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ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

У статті розглянуто сутність поняття «податкової політики» підприємства, її основні структурні
елементи та етапи розробки в сучасних економічних умовах. Визначено наявні проблеми у
податковій системі України та можливі шляхи вдосконалення податкової політики підприємства в
умовах кризи. На основі систематизації підходів до поняття «податковий ризик» запропоноване
визначення цього терміну та рекомендації щодо управління податковими ризиками
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Податкова політика – це
система відносин, які складаються між платником податку і державою, а також
стратегія їх дій у різних умовах господарювання та економічних системах.

Головна проблема податкового регулювання в Україні полягає у тому, що
динамізм податкової системи України та її фіскальна спрямованість є чи не
найбільш вагомим чинником стримування розвитку підприємств. Як наслідок,
даний чинник не втрачає свого пріоритетного положення серед факторів
виникнення економічної кризи, створюючи передумови для погіршення
фінансово-економічного становища суб’єктів господарювання.

На наш погляд, податкова політика підприємства потребує цивілізованого
підходу з елементами податкового планування і податкової оптимізації. Тому
тема формування податкової політики суб’єктів господарювання в сучасних
умовах є актуальною.

В загальному плані основною тематикою досліджень у податковій сфері
багатьох вчених є роль податкової політики у забезпеченні позитивного або
негативного фінансового стану підприємства та взаємозв’язок між ними. Саме
тому вплив ефективно розробленої податкової політики на фінансову
стабільність і можливості подальшого розвитку підприємства обумовила увагу
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вчених до дослідження проблеми управління податками на рівні окремих
підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема управління
податками, незважаючи на значну кількість наукових робіт, розглядається
багатьма авторами в основному з позиції практичних рекомендацій керівникам,
бухгалтерам, податковим менеджерам, які розглядають методику законного
зниження податкових відрахувань [1].

Вплив ефективно розробленої податкової стратегії на фінансову
стабільність і можливості подальшого розвитку суб’єктів господарювання
обумовили увагу вчених до дослідження проблеми управління податками на
мікроекономічному рівні.

Існує чимало праць та публікацій, в яких відомі економісти піднімають
проблему ефективної податкової політики підприємства, в тому числі в умовах
кризового періоду. Так, наприклад, проблема оптимізації оподаткування та
пошук теоретично обґрунтованих механізмів регулювання податкового
навантаження на основі моделювання облікових даних досліджується в працях
М. Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Ю. Б. Іванова, А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк
та інших [1-7].

Істотне збільшення останніми роками кількості робіт з питання
управління податковими ризиками свідчить про зростання потреби практики в
теоретичному усвідомленні цієї проблеми. Проте слід визнати, що управління
податковими ризиками на даний час досліджено недостатньо повно.

Метою дослідження є розгляд особливостей формування податкової
політики підприємства в сучасних економічних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Податкова політика
підприємства має відображати методику планування, нарахування та сплати
податків і зборів, що застосовується суб’єктом господарювання і обирається
власником на його розсуд. Термін "податкова політика" слід трактувати на
основі загального визначення терміна "політика" під яким, зокрема, розуміють
"спосіб дій кого-небудь, спрямований на досягнення чого-небудь, який
визначає ставлення до кого, до чого-небудь" [2].

Таким чином, податкову політику на мікрорівні можна визначити як
систему проведених підприємством в галузі податкового обліку заходів, що
виражає варіанти (сценарії) його поведінки у взаєминах з державою з питань
нарахування та сплати податків і зборів.

На сьогоднішній день нормативний документ, який би визначав порядок
формування податкової політики, відсутній. Для визначення оптимальної
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форми і структури податкової політики, на нашу думку, доцільно скористатися
досвідом вирішення цього питання в Росії. Слід зазначити, що формування
податкової політики в РФ є обов'язковою умовою ведення податкового обліку,
яке визначено законодавчо з моменту набрання чинності глави 25 НК РФ [8].

Відповідно до вимог податкового законодавства, затвердження
податкової облікової політики не тільки необхідно для самого платника
податків, а й корисно, тому що її відсутність може спричинити за собою
санкції, а також упущені вигоди. За допомогою податкової політики до
контролюючих органів доводяться відомості, необхідні для здійснення
податкового контролю за правильністю нарахування та сплати податків. Крім
того, податкова політика закріплює в одному документі всі методики, які
підприємство – платник податків застосовує при нарахуванні податків і зборів.
І, нарешті, податкова політика, будучи дієвим інструментом податкового
планування, дозволяє в певних розмірах коригувати величину податкових
платежів підприємства. І хоча правила ведення податкового обліку єдині, але в
межах єдиних норм існують можливості для вибору методів обліку, що сприяє
регулюванню фінансових потоків суб'єктів господарювання [9].

