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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Податкове планування представляє собою елемент системи податкової 

політики підприємства, що виступає одним з інструментів її реалізації на 

ряду з податковим бюджетуванням, обліком та контролем. Загалом, 

впровадження податкової політики на підприємстві зводиться до побудови 

найбільш оптимальних з позиції підприємства відносин з державою щодо 

питань обчислення та сплати податкових платежів [3, с.48]. 

Податкове планування, з одного боку, виступає однією зі складових 

внутрішнього планування на підприємстві, а з іншого - має специфічний 

предмет - податкові платежі. Саме тому на ряду із загальними методами, у 

податковому плануванні використовуються спеціальні методи, серед яких  [4, 

с.216-217]: 

метод заміни відносин. Діюче законодавство не обмежує 

господарюючого суб'єкта у виборі форми угоди, контрагента тощо. 

Підприємець вправі самостійно обирати будь-який з допустимих варіантів, 

приймаючи до уваги його ефективність як у загальноекономічному плані, так 

і з точки зору оподаткування. Даний метод полягає в тому, що операція, яка 

підлягає більш жорсткому оподаткуванню, замінюється іншою операцією, 

яка дозволяє досягнути ту ж саму мету, але в пільговому порядку 

оподаткування; 



метод розподілу відносин. З метою оптимізації суми податкових 

зобов'язань одна господарська операція або окрема її частина замінюється 

декількома іншими. Наприклад, з метою зменшення соціальних внесків, що 

підлягають сплаті, договір підряду з фізичною особою на виконання робіт з 

використанням підрядника може бути замінений двома договорами: 

договором надання послуг та договором купівлі - продажу матеріалів; 

метод делегування повноважень підприємству-сателіту. Полягає в 

передачі об'єкта оподаткування іншому суб'єкту підприємницької діяльності, 

що пов'язаний с платником податків. Даний метод передбачає проведення 

окремих видів підприємницької діяльності на інших підприємствах, які 

контролюються платником, за умовою, якщо це веде до певної економії;  

метод відстрочки податкового платежу. Даний метод дозволяє 

перенести момент виникнення об'єкта оподаткування на наступний 

податковий період. Наприклад, підприємство може укласти договір комісії із 

залученням посередника замість укладання договору поставки, що дозволяє 

перенести момент збільшення валового доходу у продавця; 

метод офшору. Сутність цього методу полягає в переносі об'єкта 

оподаткування (окремих операцій, видів діяльності, майна) під юрисдикцію з 

більш м'яким режимом оподаткування. Широко застосовується не тільки у 

зовнішньо-економічної діяльності, але й на територіях з особливими 

умовами оподаткування; 

метод пільгового підприємства. Застосовується шляхом переносу 

об'єкта оподаткування (окремих операцій, видів діяльності, майна) або видів 

діяльності під пільговий режим оподаткування, що пов'язаний з особливим 

податковим статусом деяких суб'єктів підприємницької діяльності, 

наприклад, суб'єктів малого бізнесу, які застосовують спрощену систему 

оподаткування; 

метод використання облікової політики. Даний метод оснований на 

взаємозалежності податкового та бухгалтерського обліку та полягає у тому, 

що за допомогою змін облікової політики можуть бути змінені розміри 



податкових баз. Наприклад, правильний вибір методу амортизації основних 

засобів дозволяє зменшити об'єкт оподаткування при продажу основних 

засобів. 

Підбиваючи підсумки вищесказаного, доцільно зробити висновок, що 

податкове планування є одним з базових інструментів, що активізує 

показники ефективності функціонування підприємства. Оскільки фінансовий 

стан сучасних підприємств не є однорідним, кожне з них має розробляти 

індивідуальну систему податкового планування, що базується на власної 

методології. З нашої точки зору, легальна, системна та оптимальна 

організація податкового планування надасть можливість підприємству 

збільшити прибуток, оптимізувати податкові зобов'язання, синхронізувати 

грошові потоки та не отримувати штрафних санкцій. 

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Офіційний веб-сайт Державної податкової служби України.- 

[Електронний ресурс].- Режим доступу : httр:// www.sta.gov.ua/control/uk/index 

2. Податковий кодекс України / Уклад. В. Кузнєцов.- Х. : Фактор, 2011.- 

496 с. 

3. Поддєрьогін А. М., Черненко В. К. Корпоративне податкове 

планування у фінансовому управлінні підприємством // Фінанси України.- 

2011.- № 4.- С. 47 - 54. 

4. Ходякова О.В., Лук΄яненко А.С. Концепція реалізації ефективного 

податкового планування на підприємстві // Фінанси, грошовий обіг і кредит.- 

2012.- №3. – с.213 – 218. 

http://www.sta.gov.ua/control/uk/index

