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У статті розглянуто ключові проблеми становлення податку на доходи 

фізичних осіб в Україні: недотримання принципу соціальної справедливості, 

нерівномірність податкового тиску, тінізація доходів громадян.  З 

урахуванням міжнародного досвіду надано рекомендації щодо подальшого 

реформування оподаткування доходів громадян. 
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Вступ. В Україні прибуткове оподаткування громадян (податок з 

доходів фізичних осіб) в нинішній його формі вперше з’явилося в період 1920-х 

років. У період незалежності України справляння та адміністрування податку 

на доходи громадян регламентувалося Законом Української РСР «Про 

прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб 

без громадянства» (з 1991 року), Декретом КМУ «Про прибутковий податок з 

громадян» та  ЗУ «Про податок з доходів фізичних осіб» (з 1 січня 2004 року), 

прийняття якого у значній мірі змінило раніше діючий механізм оподаткування 

доходів громадян, оскільки замість прогресивних ставок оподаткування було 

введено єдину ставку податку. До того ж, згідно Закону України «Про податок з 

доходів фізичних осіб» при визначенні бази оподаткування була введена така 

категорія як податкова соціальна пільга. Починаючи з 2011 року, 

оподаткування регулюється Податковим Кодексом України. 
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 На сьогоднішній день надходження від податку на доходи фізичних осіб 

до Зведеного бюджету України посідають чільне місце в сукупному обсязі 

податкових надходжень (програючи лише надходженням від ПДВ). 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема формування 

ефективної системи оподаткування як одного із основних елементів 

макроекономічної політики у ринковій економіці досліджувалася класиками 

економічної думки К. Марксом, Дж. М. Кейнсом, К. Рау, Д. Рікардо, А. Смітом, 

М. Туган-Барановським. 

Серед сучасних українських науковців, які досліджували проблеми 

ефективного реформування податкової системи загалом та податку на доходи 

фізичних осіб зокрема, варто виокремити В. Андрущенка, Г. Балашова, 

З. Варналія, В. Вишневського, В. Гейця, Т. Єфименко, В. Загорського, В. Кміть, 

А. Крисоватого, І. Луніну, Т. Мединську, О. Молдована, Ю. Тимошенко, 

А. Соколовську, О. Шевченко та ін. Проте ефективність податкової системи 

України порівняно з іншими країнами світу, як вже зазначалося, й надалі 

залишається невисокою,  що спричиняє необхідність подальших досліджень у 

цій сфері та впровадженя їх у практику. 

Постановка завдання. На нашу думку, варто розглянути регулюючий 

вплив окремих видів податків, здійснивши аналіз процесу їх становлення, 

реформування та впливу на економіку країни, вивчаючи зарубіжний досвід. У 

цій статті ми детальніше зупинимося на проблемах реформування податку на 

доходи фізичних осіб в контексті оптимізації його регулюючої функції, надамо 

аналітичну оцінку процесу реформування та рекомендації щодо вирішення 

виявлених проблем.  

Отож, метою статті є аналітична оцінка процесу реформування податку 

на доходи фізичних осіб в контексті оптимізації його регулюючої функції та 

надання рекомендацій щодо вирішення виявлених проблем з урахуванням 

зарубіжного досвіду. 
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Виклад основного матеріалу. Податок на доходи фізичних осіб (далі 

ПДФО) – прямий податок, що залежить від результату господарської 

діяльності, а саме від доходу фізичної особи.  

В Україні ПДФО відіграє значну фіскальну роль. Протягом 2006-2009 

років частка надходжень від податку на прибуток підприємств переважали 

надходження від ПДФО. Натомість, починаючи з 2009 року, ПДФО за обсягом 

надходжень значно перевищував податок на прибуток і у 2012 році склав 

24,79% всіх податкових надходжень (див. табл.1). Це пояснюється тим фактом, 

що доходи фізичних осіб є «більш стійкими» по відношенню до дії фінансової 

кризи, аніж прибуток підприємств. 

