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УДК 336.2

1АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 
РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ В 
УМОВАХ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

А. О. Тимошенко, кандидат економічних наук
М. Й. Головко, аспірант
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський 
університет»

У статті проведено комплексний аналіз особливостей реформу-
вання податкових систем в країнах Європейського Союзу в умовах 
фіскальної децентралізації, виокремлено специфічні характеристики 
сучасних податкових систем західноєвропейських країн та постсоці-
алістичних країн – членів Європейського Союзу, виділено найуспіш-
ніший досвід реформування податкових систем в умовах фіскальної 
децентралізації, проаналізовано доцільність запровадження єдиної 
ставки податку на доходи юридичних та фізичних осіб у країнах Єв-
ропейського Союзу.

Ключові слова: податкова система, податкова реформа, фіс-
кальна децентралізація, трансформація податкової системи, рефор-
мування податкової системи.

Постановка проблеми. Ефективне проведення фіскаль-

ної децентралізації в країні неможливе без комплексної пере-

орієнтації її податкової системи в умовах кон’юнктурних змін 

від обслуговування переважно державного рівня управління на 

рівень регіонально-місцевий, що підтверджує необхідність ана-

лізу особливостей податкових реформ в країнах, які пройшли 

історичний шлях розвитку децентралізованого управління.

Аналіз актуальних досліджень. Особливостям здійснення 

реформ у сфері оподаткування в зарубіжних країнах та можли-

востям використання зарубіжного досвіду в Україні приділяли 

увагу в своїх дослідженнях А. М. Соколовська [1, с. 12-31], В. М. 

Мельник, Т. В. Кощук [2, с. 102-118], І. О. Луніна, Н. Б. Фролова 

[3, с. 7-20], І. М. Цап [4, с. 65-73], В. А. Шабайкович, Є. В. Пере-

пічка [5, с. 183-192], А. С. Полторак, Ю. С. Бужак, О. С. Усенко 

[6, с. 128-132; 7, с. 50-54] Н. І. Рижикова [8, с. 161-168] та інші 

автори, однак в умовах фіскальної децентралізації оцінка за-

рубіжного досвіду трансформації податкової системи потребує 

подальшої уваги науковців.

© Тимошенко А.О., Головко М.Й., 2017  
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Мета статті. Основними завданнями даного дослідження 

є комплексний аналіз особливостей реформування податкових 

систем в країнах Європейського Союзу (далі – ЄС) в умовах 

фіскальної децентралізації, виокремлення специфічних харак-

теристик сучасних податкових систем західноєвропейських 

країн та постсоціалістичних країн – членів ЄС, виділення найу-

спішнішого досвіду реформування податкових систем в умовах 

фіскальної децентралізації, аналіз доцільності запровадження 

єдиної ставки податку на доходи юридичних та фізичних осіб 

у країнах ЄС.

Виклад основного матеріалу. Зауважимо, що за резуль-

татами досліджень Світового банку у процесі формування 

рейтингу «Doing Business – 2017» [9] зафіксовано, що в період 

2015-2016 рр. 137 країн провели 283 реформи, які спрямовані 

на покращення умов ведення бізнесу, що порівняно з попере-

днім роком дослідження більше на 20%. Крім того, з 2006 р. у 

дослідженнях Doing Business було зафіксовано 2782 реформи у 

186 країнах світу. Найбільшою кількістю реформ стабільно ха-

рактеризуються країни Європи та Центральної Азії. Зазначимо, 

що серед всієї сукупності здійснених реформ розділ «Оподатку-

вання» займає 2 місце за кількістю здійснених трансформацій 

після групи показників у сфері створення підприємств. 

Проаналізуємо основні реформи у сфері оподаткування у 

країнах Європейського Союзу та висвітлимо кількісні показни-

ки здійснених трансформацій у сфері оподаткування на рис. 1.

Рис.1. Кількість здійснених трансформацій у сфері оподаткування в 
країнах ЄС та Україні за даними Doing Business за період 2006-2016 рр.

* Джерело: узагальнено авторами за даними [9]
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Так, найменшу кількість податкових реформ (1) серед кра-

їн ЄС за період 2006-2016 рр. провели Бельгія, Данія, Ірлан-

дія і Мальта, а найбільшу (6-8) – Греція, Хорватія, Угорщина і 

Румунія. Проаналізуємо податкові реформи в країнах, які в т. 

