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РОЗУМНЕ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВОЮ СИСТЕМОЮ – КЛЮЧ 

ДО ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВИ 

 (НА ПРИКЛАДІ ШВЕЦІЇ) 

 

За рівнем доходів на душу населення, розвитку соцiального забезпечення, 

освiти, охорони здоров’я та охорони довкілля, а також iншими показниками 

Швецiя належить до числа держав з найвищим у свiтi рiвнем життя. У 

забезпеченнi соцiального добробуту важливу роль вiдiграє шведська модель 

податкової системи, яка традицiйно спрямована на вирiвнювання доходiв і 

життєвого рiвня громадян [1, с.3]. 

Ключ до розуміння суті шведської державної моделі лежить саме у 

податковій системі країни. 

Державний сектор в Швеції, і місцеві органи управління мать дуже 

широкий круг повноважень. Вони включають освіту, працевлаштування і 

промислову політику, догляд за хворими і літніми людьми, соціальне 

забезпечення, захист навколишнього середовища тощо [2]. 

Для реалізації цих повноважень державним органам необхідна частина 

загальнонаціональних ресурсів, що отримується ними у вигляді податків. Тому 

рівень податків в Швеції досить високий, але велика частина зібраних коштів 

повертається платникам податків у формі різних виплат і послуг. 

Прибуткова частина бюджету Швеції складається з наступних 

надходжень: 



-збори, що стягуються з працедавців (витрати на соціальне страхування), 

з яких виплачуються пенсії, медичні страховки і інші соціальні виплати; 

-кожен працедавець, колективний або індивідуальний, сплачує до 

бюджету так звані соціальні внески, що дорівнюють приблизно третині 

заробітку кожного робітника і службовця. Ці засоби йдуть на покриття 

пенсійних і медичних витрат [2]. 

Нова податкова система почала вводитися з кінця липня 1990 року і 

повністю вступила в дію у 1992 році. На сьогодні приватні особи сплачують 

прибутковий податок і державі, і місцевим органам управління, тоді як 

юридичні особи (за винятком домоволодіння громадян, що померли) 

обкладаються тільки загальнодержавним прибутковим податком. Рівень 

загальнодержавного прибуткового податку для фірм складає 28%. Місцевий 

прибутковий податок визначається таким чином: щорічно всі місцеві органи 

управління вирішують, яку частку від доходу оподаткування складатиме 

податок. У середньому рівень місцевого прибуткового податку складає 

приблизно 31% від доходу оподаткування. 

Система збору податків у Швеції влаштована таким чином, що податкові 

платежі здійснюються поступово протягом року. Така система називається 

“Сплата у міру отримання доходів. 

У співставленні з іншими країнами ЄС саме в Швеції – найвищий 

загальний рівень оподаткування ПДВ по основних товарах і послугах. 

Застосовуються два принципи визначення країни оподаткування по ПДВ 

при експорті товарів — принцип походження і принцип призначення. Згідно з 

першим принципом оподаткування проводиться в країні, де продавець веде 

свою господарську діяльність (принцип походження), а відповідно до другого 

— оподаткування проводиться в країні знаходження покупця (принцип 

призначення) [2]. 

У Швеції при визначенні країни оподаткування ПДВ при експорті 

товарів, як в країни ЄС, так і інші країни застосовується принцип призначення 

(по товарах, що експортуються, вхідний ПДВ відшкодовується). При цьому в 



довгостроковій перспективі планується здійснити перехід на принцип 

походження як принцип визначення країни оподаткування по товарах, що 

експортуються, для якого необхідна дія однакових ставок ПДВ у всіх країнах 

ЄС. Проте в Швеції поки не можуть і не хочуть знижувати ставки ПДВ 20 %. 

У випадку із Швецією податки – це похідна успішно функціонуючої 

економіки. Парадокси "шведської моделі" зводяться не до фінансової або 

політичної, а етичної дилеми. 

Всі розуміють: система соціальних гарантій, складова серцевини 

суспільства загального добробуту, "народного будинку", може існувати і 

розвиватися тільки за рахунок податків і ефективно функціонуючої системи за 

їх визначенням і збором. 

Згідно з опублікованим дослідженням впливового експертного агентства 

США, Швеція знаходиться на першому місці по зростанню продуктивності 

праці серед 12 найбільш розвинених країн Європи і світу. 

На першому місці Швеція – і по конкурентоспроможності найбільших 

шведських індустріальних концернів [2]. 

Отже, на прикладі Швеції можна зробити висновок про те, що розумно 

побудована податкова система, що органічно вписується у всі суспільно-

державні структури, здатна забезпечувати ефективність економічної моделі 

навіть всупереч достатньо високому рівню податкових відрахувань. 

 

Література 

1. Перебийніс Є. «Україна і Швеція: партнерство, випрубоване історією// 

Національна безпека і оборона Збірник наукових праць. – Вид.-во 

Українськийцентрекономічнихі політичнихдослідженьімені Олександра 

Разумкова, 2009, №1. – с.3-5 

 2. Міністерство доходів і зборів України. «Податкова система Швеції» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.minrd.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-

rozvitk/dosvid-modernizachii-krain-svity/shvetsia/ 

http://www.minrd.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/dosvid-modernizachii-krain-svity/shvetsia/
http://www.minrd.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/dosvid-modernizachii-krain-svity/shvetsia/

