
Як зменшити можливості для ухилення від 
сплати податків при імпорті та продажі 

товарів, зокрема через зловживання 
спрощеною системою оподаткування?



Мета роботи:

Формування висновків та пропозицій щодо 
завдань та інструментів, які допоможуть зменшити 
можливості для ухилення від сплати податків при 

імпорті та продажі товарів, зокрема через 
зловживання спрощеною системою оподаткування

( на основі аналізу міжнародного досвіду та аналізу альтернатив )



Поточна ситуація:
• Рівень тіньової економіки за розрахунками МЕРТ складає 38%;

• екстремально висока концентрація капіталів та бізнесу 

• високий рівень дискреції, специфічна корпоративна культура податкової 
служби, яка є глибоко корумпованою;

• дрібний бізнес використовує спрощену  систему оподаткування, також цю 
систему використовують  великі та малі суб’єкти підприємницької діяльності 
для ухиляння від сплати податків; 

• на окремих ринках, зокрема на ринках товарів високого цінового сегменту та 
преміум сегменту, такі зловживання відіграють відносно важливу роль;

• фіскалізації в Україні підлягають всі підприємці/мства, які працюють за 
готівку, окрім тих, які використовують ССО та річний обіг яких не перевищує 1 
млн гривень на рік;

• відносно висока вартість традиційних РРО у сукупності з необхідністю нести 
поточні витрати;

• відсутність стимулів для добровільного застосування РРО.



Рекомендації Міжнародної організації праці щодо 
переходу від неформальної економіки до формальної :

• скорочення витрат дотримання податкового законодавства завдяки впровадженню 
спрощених режимів обчислення податків;

• зниження реєстраційних витрат і скорочення тривалості відповідних процедур, 
розширення доступу до послуг (інформаційних та комунікаційних технологій);

• сприяння доступу до державних закупівель, керуючись національним 
законодавством, включаючи трудове законодавство, за допомогою таких заходів, як 
адаптація процедур та обсягів закупівель, предоставлення послуг з професійної 
підготовки і консультування з питань участі у державних тендерах і встановлення квот 
для малого та мікробізнесу;

• розширення доступу до фінансових послуг «рівних можливостей», таких як кредити і 
власний капітал, платіжні послуги, страхування, гарантійні схеми;

• - сприяння доступності систем навчання підприємництву, розвитку професійних 
навичок та адресних послуг в області розвитку бізнесу;

• - розширення доступу до систем соціального забезпечення.  



Міжнародний досвід  - три покоління РРО:

I. оffline експлуатація РРО з вбудованою фіскальною пам'яттю 
(перше покоління);

II. РРО з можливостями підключення до мережі Інтернет з 
метою передачі фіскальних даних та звітів (прямо або 
опосередковано) до відповідних контролюючих органів (друге 
покоління); 

III. РРО з можливостями підключення до Інтернету, але із 
застосуванням методів шифрування за для цифрового підпису 
кожного виданого чеку (третє покоління).



Світові тенденції
Умовно країни світу поділяються на такі групи:

(1) з відсутністю фіскалізації 

(2) з частковою фіскалізацією з різним ступенем охоплення 

(3) з майже повною фіскалізацією

Загальні тендненції, що спостерігаються:

- Запровадження цифрових (електронних) РРО (смартфони, 
планшети), спрощення та здешевлення процедур їх реєстрації та 
використання

- Поступове поширення цифрових РРО на різні сегменти торгівлі та 
послуг, диференціація по категоріям бізнесу за певними 
критеріями

- Стимулювання безготівковових розрахунків



Австрія та інші країни
• Платники податків, у яких річний обсяг продажів перевищує 15 000 

євро (якщо понад 7 500 євро отримано у вигляді готівки), зобов'язані 
з травня 2016 року використовувати РРО (будь-яка електронна 
система запису, яка використовується для вирішення 
документування грошових надходжень та яка відповідає 
встановленим вимогам). Кожен РРО повинен мати протокол збору 
та збереження даних (формується в режимі реального часу при  
створенні чеку/квитанції), які передаються контролюючим органам 
на їх прохання. Порушення обов'язку застосування РРО тягне за 
собою штраф у 5 000 євро. Одночасно з 01.01.2016 року 
запроваджено обов'язкову вимогу про видачу чеку при розрахунку 
готівкою (для торгових автоматів з 1 січня 2017 року). 