Таблиця 1 

Показники надходжень податку з доходів фізичних осіб у 2005-2012рр. 

(розраховано автором за даними Державної казначейської служби [8]) 

Найменування показників 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Надходження від податку з 

доходів фізичних осіб до 

бюджету, млрд. грн.  

17,33 22,79 34,78 45,90 44,49 51,03 60,22 68,10 

Абсолютні темпи приросту 

порівняно із попереднім 

роком, млрд. грн 

4,12 5,46 11,99 11,12 -1,41 6,54 9,19 7,88 

Відносні темпи приросту 

порівняно із попереднім 

роком, % 

23,77 23,96 34,47 24,23 -3,17 12,82 15,26 11,57 

Частка податку на прибуток 

фізичних осіб  у структурі 

податкових надходжень, % 

22,57 23,70 28,86 30,93 32,41 28,02 22,61 24,79 

Зміна частки відносно 

попереднього року, % 
-2,69 1,13 5,16 2,07 1,48 -4,39 -5,41 2,19 

 

Як показує рисунок 1 надходження ПДФО протягом 2009-2012 рр. за даними 

Державної казначейської служби України в 2012 році становить 68,1 млрд. грн. 

Порівняно із 2011 роком ці надходження зросли на  7,88 млрд. грн. або 11,57%. 
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Рис. 1. Динаміка надходжень ПДФО до Зведеного бюджету України у 2004-

2012 рр., млрд. грн. (побудовано автором на основі даних Державної 

казначейської служби [8]) 

 

Як бачимо надходження від ПДФО в Україні сягають 4,9% ВВП або 

21,4% податкових надходжень зведеного бюджету. ПДФО у західних 

економічно розвинутих країнах є теж головним фіскальним податком. Це 

обумовлено специфікою західної філософії податкової політики. Однією з 

головних функцій системи державних фінансів країн ЄС є забезпечення 

високих соціальних стандартів життя населення. 

Слід зазначити, що глобальна форма оподаткування прибуткового 

податку дістала найбільшого поширення. Прибутковим податком обкладається 

чистий дохід фізичної особи, тобто валовий дохід, зменшений на суму 

дозволених за законом вирахувань і податкових пільг. До них належать 

неоподатковуваний мінімум, сімейні знижки, знижки на дітей, внески до фонду 

соціального страхування тощо. Ставки прибуткового податку протягом 

тривалого часу були прогресивні та побудовані за складною прогресією. У 80-ті 

роки характерно значне зниження ставок прибуткового податку у більшості 

розвинутих країн. Так, у США замість 14 ставок податку від 11 до 50 % за 

результатами податкової реформи 1986—1988 рр. введені дві ставки: 15 та 28 
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%, причому 4/5 платників сплачують мінімальну ставку. У Великобританії 

встановлені дві ставки: 25 і 40 %, тоді як наприкінці 70-х років вони коливались 

від 33 до 83 % [3]. 

Питома вага прибуткового податку у сукупних доходах сімей у 

середньому значна: в США та Великобританії — близько 30 %, у ФРН — понад 

35 %, Японії — близько 15 % (для самітних). Надходження прибуткового 

податку в доходах центрального бюджету країн значно різняться. В США цей 

податок дає близько 45 % податкових надходжень федерального бюджету, у 

Франції — близько 20 % [3]. У країнах ЄС-27 надходження даного податку в 

середньому становлять 8,1% ВВП, хоча у рамках регіону цей показник відчутно 

коливається: від 2,8% у Словаччині до 25,3% у Данії. Ставки податків теж 

варіюються: від 15% у Латвії до 53,7% у Бельгії [9]. 

Проте в Україні оподаткування доходів громадян має серйозні 

внутрішні фундаментальні вади, які негативно впливають на сприйняття його 

суспільством. Ключовою проблемою що ПДФО не є нейтральним і 

соціально справедливим. Незаможні верстви населення у структурі власних 

витрат сплачують значно більший обсяг коштів, ніж заможні. Це обумовлено 

тим, що для більшості громадян з невисокими статками єдиним джерелом 

доходу є зарплата. Оскільки функції утримання податку покладені на 

роботодавця, можливості мінімізації у штатних працівників невеликі. 