ч. запровадили ефективні реформи фіскальної децентраліза-

ції або характеризуються її високим рівнем з одночасно висо-

ким місцем в рейтингу Doing Business за індикаторами групи 

«Оподаткування».

Чеська Республіка за період 2006-2016 рр. здійснила 5 

суттєвих податкових реформ,  в результаті яких відкоригова-

но податкове законодавство в частині спрощення положень, 

які стосуються адміністративних процедур та відносин між 

платниками податків та контролюючими органами; зроблено 

електронну реєстрацію обов’язковою для всіх податків, зни-

жено ставку податку на прибуток підприємств. Цап І. звертає 

увагу на те, що основна мета модернізації податкової систе-

ми Чеської Республіки полягала у максимальному підвищенні 

ефективності стягнення податків завдяки скороченню адміні-

стративних витрат, направлених на контроль за дотриманням 

правил у сфері оподаткування [4, с. 69]. 

За даними Doing Business: 2010, Бельгія суттєво спрости-

ла податки для юридичних осіб в т. ч. шляхом запровадження 

електронної обов’язкової реєстрації для підприємств середньо-

го бізнесу.

Особливу увагу, на нашу думку, доцільно приділити до-

свіду податкової реформи в умовах фіскальної децентралізації 

Естонії, яка за показниками оподаткування в рейтингу Doing 

Business: 2017 посідає 21 місце [9], а відповідно до рейтин-

гу конкурентоспроможності податкових систем (International 

Tax Competitiveness Index) [10], який визначається на основі 

більше 40 різноманітних показників системи оподаткування, 

вже 3 рік поспіль займає найвищу сходинку серед країн ОЕСР. 

Як зазначає А. М. Соколовська [1, с. 20], починаючи з 

1994 р. в Естонії була встановлена єдина ставка максимально-

го рівня податку на доходи фізичних осіб та ставки податку на 

прибуток, що в т. ч. дозволило зберегти певний рівень фіскаль-

ної ефективності у кризові роки. У 2000 році на першій хвилі 



67Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2017. – Вип. 3

фіскальної децентралізації в Естонії було проведено унікальну 

податкову реформу, що на той час не мала аналогів у світі. В 

Естонії відмовилися від застосування моделі класичного опо-

даткування прибутку, трансформувавши її в систему оподат-

кування прибутку, який розподіляється підприємством, тобто 

виплачується у вигляді дивідендів чи виводиться з податкової 

системи країни іншим шляхом [11, с. 20]. 

На нашу думку, за майже 17 років з моменту впроваджен-

ня ця модель підтвердила свою ефективність у сучасних реа-

ліях економіки. На даному етапі розвитку податкової системи 

Естонії податок на прибуток фактично являє собою податок на 

грошовий потік (cash- ow tax). Від підприємств не вимагається 

використовувати складні методики розрахунку прибутку, опо-

датковується лише обмежена частина транзакцій, що пов’язана 

з виведенням капіталу. Проілюструємо динаміку податкових 

надходжень від податку на прибуток в Естонії на рис. 2.

Рис.2. Динаміка податкових надходжень від податку на прибуток в Естонії*

* Джерело: представлено автором на основі [11]

За результатами 2015 р. (рис. 2) сума податкових над-

ходжень від оновленого податку на розподілений прибуток 

перевищує 424 млн євро, тобто майже в 4 рази більше суми 

надходжень до реформування податку. Крім того, необхідно 

виділити і бухгалтерський ефект, який проявляється шляхом 

відображення реального обсягу прибутку юридичних осіб, що 
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позитивно впливає на залучення іноземних інвестицій і по-

кращення їхньої кредитоспроможності.

Фінляндія, яка за показниками оподаткування в рейтингу 

Doing Business: 2017 посідає 13 місце, протягом 2006-2016 рр. 

також знизила ставку податку на прибуток підприємств та 

спростила звітність підприємств у сфері оподаткування, од-

нак збільшила загальну ставку соціальних відрахувань.