• Подібна практика фіскалізації розрахункових операцій є 
поширеною, зокрема у Чорногорії (2001), Боснії і Герцеговині (2008), 
Швеції (2010) та Польщі (2011).



Росія
• З 15.07.2016 набула чинності нова редакція профільного Закону 

«Про застосування касової техніки…», яка запроваджує поетапний 
перехід бізнесу на застосування контрольно-касової техніки з 
доступом до мережі Інтернет (онлайн-ККТ). Передбачається 
використання нової фіскальної техніки з 1 липня 2017 року (малий 
бізнес - з 1 липня 2018 роки) із обов'язком проводити заміну блоку 
фіскальної пам'яті кожні 15 місяців; запроваджується  вимога про 
видачу чеку у електронному або паперовому вигляді. Дані про 
продажі повинні передаватися від платників податків до операторів 
фіскальних даних, а від них будуть надходити до податкових органів. 
Новації охоплюють майже всю роздрібну торгівлю за виключенням: 
торгівля виносна/ярмаркова або у кіосках, продаж цінних паперів, 
продаж квитків, дрібнороздрібна торгівля продовольчими і 
непродовольчими товарами, розрахунки у віддалених або 
важкодоступних місцевостях та ін.



Дослідження МВФ по 20 країнам
• розглядати масову фіскалізацію як «срібну кулю» детінізації є 

помилкою. Вона може бути ефективною лише тоді, коли вона є 
частиною комплексної стратегії, яка, своєю чергою, базується на 
ретельному аналізі ризиків у різних сегментах платників податків, 
та пропонує набір заходів для зменшення таких ризиків

• позитивний фіскальний ефект від обов’язкового запровадження 
технічних пристроїв для реєстрації готівкових операцій не можна 
вважати доведеним. Поширені твердження щодо блискавичного 
успіху фіскалізації ґрунтуються на окремих поодиноких 
прикладах, і не підтверджуються наявними даними.

• технологія як така нездатна змінити поведінку людей у 
середньостроковій перспективі, отже усі позитивні ефекти, що 
спостерігалися від самої тільки фіскалізації, за кілька років 
зникали, а витрати залишалися.



Аналіз альтернатив для України
1. повна, 100%, фіскалізація розрахунків (тотальна фіскалізація).

- Така фіскалізація значно підвищує вартість ведення бізнесу, а 
надто бар'єри для входження в бізнес, особливо для найдрібнішого, 
при цьому загальні витрати для малого та мікро бізнесу (не враховуючи 
витрат бюджету на контроль) у кілька разів перевищують навіть 
фіскальний ефект – отже, суспільна корисність такого заходу завідомо 
від'ємна

- З огляду на нерозвинуті інституції в Україні та високий рівень корупції за 
міжнародними оцінками – варто передбачити, що від перевірок будуть 
успішно відкуповуватися, корумпуючи при цьому ДФС та сприяючи 
відродженню «корупційних вертикалей». 

- Інші аргументи викладено у повній версії документу



Аналіз альтернатив для України
1. повна, 100%, фіскалізація розрахунків (тотальна фіскалізація).

Висновок:

Проблема контролю в українських реаліях повністю перехрещує 
ідею вигод від тотальної фіскалізації. Запровадження обов’язкового 
використання РРО для усіх, хто продає за готівку, суперечить ідеології 
ліберальної антикорупційної податкової реформи та підриває її 
головні складові. Можна стверджувати, що у разі такої спроби, 
реформу буде поховано, бо не вдасться позбутися всеохоплюючої 
корупції у ДФС, відтак ця хвороба розповсюджуватиметься і на інші 
підрозділи. Пропозиції щодо тотальної фіскалізації готівкових 
розрахунків в Україні не ґрунтуються на доказах ефективності 
(відповідно до аналізу результатів фіскалізації розрахунків у двадцяти 
країнах світу, проведеного дослідниками МВФ), натомість несуть 
беззаперечні економічні втрати та інші, ще більш важливі, негативні 
наслідки. 