У країнах ЄС попри високі ставки податку основний фіскальний тягар 

несуть все ж заможні громадяни. Для бідних активно застосовується податкове 

вираховування: певний рівень доходу, який виключається з бази 

оподаткування. Так, у Словаччині від цього виду оподаткування звільняються 

особи, річний дохід яких не перевищує 4 тисячі євро. При цьому розмір 

вираховувань може бути збільшений на певні суми видатків громадянина, 

наприклад, на оплату освіти. 

В Україні податкова знижка існує лише для тих осіб, загальний дохід 

яких не перевищує мінімальний прожитковий мінімум. В принципі, це 

позитивна європейська практика, проте номінальний прожитковий мінімум в 
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Україні дуже далекий від реального. Навіть тих громадяни, які мають дещо 

вищий дохід, часто є бідними, хоча держава розглядає їх як платоспроможних. 

Крім того, оподаткування доходів найбідніших верств населення, що 

перевищують прожитковий мінімум, але не є великими, часто здійснюється за 

зниженими ставками. У Великий Британії - 10%, тоді як для найзаможніших 

існує ставка 50%. У Португалії - 10,5% і 42%, у Франції - 14,8% і 45,8% 

відповідно [4]. 

Завдяки цим заходам реальна ставка податку на дохід незаможних 

громадян у країнах ЄС є або від'ємною, коли бюджет надає субсидії, або вкрай 

низькою. Наприклад, за даними Національного інституту стратегічних 

досліджень, для найманого працівника, який отримує дохід на рівні середньої 

зарплати і має на утриманні двох дітей і дружину, реальна податкова ставка у 

Німеччині становить мінус 2,8%, у Греції - 0,6%, в Іспанії - 3,4%, у Великій 

Британії - 8,7%. В Угорщині, Польщі, Словаччині і Чехії фактичний рівень 

оподаткування коливається від мінус 5,3% у Словаччині до 5,3% у Чехії [4]. 

Отже, найбідніше населення країн ЄС або взагалі не сплачує 

персональний податок, або сплачує невелику частку доходу. Це приклад 

ефективного застосовування принципу соціальної справедливості податкових 

систем.В Україні ж реальна ставка податку на доходи фізосіб для такого 

найманого працівника становить 14,5% з урахуванням так званої податкової 

пільги. Вища, ніж в Україні, ставка оподаткування сімей з низькими та 

середніми доходами тільки у скандинавських країнах - 24-26% та Бельгії - 

15,2%. При цьому поняття "низький дохід" в Україні і скандинавських країнах 

відчутно різниться. 

Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб вказує на те, що 

немає єдиного підходу щодо справляння податків, оскільки специфіка 

законодавчої бази кожної окремої країни визначає способи й методи 

застосування податку з доходів фізичних осіб. В цілому можна сказати, що в 

більшості країн діють досить високі стандартні ставки оподаткування, причому 

в багатьох розвинених країнах світу вони є прогресивними (табл. 2). Проте, 

http://www.niss.niisp.org/public/File/2010_table/1217_dop.pdf
http://www.niss.niisp.org/public/File/2010_table/1217_dop.pdf
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наявність великої кількості податкових пільг та знижок для фізичних осіб в цих 

країнах створює можливість зниження податкового тягаря. 

Як видно із таблиці 2, більшість країн Центральної Європи, що стали 

членами ЄС, мали прогресивну систему оподаткування особистих доходів у 

2003 році. Найнижчі ставки оподаткування у Центральній Європі становили від 

10% у Словаччині до 33% у Литві. Середній рівень мінімальної ставки у 2003 

році в десяти країнах-кандидатах на вступ в ЄС був 19,8% при коефіцієнті 

варіації 33% [11]. 