В процесі проведених досліджень було проаналізовано взаємозв’язок між
податковою політикою, яку впроваджує держава, та податковим
менеджментом, що має здійснювати кожне підприємство для усунення
негативних наслідків та мінімізації податкового навантаження на нього.
Одержані результати та зроблені відповідні висновки зводяться до того, що
підприємству необхідно вибудовувати таку податкову політику, щоб
економічно вигідно балансувати між інтересами фіскальних органів та власною
необхідністю виживати та одержувати прибуток.

Такі обставини, на нашу думку, обумовлюють необхідність управління
податками на мікроекономічному рівні. Від того, наскільки ефективно
підприємство вирішить податкові проблеми при формуванні стратегії свого
розвитку, залежать можливості не тільки його економічного зростання, але й
суспільного виробництва в цілому. Саме тому, основною метою кожного
підприємства є розробка економіко-організаційного механізму адаптації у
нестабільному податковому середовищі з урахуванням ринкових механізмів
розподілу податкового навантаження, обґрунтування необхідності управління
податками на підприємстві.

Процес розробки податкової політики відбувається в кілька етапів,
кожний з яких має свою мету, завдання та форми реалізації (рис.).
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Рис. – Основні етапи процесу розробки податкової політики на підприємстві

Вказані етапи дають можливість розробити дієву податкову політику на
підприємстві. Даний підхід ґрунтується на пошуку законних альтернатив
оподаткування та виборі найбільш ефективних варіантів здійснення податків і
зборів для мінімізації податкового тиску.

Сучасний стан податкового законодавства, яке відзначається складністю
та динамічністю змін, призводить до того, що прийняття управлінських рішень
відбувається в умовах невизначеності і, як наслідок, виникає наявна
необхідність аналізу впливу на них податкових ризиків.

Питання визначення поняття «податковий ризик» на сьогодні дискусійне,
що зумовлено до певної міри і відмінностями в підході до самого процесу
оподаткування, оскільки протилежні точки зору тих, хто платить податки, і тих,
хто їх збирає.

Основні етапи процесу розробки податкової політики на підприємстві

1. Дослідження стану фінансово-господарської діяльності підприємства та
існуючих механізмів сплати податків; аналіз поточної ситуації зі сплати податків,
наявність заборгованості перед бюджетом, її строк, оцінка можливостей погашення

2. Визначення пріоритетних напрямків розвитку виробництва та можливості
зниження оподаткування; виділення пріоритетних галузей чи видів продукції;
аналіз можливостей зниження оподаткування в цих галузях

3. Розробка альтернатив сплати податків складання податкового календаря,
оцінка можливостей застосування податкових пільг; порівняння економії від
застосування кожного з варіантів з витратами, які він тягне за собою

4. Вибір оптимальної схеми оподаткування з позицій оптимізації податкових
платежів та покращення фінансового стану

5. Пошук можливостей відстрочення податкових платежів законним шляхом на
визначений термін

6. Контроль за виконанням податкової політики та оперативне її коригування у
процесі фінансового оздоровлення; контроль за своєчасністю нарахування податків
та їх сплатою у встановлений строк

7. Оцінка ефективності податкової політики з позицій прибутковості
підприємства та досягнення мети санації (застосування загальновідомих показників
для оцінки податкового навантаження на підприємство до та після здійснення
заходів оптимізації податкової політики та податкового планування)
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Податковий ризик з точки зору держави в особі його уповноважених
органів – це ймовірність (загроза) недоотримання податків до бюджету і
державних цільових фондів.

Щодо визначення податкового ризику з точки зору платника податків не
існує єдиного підходу. Податковий ризик є складним і багатоаспектним
поняттям, яке неможливо розглядати без врахування факторів, що зумовлюють
його виникнення та наслідків його реалізації в діяльності суб’єкта податкових
відносин.

На основі систематизації підходів [3, 5-7] до поняття «податковий ризик»
запропоновано визначити цей термін виходячи зі змістовної характеристики
терміна «ризик» з урахуванням специфіки правовідносин в податковій сфері, а
саме: можливість виникнення небажаних для суб’єкта податкових
правовідносин наслідків, пов’язаних з процесом оподаткування, обумовлених
негативними відхиленнями від передбачуваних станів (сценаріїв) в
майбутньому періоді.