Аналіз альтернатив для України
2. розширення сфери застосування РРО на категорії платників, що 

ухиляються від сплати податків (часткова фіскалізація).

На підставі проведеного дослідження можемо зробити висновок, що 
актуальним є перегляд критеріїв обов’язкового застосування 
фіскальних пристроїв з урахуванням реальної ризикованості  

порушень в окремих сегментах платників.

Найбільш масштабні зловживання, з використанням ССО, побудовні на 
відсутності можливості  визначити обіг ФОП на 2 та 3 групі, що 

призводить до побудови крупних схем з метою реалізації товарів та 
послуг  із заниженням реальних доходів та ухиляння від сплати 

податків.



Аналіз альтернатив для України
2. розширення сфери застосування РРО на категорії платників, що 

ухиляються від сплати податків (часткова фіскалізація).
Рекомендації:

• Провести реформу митниці. Набагато легше контролювати кілька сотень 
пунктів перетину кордону, аніж сотні тисяч дрібних торгівців по всій країні. 
Потребує окремого дослідження вдалий досвід Болгарії та Грузії.

• Запровадити комплекс заходів, який би заохочував бізнес добровільно 
використовувати РРО (вартість придбання та використання має бути 
зменшено усіма можливими способами, як організаційними, так і технічними 
(запровадження цифрових РРО, заходи по демонополізації ринку РРО тощо), 
проведення недержавних лотерей по чеках, забезпечення прав споживачів 
тільки на підставі фіскального чеку, преміювання споживача за виявлення 
незареєстрованих у базі ДФС чеків, запровадження он-лайн сервісу 
електронної книги доходів платника ЄП у Електронному кабінеті тощо.

• Провести дослідження наслідків запровадження обов’язкового використання 
РРО підприємцями – суб’єктами ССО з річним оборотом понад 1 млн грн.



Аналіз альтернатив для України
2. розширення сфери застосування РРО на категорії платників, що 

ухиляються від сплати податків (часткова фіскалізація).
Рекомендації:
• Визначити більш чіткий зв‘язок між торговельною площею, категоріями товарів 

у продажу, та річним доходом (обігом) підприємців. Вважаємо зв‘язок між 
торговельною площею та річним доходом (обігом) підприємств найбільш 
оптимальним критерієм для ідентифікації тих, хто ухиляється від сплати 
податків. Попередні дані свідчать про те, що у сільських населених пунктах 
суттєво перевищують оборот 1.5 млн гривень на рік підприємці із 
торговельною площею більше 100-150 м. кв, у поселеннях міського типу – із 
тороговельною площею близько 50-80 м. кв., а у великих містах – площа 
повинна бути відповідно меншою. Саме для таких груп ризику на основі 
відповідної торговельної площі  запровадити обов’язкове використання РРО

• Розробити та запровадити комплекс заходів з попередження та 
унеможливлення зловживання ССО з метою приховування доходів через 
подрібнення – зокрема, щодо використання кількома суб’єктами ССО одного 
торгового приміщення, спільного користування веб-сайтами та торговими 
марками, тощо. 



Аналіз альтернатив для України
2. розширення сфери застосування РРО на категорії платників, що 

ухиляються від сплати податків (часткова фіскалізація).
Рекомендації:

• Розглянути можливість прив'язати обсяг (ставку) єдиного податку та, відповідно, граничні межі 
застосування першої та другої груп ССО (обіг) до середньої зарплати по населеному пункту, на 
території якого здійснюється діяльність підприємця. 

• Впровадити нову форму оподаткування фізичних осіб підприємців (для мікробізнесу) - патенти, 
що дозволить спростити реєстрацію, облік, оподаткування, звітність і припинення 
підприємницької діяльності фізичними особами;

• Зняти регуляторні перешкоди для легального імпорту товарів

• Розробити та запровадити комплекс заходів з попередження та унеможливлення масового 
зловживання фізичними особами безподаткового ввезення товарів в Україну шляхом поштових 
відправлень або перевезень, перетворюючи власні закупівлі у комерційну торгівлю. Розглянути 
можливість обмежити загальну суму на рік (або місяць) таких посилок та перевезень до певної 
величини, визначеної на основі аналітичної роботи

• Розглянути модель, за якою у разі невидачі чеку штрафу має підлягати найманий працівник, 
безпосередній винуватець, а не підприємство. Крім того, необхідно відмінити  застарілий за 
змістом і каральний за суттю Указ Президента «Про застосування штрафних санкцій за порушення 
норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 № 436/95, імплементувавші лише його окремі 
виважені норми до профільного Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».