Таблиця 2 

Оподаткування доходів фізичних осіб у країнах Центральної Європи, 

2003 рік [5, c. 158] 

 К-сть 

ставок 

Мінімальна 

ставка, % 

Максимальна 

ставка, % 

Річний доход, 

вище якого 

застосовується 

максимальна 

ставка, євро 

Стандартний 

річний розмір 

доходу, що не 

оподатковується, 

євро 

Болгарія 4 15 29 3680  675  

Чеська 

Республіка 

4 15 32 10400  1178 

Естонія 1 26 26 - 767 

Угорщина 3 20 40 5200 416 

Латвія 1 25 25 - 338 

Литва 1 33 33 - 1039 

Польща 3 19 40 16 400 640 

Румунія 5 18 40 3 800 581 

Словаччина 5 10 38 13 500 928 

Словенія 6 17 50 37 500 11% 

середньорічної 

зарплати 

Середній 

рівень у 

країнах 

Центральної 

Європи 

 19,8 21,9 - - 

  

Цікаво, що у регіонах з ефективними податковими системами - Західній 

Європі і США - персональний податок має тенденцію до прогресивності, тоді 

як у нових членах ЄС переважно застосовується плоска шкала [6] 

Прихильники запровадження єдиної ставки зазвичай наводять такі 

аргументи на її користь: 
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По-перше, вона спрощує систему оподаткування і тим самим зменшує 

адміністративні витрати; 

По-друге, завдяки низьким і простим ставкам та прозорим правилам така 

система сприяє наданню реальної звітності про доходи і , як наслідок, 

зростанню податкової дисципліни; 

По-третє, стимулює інвестиції та заощадження, зменшуючи податковий 

тягар; 

По-четверте, зменшує неефективність економіки шляхом уникнення 

подвійного оподаткування; 

І, нарешті, сприяє залученню робочої сили, включаючи осіб з високими 

доходами, які зазвичай мають вищі професійні навички [10]. 

Головними аргументами проти запровадження єдиної ставки ПДФО у 

Європі були побоювання щодо зменшення надходжень до бюджету та 

зростання нерівності у розподілі доходів населення. 

Пропорційну шкалу особистого оподаткування запровадили у 2001 р. – 

Росія (13%), 2003 р. Сербія (14%), 2004 р. – Україна (13%), Словаччина (19%), у 

2005 р. – Грузія (12%), Румунія (16%), Туркменістан (10%), у 2006 р. – Киргизія 

(10%), у 2007 р. – Казахстан (10%), Македонія (12%), Чорногорія (15%), а у 

2008 р. – Албанія (10%), Болгарія (10%), Чеська Республіка (15%), у 2009 р. – 

Білорусь (12%) [9, c. 236]. 

ПДФО стосується фактично всіх членів суспільства. Рівень 

оподаткування заробітку громадян з урахуванням розміру єдиного соціального 

внеску є надто високим у порівнянні із середньою заробітною платою, що 

призводить до другої ключової проблеми - поширення тіньової зайнятості та 

приховування реального доходу від оподаткування. 

За даними Держстату України, середня заробітна плата в Україні у 2012 

році складала 3026 грн.і зросла порівняно із 2011 роком на  14,9 відсотка. Це є 

найвищим показником за останніх 6 років та стало можливим як за рахунок 

підвищення номінальної заробітної плати, так і за рахунок суттєвого 
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уповільнення інфляції. Загалом, за період з березня 2010 року реальна заробітна 

плата в Україні зросла на 56,8 відсотка. 
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номінальна заробітна плата, грн. реальна, у % до відповідного періоду попереднього року
 

Рис. 2. Номінальна та реальна заробітна плата працівників в Україні  у 

2008-2012 рр., грн. (побудовано автором на основі даних Держстату) 

 

У таблиці 3 надано розрахунок податкового навантаження на фонд 

оплати праці (ФОП) в Україні у підприємств, що працюють на внутрішньому 

ринку. У ньому розраховано, скільки необхідно підприємству, що працює на 

внутрішньому ринку України, сплатити податків і зборів до бюджету для 

виплати однієї гривні заробітної плати. 

