяться в 
нерозривній єдності, безупинному розвитку та удосконаленні.    
       Проблеми щодо податкового контролю і податкової відповідальності в рамках 
податкового менеджменту спричинені податковими правопорушеннями, які 
виявляються податковими органами  під час проведення перевірок, подальшим 
оскарженням їх результатів та взагалі неоднозначним тлумаченням норм податкового 
законодавства. [3,c.76]

Найпоширенішими порушеннями, виявленими податковими органами під 
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 Перспективы развития науки
час податкових перевірок є:

- ухилення від сплати податку, іншого обов'язкового платежу;
- заниження об'єкта оподаткування;
- несвоєчасна сплата податку, іншого обов'язкового платежу;
- порушення порядку заповнення документів податкової звітності, 

недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах;
- неподання (несвоєчасне подання) до банку платіжних доручень на сплату 

податків, інших обов'язкових платежів;
- недопущення перевіряючих для обстеження приміщень, що 

використовуються для отримання доходів, тощо.
Для вдосконалення системи перевірок, що проводяться податковими 

органами, слід було б:
- запровадити прозорі критерії для визначення періодичності перевірок,   

         - передбачити можливість участі у процесі перевірок третіх осіб, зокрема 
представників громадських організацій;

- дозволити фіксувати процес перевірок аудіовізуально;
- формувати своєрідний рейтинг підприємств, які не перевірялись протягом 

двох останніх років або є потенційними порушниками податкового законодавства;
- виходячи зі змісту господарських операцій ретельно добирати законодавчу 

та нормативну базу, яка була чинною протягом періоду, що перевіряється;
- додержуватись меж компетенції, не припускати в акті висновків, які 

ґрунтуються не на документальних даних, а на різного роду припущеннях; кожну 
донараховану за результатами перевірки суму обґрунтовувати первинними 
документами. [2,c.57]

Що ж стосується податкової відповідальності платників податків, то тут 
також є свої проблеми та недоліки.

Потребує зміни порядок залучення платників податків до відповідальності 
за податкові правопорушення, оскільки передбачене чинним законодавством 
право посадових осіб податкових органів притягати платників до відповідальності 
несумісне з принципом презумпції невинності останніх.

Дуже серйозною проблемою є те, що розглядаючи апеляційну скаргу, вищий 
податковий орган має право винести ухвалу, обтяжливу в порівнянні з оскаржуваним 
рішенням відповідальність платника. Подібне тлумачення неминуче ставить платника 
податків перед непростим вибором: подача апеляційної скарги може привести як до 
пом'якшення відповідальності, так і до її посилення.

З метою підвищення ефективності і доступності правосуддя в законодавстві 
слід встановити певний розмір витрат з оплати допомоги представника, які 
відшкодовуються платнику у разі визнання судом рішення податкового органу 
недійсним.[3,c.68]

Проблеми, наявні в податковому контролі і податковій відповідальності, 
можна вирішити шляхом їх удосконалення, яке досягається такими заходами, як:

- зменшення кількості перевірок та підвищення їх якості шляхом більш 
ефективного відбору підприємств для перевірок, скорочення та ліквідація недоїмки 
залучення до оподаткування «тіньових» коштів через відстеження товарно-грошових 
потоків;
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- висвітлення в засобах масової інформації проблем у сфері українського 

кримінального і податкового контролю;
- законодавче встановлення персональної відповідальності працівників 

податкових органів за умисні та невмисні помилки в роботі;
- запровадження податкових компромісів з використанням механізмів 

розстрочення чи відстрочення, договірних податкових кредитів.
Але все-таки процес удосконалення є дуже складним і він повинен в повній 

мірі враховувати інтереси як податкових органів, так і платників податків і має 
відбутися таким чином, щоб забезпечити не тільки повне і своєчасне надходження 
коштів до бюджетів та державних цільових фондів, а й дотримання прав усіх суб’єктів 
податкових відносин та можливість ефективного використання ними юридичних 
засобів захисту своїх прав, як це має відбуватися у правовій демократичній країні.
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