У Греції, економічне становище якої на даному етапі розви-

тку є нестабільним, за 2006-2016 рр. здійснено 6 кардинальних 

податкових реформ, які однак не можна назвати компле-

ментарними та обґрунтованими. Так, за результатами Doing 

Business: 2008 та 2012 у країні двічі знижено ставку податку 

на прибуток, але вже за результатами Doing Business: 2014 та 

2017 ставка податку на прибуток підприємств була збільшена.

В Угорщині за останні 10 років проведено 6 значних подат-

кових трансформацій, у т. ч. запроваджено певні послаблення 

в частині оподаткування для малого та середнього бізнесу за 

умови покупки ними будівель або землі; зменшено ставку по-

датку на транспорт; скасовано податок на комунальні послу-

ги; збільшено відрахування на медичне страхування.

У Польщі суттєво спрощено податки для підприємств за-

вдяки запровадженню електронної системи подачі і спла-

ти транспортного податку та ПДВ, однак підвищено ставки 

транспортних податків, відрахувань в Національний фонд ін-

валідів та інших соціальних відрахувань.

За результатами Doing Business: 2017 в Португалії спроще-

но систему оподаткування за рахунок використання кращого 

програмного забезпечення, збільшення системи онлайн-ре-

єстрації податків та зниження ставки податку на прибуток 

для підприємств. За останні 10 років в країні також збільшено 

ставку податку на транспортні засоби, запроваджено зниже-

ну ставку податку на прибуток для малих та середніх суб’єктів 

господарювання.

У Словацькій Республіці до 2-ї хвилі фіскальної децентра-

лізації 2004 р. податкова система включала: прогресивний 

податок на доходи фізичних осіб, що стягувався за 5-ма став-

ками (від 10 до 38%); податок на прибуток юридичних осіб, 
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ставка якого у 2000 р. була знижена з 40 до 29%, у 2002 р. – 

до 25%; ПДВ, основна ставка якого була зменшена до 20%, а 

пільгова – збільшена до 14% у 2003 р. 

Ми погоджуємося із думкою А. М. Соколовської [1, с. 20], 

що додаткові викривлення у податкову систему цієї держа-

ви вносили намагання стимулювати економічне зростання 

в умовах фіскальної децентралізації за допомогою надання 

податкових пільг для певних галузей економіки та регіонів. 

У процесі 2-ї хвилі фіскальної децентралізації, що почалася 

у 2004 році, в країні проведено податкову реформу, акцен-

тами якої доцільно назвати перехід від прогресивного ПДФО 

до пропорційного податку, зниження ставок основних подат-

ків, а також максимальне скорочення встановлених пільг та 

спеціальних режимів оподаткування. Головною особливістю 

реформи було встановлення єдиної ставки 19% для 3-х бю-

джетоутворюючих податків.

Реалізація податкової реформи в умовах фіскальної децен-

тралізації в Словацькій Республіці дозволила активізувати під-

приємницьку діяльність в країні, здійснити позитивний вплив 

на економічне зростання (у 2005 р. реальний ВВП збільшився 

на 6,5%, у 2006 р. та 2007 р. – на 8,3% та 10,7% відповідно). 

Світова криза 2008-2009 рр. відбилася на показниках ВВП 

Словацької Республіки лише у 2009 р., коли її ВВП зменшився 

на 5,3%, однак вже у 2010 р. знову зафіксовано 4,8% зрос-

тання, що дозволило країні бути за цим показником на 2-му 

місці серед країн ЄС після Люксембургу. Так, Словацька Рес-

публіка відмовилася від ідеї «єдиного податку», яка позитивно 

зарекомендувала себе за результатами проведеної податкової 

реформи 2004 р. в умовах фіскальної децентралізації. Так, 

ставку ПДВ підвищено до 20%, податку на прибуток – до 23%, 

а податок на доходи фізичних осіб трансформувався у мало 

прогресивний податок (стягується за ставками 19 і 25%). На 

даному етапі розвитку податкової системи Словацької Рес-

публіки спрощено систему оподаткування шляхом зниження 

ставки податку на прибуток до 21%, транспортного податку, 

зменшення кількості платежів по податку на майно. 
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Перехід до єдиної ставки в Болгарії відбувся у 2008 р., в 