У прикладі розглянуто два варіанти: 

 перший – в умовах діючого оподаткування ФОП – зарплата до 

10780 грн. має податкове навантаження 102,85% (або 50,7%); 

 другий – в умовах діючого оподаткування ФОП – зарплата понад 

10780 грн. і до 18241 грн. має податкове навантаження 107,96% (52%). 
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Таблиця 3 

Розрахунок податкового навантаження на фонд оплати праці (ФОП) [7] 

№ 

п/п 

Показник Ставка,% Сума, грн. Ставка, 

% 

Сума, грн. 

1 Заробітна плата (ЗП або ФОП)  2 000,00  12 000,00 

2 Нарахування (тільки ЄСВ, 

ставка залежить від галузі , в 

середньому 37,6%)
1
 

37,60 752,00 37,60 4 512,00 

3 Утримання (ЄСВ 3,6% + 

ПДФО 15% чи 17%, якщо ЗП 

більше 10 780 грн.)
2
 

18,60 372,00 20,60 2 472,00 

4 ПДВ 20,00 550,40 20,00 3 302,40 

5 Разом зарплата працівника 

"чистими на руки" (п.1 - п.3) 

 1628,00  9528,00 

6 Всього сплата податків у 

зв'язку з виплатою ЗП, в т.ч. 

ПДВ
3
 (п.2 + п.3 + п.4) 

 1674,40  10286,40 

7 Податкове навантаження на 

"чисту" ЗП (п.6 / п.5) 

 102,85%  107,96 % 

8 Податкове навантаження від 

валового доходу (п.7 / (п.7 + 

п.6)) 

 50,70 %  51,91 % 

 

Отже, в сьогоднішніх умовах оподаткування, навантаження на 1 грн. 

зарплати «на руки» становить 1,1 грн. в бюджет, тобто близько 110%. Це 

пов’язано із високий рівнем нарахування соціальних внесків, які по суті на 

сьогодні є найбільшими податками, які сплачуються в Україні. А, як 

зазначають експерти, в Україні податки, розмір яких перевищує  30% просто не 

сплачуються. Твердження, що єдиний соціальний внесок є  податком базується 

на тому, що процедура  нарахування та стягнення внеску аналогічна 

податковим процедурам, а за несплату передбачено ті ж  санкції, як за несплату 

податків.  

                                                           
1 Ставка коливається від 36,76% до 49,7% (бюджетники 36,2%). 
2 ЄСВ нараховується на зарплату до 18 241 грн. 
3 ПДВ необхідно враховувати при визначенні ефективного (повного) податкового навантаження, так як 
підприємство, що реалізує продукцію всередині України, обкладає додану вартість (зарплату та прибуток) 
податком (ПДВ). 
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Порівняно зі східноєвропейськими країнами інтегральна ставка 

соціальних нарахувань на фонд оплати праці в Україні є приблизно однаковою 

(близько 42-43 %). Проте  в Україні навантаження суттєво зміщено у бік 

роботодавців. З-поміж країн ЄС лише в Естонії і Литві працівники сплачують 

відповідно 1,0 і 3,0 % заробітної плати до соціальних фондів. У Польщі та 

Словенії  ставки, за якими здійснюють відрахування працівники, становлять 

відповідно 25,1 % і 22,1 %, у решті країн – від 2,8 % до 9 % [4]. 

