
226 Міжвузівська науково-практична копф. 
курсантів та СИПІ 

З урахуванням актуальності та своєчасності питання впроваджені ¡« 
ськового збору на території України, членами Асоціації податкових ршщ 
обговорювалися проблеми правового регулювання справляння збору. 1« 
зультатами проведення досліджень членами Асоціації податкових MJB 
було окреслено наступне коло проблем, що потребує свого вирішення [ 11 

1.) Військовий збір не знайшов свого відображення в переліку 
державних податків та зборів, що закріплений в статті 9 ПКУ; 

2.) Відповідно до Закону України № 1621 -VII, військовим збором м 
оподатковуватися усі виплати за цивільно-правовими договорами на КОІ 
фізичних осіб, проте Державна фіскальна служба неоднозначно трак їм 
норму закону, що породжує численні дискусії в правозастосуванні; 

3.) Законом України № 1621-VII базу оподаткування військовим ібі 
визначено таким чином, що фактично виникає подвійне оподаткування цп 
фізичної особи; 

4.) Оподаткувашво підлягає будь-яка сума виграшу у грошову лої 
що в свою чергу значно ускладнить роботу учасників ринку лотерей І [і 
ком стануть значні втрати не лише операторів державних лотерей, але ¡i l t | 
Державного бюджету України від недоотриманих відрахувань в розмірі і II 
податку, яка встановлена пунктом 151.1 статті 151 ПКУ, від частини ПО 
ходів, що залишилися після формування призового фонду; 

5.) Положення Закону України № 1621 -VII не враховують спецИІ 
оподаткування доходів, отриманих самозайнятими особами за нити 
правовими договорами. 

Таким чином, проглянувши Закон України № 1621-VIT, можна і І 
джувати, що закон не дає чіткої відповіді на ряд запитань, що містять о 
неузгодженості та прогалини, які потребують негайного вдосконалення. II 
ховуючи опрацьовану інформацію щодо військового збору, можна сказати 
податкове законодавство в частині правового регулювання справляння ні 
кового збору має бути доопрацьовано якомога швидше. Благородна мети 
провадження військового збору повинна досягатися зрозумілими методами і 
відповідати принципам податкового законодавства - економічності о н о ми 
вання та єдиного підходу до встановлення податків і зборів. 
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