умовах фіскальної децентралізації. Цьому передувало декілька 

хвиль зниження ставок податку на прибуток та ПДФО: ставка 

податку на прибуток зменшувалася у 2004 р. (з 23,5 до19,5%), 

2005 р. (до 15%), 2007 р. (до 10%); ставка ПДФО знижувалась 

починаючи з 2001 р. (з 40 до 38%), у 2002 р. (до 29%), у 2005 

р. (до 24%), у 2008 р. – до 10%. Зауважимо, що це найнижчий 

рівень єдиної ставки серед всіх країн ЄС, який, крім того, було 

затверджено на законодавчому рівні безпосередньо перед сві-

товою кризою 2008-2009 рр.

У Литві також встановлено єдину ставку податку на при-

буток та ПДФО на рівні 15% у 2010 р. в умовах фіскальної 

децентралізації внаслідок поетапного зниження ставок.

Висновки і перспективи подальших досліджень. У 

процесі аналізу податкових реформ, проведених в умовах фіс-

кальної децентралізації в країнах ЄС, зроблено такі висновки:

1. З’ясовано, що податкові системи розвинутих країн ЄС 

здебільшого характеризуються високим рівнем максимальних 

ставок ПДФО і загального податкового навантаження на еко-

номіку країн та є типовими для країн загального добробуту, 

тоді як в постсоціалістичних країнах, які на даному етапі є 

членами ЄС, сформувалися податкові системи, характерні для 

ліберальних держав.

2. Встановлено, що лише в трьох країнах, які належать до 

постсоціалістичних членів ЄС (Хорватія, Польща та Словенія) 

зберіглися прогресивні системи ставок ПДФО з відносно ви-

сокими максимальними розмірами ставок (36, 32 та 50% від-

повідно). У 2013 р. до цієї групи також долучилась Словацька 

Республіка, однак доцільно зауважити, що максимальна став-

ка ПДФО в цій країні є невисокою (25%). 

3. Обґрунтовано, що найуспішнішим досвідом реформу-

вання податкових систем в умовах фіскальної децентралізації 

доцільно назвати трансформацію податкових систем Словаць-

кої Республіки та Естонії, проте справедливо також зазначити, 

що у Словацькій Республіці в умовах підвищення державних 

видатків та одночасного зниження податкового навантажен-

ня виникли фіскальні дисбаланси, що спричинило відмову від 
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застосування єдиного податку та незначне підвищення ставок 

бюджетоутворюючих податків.

4. Доведено на основі аналізу ефектів запровадження єди-

ної ставки податку на доходи юридичних та фізичних осіб у 

п'яти постсоціалістичних країнах ЄС здебільшого позитивний 

ефект таких трансформацій.

5. З’ясовано, що обрання стратегії фіскального регулюван-

ня найчастіше відбувається в умовах змін економіко-інсти-

туційного середовища, відповідно, для західноєвропейських 

країн пріоритетним в процесі проведення податкових реформ 

є дотримання стабільності, тоді як для постсоціалістичних 

країн на перше місце висувається критерій гнучкості.
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рования налоговой системы в условиях фискальной децентрализации
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децентрализации, выделены специфические характеристики современных 
налоговых систем западноевропейских стран и постсоциалистических стран 
- членов Европейского Союза, освещен успешный опыт реформирования 
налоговых систем в условиях фискальной децентрализации, проанализиро-
вана целесообразность введения единой ставки налога на доходы юридичес-
ких и физических лиц в странах Европейского Союза.

Ключевые слова: налоговая система, налоговая реформа, фискальная 
децентрализация, трансформация налоговой системы, реформирование нало-
говой системы.

A. Timoshenko, M. Holovko. Analysis of the foreign experience of reforming 
the tax system in the conditions of fi scal decentralization.

The article presents a comprehensive analysis of the specifi cs of tax system 
reform in the countries of the European Union in the context of fi scal decentralization, 
identifi es specifi c characteristics of modern tax systems in Western European 
countries and post-socialist countries – members of the European Union, successful 
experience in reforming tax systems in the context of fi scal decentralization, is 
described, the advisability of tax on income of legal entities and individuals in the 
countries of the European Union has been analyzed. 
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