Згідно із дослідженням Міністерства економічного розвитку України, 

найбільшу тінізацію економіки показує метод "витрати населення-роздрібний 

товарообіг", і становить 44% [1]. За оцінками експертів, реальні зарплати 

українців "у конвертах" можуть бути у 3-4 рази вищими, аніж офіційні, які 

зазвичай тримаються на мінімально дозволеному рівні.Старший економіст 

Центру соціально-економічних досліджень CASE Володимир Дубровський 

вважає, що за масштабами тінізації тіньові зарплати є на другому місці. Член 

парламентського комітету з питань підприємництва Ксенія Ляпіна каже, що за 

масштабами, за охопленням кількості економічних суб'єктів, "конвертована" 

зарплата, так само як і хабарі дрібним чиновникам, є, безумовно, найбільшою 

складовою тінізації економіки[2]. 

Директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь 

Юрчишин також не бачить перспектив детінізації доходів. Адже заробітні 

плати як були, так і залишаються «в тіні», незважаючи на обурення підприємців 

високим податковим адмініструванням, а саме посилення адміністративно-

податкового тиску. В умовах суспільно-економічної ситуації, що склалася в 

Україні, будь-які обов’язкові платежі за ставкою  вище 15%, сплачуватися не 

будуть, яким би не було суворим покарання, яке лише збільшує "тінь". Якщо ж 

буде знижено цей соціальний внесок, до, як кажуть підприємці, хоча б 18%, 

тоді можна буде сподіватися, що значна частина зарплат вийде із тіні, якщо 

паралельно будуть створені дієві стимули до того, щоб людина бачила, як її 

внески позначаться на її ж пенсії [2]. 
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Прийнятий Податковий кодекс у питанні ПДФО містить низку 

позитивних новацій, хоча й не вирішує проблем щодо ухиляння від сплати 

податку та зменшення фіскального тиску на доходи незаможних громадян. 

Ключові новації Податкового кодексу у функціонуванні ПДФО  такі. 

По-перше, запровадження де-факто прогресивної ставки 

податку. Податковий кодекс зберіг ставку податку на рівні 15% як основну, але 

запровадив низку додаткових ставок, що роблять цей податок прогресивним. 

Зокрема, підвищена ставка у розмірі 17% застосовується у разі, якщо 

загальна сума доходів, отриманих платником у звітному податковому місяці, 

перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати. Ця норма 

абсолютно обґрунтована попри те, що закономірно викликає невдоволення. 

Водночас, без підвищення ефективності роботи податкової служби у справі 

виявлення незадекларованих доходів це не призведе до очікуваного зростання 

надходжень податку з фізичних осіб. 

Кодекс також запровадив знижену ставку податку. Ставка у розмірі 10% 

буде застосовуватися до оподаткування зарплати шахтарів і працівників 

державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб. Практика диференціації 

ставки залежно від виду діяльності малоефективна. Вона лише ускладнить 

адміністрування податку і однозначно спровокує лобіювання запровадження 

знижених ставок для інших категорій робітників. 

Більш раціональним рішенням було б встановлення названим категоріям 

працівників доплат за складний та шкідливий характер праці. 

По-друге, запровадження широкого переліку механізмів зниження 

податкового тиску на доходи громадян. Податковий кодекс передбачає три 

види винятків, які зменшують фіскальний тиск на доходи населення. 

1. Доходи, які не включаються до бази оподаткування. До них належить 

широкий перелік різних статей доходів, які з економічної точки зору не 

призводять до суттєвого збільшення статків громадян і мають цільовий 

соціальний характер. Враховуючи запровадження 5-відсоткової ставки на 
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доходи інших інвестиційних інструментів, ця норма порушить принцип 

нейтральності податку, оскільки змінює поведінку інвесторів. 

2. Податкові знижки, які звужують базу оподаткування. Знижка дає 

право на зменшення річного оподатковуваного доходу на суму підтверджених 

витрат. За Податковим кодексом, такими можуть бути: частина суми процентів, 

сплачених за іпотечним кредитом, пожертви неприбутковим організаціям, 

плата за освіту і лікування, додаткові страхові і пенсійні внески, витрати на 

переобладнання транспорту на біоетанол або газ, придбання або зведення 

доступного житла. Загальна сума податкової знижки не може перевищувати 

суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку. 