Аналіз альтернатив для України
2. розширення сфери застосування РРО на категорії платників, що 

ухиляються від сплати податків (часткова фіскалізація).
Рекомендації:

• Розглянути можливість фіскалізації платіжних терміналів, водночас проводити політику, 
спрямовану на заохочення безготівкових розрахунків, зокрема зменшення чи компенсації 
пов’язаних з ними витрат для продавців.  

• Реалізувати комплекс заходів, спрямованих на зменшення обігу готівкових коштів в 
Україні, зокрема: покращити конкурентні умови у банківському секторі та 
демонополізувати ринок, забезпечити розвиток сучасних технічних новацій у 
використанні платіжних карток, посилити комунікації з боку представників влади з метою 
сприяння повернення довіри до національної валюти 

• Привести перелік підакцизних товарів у відповідність до зобов’язань України в рамках 
Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема вугілля; вугільний, водний або генераторний газ; 
смоли, кокси та бітуми (стаття 353 Угоди про асоціацію та Додаток ХХVІІІ до глави 4 
«Оподаткування» розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» цієї Угоди, термін 
впровадження - 01.11.2016 року)

• Запровадити комплекс заходів з метою обладнання фіскальними пристроями ФОПів
платників ПДВ, які здійснюють продаж товарів/послуг за готівку, після лібералізації ринку 
РРО та запровадження цифрових РРО.



Аналіз альтернатив для України
2. розширення сфери застосування РРО на категорії платників, що 

ухиляються від сплати податків (часткова фіскалізація).
Висновки:

Усі ці заходи здатні дещо пом’якшити наявні проблеми. Але необхідно 
реалізувати їх комплексно, не надаючи можливості монополістам та 
організаторам схем по оптимізації податків (“скруток”, “одноденок”) 
використати ті чи інші пропозиції окремо, таким чином перевести 
одні види тіньових потоків у інші або, користуючись монопольним 
становищем, заробити надприбутки на реалізації обладнання.

Також варто зазначити, що більшість проблем податкової системи 
України міститься у загальній системі оподаткування, тому є 
необхідним наполегливо продовжувати заходи по її спрощенню та 
наближенню до спрощеної системи оподаткування. 



Реформа загальної системи
Ключовими змінами для подальшого економічного росту та легалізації оборотів 
лишається запровадження повномасштабної податкової реформи, без якої справжня 
боротьба з тінізацією економіки неможлива. Зокрема: 

• Ліквідація податку на прибуток та перехід до оподаткування виведеного капіталу 
(розподіленого прибутку) (ставка 15%) з посиленням контролю за великомасштабними 
ухиляннями (через зовнішньоекономічні операції) - має, з одного боку, відкрити шлях для 
переходу на загальну систему оподаткування для суб’єктів ССО, які, насправді, переросли 
її масштаби; а, з другого боку – закрити канали витоку капіталів в офшори без 
оподаткування

• радикальне зниження ставок прямих податків (на доходи та працю) з заміщенням їх 
податками на нерухоме майно (на основі оціночної вартості), згідно з рекомендаціями 
ОЕСР, має зменшити стимули для ухилення від податків, водночас унеможливлюючи 
багато з існуючих «схем» - адже податку на майно у такому вигляді неможливо уникнути

• «перезавантаження» податкової служби, обов’язково в поєднанні з принаймні 
тимчасовою ліквідацією більшості корупційних можливостей (таких як перевірки на 
місцях та дискреція у застосуванні норм) та радикальним зниженням прямих податків і 
застосуванням «змішаного» ПДВ має відкрити можливість для реальної боротьби з 
індустрією «податкових ям»

• Ліквідація податкової міліції та створення єдиного аналітичного органу – фінансової 
поліції,  співробітники якого будуть набрані за прозорим конкурсом та мати гідні зарплати



Дякуємо за увагу