Податки і збори – одна із значних статей витрат для більшості суб’єктів
господарювання, а тому підприємства обов’язково повинні здійснювати
управління своїми податковими ризиками та їх постійний моніторинг, як
невід’ємну частину внутрішнього контролю за ризиками. Завдяки такому
підходу подібне системне управління дає можливість більш зважено підійти до
процесу ухвалення управлінських рішень, нівелювати негативні наслідки
прояву податкових ризиків.

Ігнорування податкових ризиків в процесі податкового менеджменту
підприємства може призвести до суттєвих негативних наслідків як у вигляді
прямих втрат – зменшення фінансового результату, збільшення податкових
витрат, фінансові санкції, так і у вигляді втраченої вигоди через прийняття
неефективних управлінських рішень.

На сьогодні недоліки податкової системи держави призводять до того, що
95% платників стикаються з ризиком донарахування податків і фінансових
санкцій в результаті перевірок контролюючих органів. При цьому, як свідчить
проведений з урахуванням судових рішень аналіз, кожна четверта донарахована
перевіряючими гривня є донарахованою з порушенням податкового
законодавства. Тому ефективність функціонування будь-якого суб’єкта
господарювання значною мірою залежить від обраного підходу до управління
податковими ризиками. Прийняття рішень у сфері господарювання без
урахування податкових ризиків призводить до фінансових і інших втрат,
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знижує конкурентоспроможність і фінансову стійкість підприємств, що впливає
на економіку країни в цілому [10].

Іншим вагомим аргументом на користь управління податковими
ризиками є те, що створення і впровадження відповідної ефективної системи
управління податковими ризиками побічно сприяє і збільшенню вартості
компанії, оскільки відсутність негативних несподіванок в плані податкового
навантаження істотно підвищує довіру з боку інвесторів. Все це вимагає від
суб’єкта господарювання вироблення чіткої та зваженої політики, спрямованої
на управління податковими ризиками.

В той же час, варто зауважити, що це не означає повне усунення
податкових ризиків або їх зниження до мінімального рівня, оскільки деякі
ризики принципово не можуть бути усунені, зокрема, через обрану податкову
політику самої держави. Незважаючи на це, всі податкові ризики, що
виникають на підприємстві, повинні бути своєчасно ідентифіковані і оцінені, і
надалі враховуватися при ухваленні тих чи інших управлінських рішень. До
таких, зокрема, належать:

- передбачення ризиків;
- визначення їхніх імовірних розмірів і наслідків;
- розробку і реалізацію заходів щодо запобігання чи мінімізації

пов'язаних з ризиками втрат.
Впровадження і реалізація податкової політики на підприємстві

передбачає застосування певних спеціальних прийомів, що найбільш
зменшують негативний структурований вплив податкових ризиків. Серед них
слід відзначити такі як: вдосконалення організаційної структури підприємства
(налагодження системи документообігу, внутрішнього контролю, ретельну
аудиторську перевірку (або внутрішній контроль), максимальне залучення
податкових менеджерів (економічну службу) підприємства в процес ухвалення
управлінських рішень); акцент на підтвердження економічної обґрунтованості
операцій при вдосконаленні системи документування господарських операцій
підприємства; ініціація судової суперечки (за відсутності практики, що
склалася).

В свою чергу, методологія управління даного виду ризиків припускає
визначення загальних підходів: виявлення причин виникнення ризиків в
економіці взагалі та специфічних причин виникнення ризиків, зокрема; опис
видів ризиків, створення їх класифікації; дослідження співвідношення
невизначеності і ризику; оцінку ступеня ризику та ін.
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Таким чином, можна констатувати, що управління податковими ризиками
в рамках податкової політики вимагає від підприємства значних витрат для
реалізації всіх етапів. Головним чином, це пов’язано з необхідністю створювати
окремий спеціальний відділ податкового менеджменту або антикризового
менеджменту, головною функцією якого була б розробка та здійснення
ефективної податкової політики підприємства, в тому числі й управління
податковими ризиками.

Ще одним важливим кроком для розробки підприємством власної
податкової політики є першочерговий вибір підприємством тієї системи
оподаткування, яка буде найбільш прийнятною для його форми власності,
організаційної форми, що найбільше відповідатиме фінансовим цілям
підприємства. Адже, планування прибутку кожним підприємством включає в
себе і систему оподаткування в тому числі, оскільки від кінцевої суми податків
залежить і розмір чистого прибутку, який залишається у розпорядженні
підприємства.