3. Податкові соціальні пільги, які зменшують місячний 

оподатковуваний дохід, отриманий від одного роботодавця у вигляді зарплати. 

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на 

користь платника податку протягом місяця як зарплата, якщо його розмір не 

перевищує місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, 

помноженого на 1,4. Податкова соціальна пільга становить 100% розміру 

прожиткового мінімуму для працездатної особи і особи, яка утримує двох і 

більше дітей до 18 років, 150% - для одиноких батьків, які утримують дітей з 

обмеженими можливостями, учнів, студентів, аспірантів, учасників бойових 

дій, чорнобильців. 

Податкова соціальна пільга є єдиним механізмом у Податковому 

кодексі, який чітко спрямований на зниження податкового тиску на доходи 

незаможних.У той же час, перелік соціальних податкових пільг є вкрай 

обмеженим і недостатнім. Він значно вужчий, ніж перелік підстав, що дають 

право на податкову знижку, яка зменшує фіскальний тиск на доходи заможних 

громадян. 

По-третє, оподаткування пасивного інвестиційного 

доходу. Позитивною новацією стало запровадження оподаткування всього 

спектра пасивних інвестиційних доходів. За ставкою 5%  нараховуються 

зобов'язання з наступних джерел доходу: процентний дохід від депозитів, 
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процентний дохід за іменним ощадним депозитним сертифікатом, процент на 

депозит у кредитній спілці, дохід за виплатами компанії, яка керує активами 

інституту спільного інвестування. Також сюди належать доходи за іпотечними 

цінними паперами, відсотки, отримані власником облігації від їх емітента, 

доходи за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю, доходи за дивідендами. 

Європейська практика взагалі розглядає доходи з названих джерел лише 

як одну з форм доходів громадянина, а тому вони підлягають оподаткуванню за 

основною ставкою. Зрозуміло, що отримувати дохід з названих джерел мають 

можливість заможні люди, тому застосування зниженої ставки є досить 

дискусійним. 

Проте, останнім часом більшість європейських країн відмовляються від 

оподаткування дивідендів. Вважається, що корпорація - це лише форма 

організації бізнесу, а доходи від нього вже оподатковані на стадії 

оподаткування прибутку.В умовах, коли дивіденди не оподатковуються, їх 

виплата стає привабливим каналом отримання інвестором прибутку від 

майнових прав замість інших схем, на кшталт виведення прибутку в офшори. 

Це підвищує прозорість корпоративного сектора, покращує фінансові 

результати корпорацій, зменшує практику мінімізації податку на прибуток. 

Запровадження податку на дивіденди призведе лише до того, що їх 

вітчизняні бізнесмени застосовуватимуть інші схеми легітимізації доходів 

замість сплати дивідендів. У даному контексті оподаткування дивідендів 

видається необґрунтованим. 

Висновки. Результати проведеного дослідження дозволили зробити ряд 

висновків. 

По-перше, доведено, що однієї із ключових проблем у функціонуванні 

ПДФО в Україні є недотримання принципу соціальної справедливості, що 

передбачає застосування різноманітних форм зниження податкового тиску на 

незаможних та соціально незахищених громадян. Європейський досвід 

демонструє ряд форм та методів досягнення результатів, які варто більш 

уважно вивчати та застосовувати в Україні. 
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По-друге, в умовах високого податкового тиску на трудові доходи, який 

посилюється необхідністю сплати пенсійних внесків, набула масового 

поширення практика приховування доходів шляхом нелегальної зайнятості та 

виплати зарплат «у конвертах». 

І, третє, попри ряд позитивних новацій Податкового кодексу щодо 

справляння ПДФО, які спрямовані на зниження оподаткування доходів 

незаможних громадян та збільшення розміру платежів більш заможних, вони на 

сьогодні не є достатньо дієвими. Крім того, проблема тінізації залишається 

практично невирішеною.  
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В статье рассмотрены ключевые проблемы становления налога на доходы 
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