Процес формування податкової політики підприємства – достатньо
складний і тривалий, який вимагає комплексного дослідження поточної
ситуації з усебічним аналізом альтернатив для вибору найбільш оптимальної
системи оподаткування. Окрім, пошуку оптимальної системи оподаткування,
різноманітність форм господарювання і можливість використання податкових
пільг та спеціальних податкових режимів значно розширюють спектр
можливостей зниження податкового навантаження при формуванні податкової
політики підприємства.

Вибір оптимальної системи оподаткування є надзвичайно важливим
моментом для усіх суб'єктів господарювання. При цьому простежується чітка
залежність між податковими умовами, створеними державою, і системою
оподаткування, на основі якої підприємство буде вести свою господарську
діяльність. До факторів, що зумовлюють вибір тієї чи іншої системи
оподаткування, належать: ставки за податками, зручність сплати податків та
спрощеність схеми роботи зі своїми контрагентами, партнерами, клієнтами
тощо.

Після вибору оптимальної системи оподаткування в процесі роботи
підприємству необхідно розробляти той чи інший сценарій розвитку подій та
співпраці з контролюючими органами. При цьому варто зауважити, що в
умовах складного і нестабільного законодавства керівництво підприємства
може вибрати кілька варіантів (сценаріїв) поведінки в податкових взаєминах з
державою, тому це буде наступним кроком для підприємства.
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Висновки. Отже, податкова політика є складовою частиною
загальноекономічної стратегії підприємства, яка передбачає розробку
управлінських рішень, спрямованих на формування фінансового потенціалу і
підвищення його ефективності. Через це, основна мета податкової політики
полягає в активному впливі на максимізацію чистого прибутку підприємства
при заданих параметрах податкового середовища і ринкової кон'юнктури.
Тобто, податкова політика повинна взаємодіяти зі стратегією розвитку
підприємства за всіма напрямками: з виробництвом, маркетингом, з планом
капіталовкладень тощо.

В сучасних економічних умовах все більш динамічно розвивається
податковий менеджмент підприємств, що пов’язано із недосконалою
податковою політикою держави. Для усунення певних недоліків підприємствам
пропонується різна варіація можливих шляхів для розробки або вдосконалення
власної податкової політики з урахуванням необхідності вчасної і повної
сплати податків та одночасного збереження своїх прибутків.

Таким чином, побудувавши якісну та реальну систему управління
податковими ризиками на підприємстві, спираючись на певні теоретичні
принципи, можна створити умови як для стабільного розвитку суб’єкта
господарювання, так і зменшити обсяг нестачі до державного бюджету. З цією
ж метою з боку підприємства буде доцільно проводити періодичний моніторинг
податкових ризиків.
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ОБЛІК ВИТРАТ ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
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У статті розглянуто теоретичні, концептуальні, методичні та прикладні аспекти обліку витрат для
безперервного вдосконалення діяльності в системі стратегічного управлінського обліку. Визначено
основні принципи функціонування таких підходів як: калькулювання життєвого циклу, цільове
калькулювання і калькулювання для безперервного вдосконалення.
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Вступ. Сучасні умови ведення бізнесу висувають все більш жорсткі
вимоги до якості і кількості формованої інформації про витрати і результати
діяльності підприємства. На перший план висувається завдання з формування
інформації про витрати і результати, яка сприятиме прийняттю не тільки
оперативних, але, головним чином, стратегічних рішень спрямованих на
успішний довгостроковий розвиток підприємства і зростання його ринкової
вартості. Рішення даної задачі вимагає розробки нових підходів і методів
управлінського обліку витрат. Тому в даний час найбільш актуальним
питанням є розробка нових і вдосконалення наявних методологічних підходів і
методів управлінського обліку, спрямованих на безперервне вдосконалення
діяльності. До таких підходів, в першу чергу, слід віднести: калькулювання
життєвого циклу, цільове калькулювання і калькулювання для безперервного
вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень та літератури. На сьогодні існують наукові
публікації вітчизняних й закордонних учених-економістів щодо розгляду
питання обліку витрат для безперервного вдосконалення діяльності в системі
стратегічного управлінського обліку. Значний внесок у формування і розвиток
теорії і практики бухгалтерського управлінського обліку витрат внесли такі
вчені як: П.Й. Атамас [1], Е.А. Аткінсон [2], Е.Г. Великая [3], С.Ф. Голов [4],
В.Б. Івашкевич [6], Т.П. Карпова [7], В.В. Качалай [8], Т.А. Пузиня [9] та інші.
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