
РЕЗОЛЮЦІЯ  КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

«Створення сприятливих умов для розвитку  бізнесу через 

податкові та інституційні  механізми» 

 

Учасники Круглого столу відмічають, що тристоронній діалог 

бізнесу, влади та громадськості  є  дієвим інструментом  для  

обговорення актуальних проблем бізнесу, які впливають на 

здійснення підприємницької діяльності та сталий економічний 

розвиток.  

Без такого діалогу та реального врахування позиції бізнесу 

неможливе  створення та розвиток ефективної системи 

оподаткування в Україні. Із року в рік  повторюються ті ж помилки й 

прорахунки, що негативно впливають на економічний розвиток 

держави. Перш ніж вдаватись до будь-яких змін в теорії і практиці 

оподаткування та вдосконалення існуючої податкової системи, 

доцільно максимально глибоко та всебічно дослідити аспекти впливу 

на бізнес, щоб не припуститись старих помилок. 

 
Учасники Круглого столу обговорили нагальні проблеми бізнесу та завдяки 

спільній роботі із науковцями, експертами та провідними фахівцями з питань 

економіки та фінансів ухвалили рішення 

                                        

 

По-перше. Представники бізнесу Тернопільщини констатують, що постійні зміни 

податкового законодавства, які приймаються наприкінці бюджетного року, 

негативно впливають на бізнес-середовище. За останні дев’ять років до чинного 

ПКУ прийнято 131 зміна, що свідчить про те, що закони приймалися не виважено, 

без врахування думки бізнесу, громадських обговорень та без надання терміну для 

впровадження прийнятих законодавчих змін. Тому, важливим є те, що податкова 

реформа повинна проводитись в комплексі, зокрема, шляхом прийняття нового 

Податкового кодексу Розвитку, в якому передбачити запровадження мораторію на 

законодавчі податкові зміни протягом трьох років. 

 

По-друге. Платники податків Тернопільщини розцінюють як позитивні для бізнесу і 

такі новації Податкового кодексу Розвитку, як: 

поступове зниження податкового навантаження на фонд оплати праці до 20 %, 

збереження спрощеної системи оподаткування, запровадження податку на 

виведений капітал, що компенсується за рахунок заходів по деофшоризації, 

детінізації економіки, амністії капіталів, покращення адміністрування податків та 

зборів, зміни моделі оподаткування плати за землю та податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, а також зниження неефективних видатків 

загальнодержавного бюджету тощо. 

 



Бізнес виступає за заміну податку на прибуток  податком на виведений капітал, не 

лише як один із напрямів  підвищення інвестиційної привабливості України. Крім 

створення умов для інвестування, платники податків вбачають основним завданням 

трансформації податку на прибуток підприємств у податок на виведений капітал — 

змінити податкову систему через зміну системи адміністрування та через зміну 

взаємовідносин держави і бізнесу взагалі. Податок на виведений капітал передбачає 

відновлення справедливості в оподаткуванні завдяки відміні преференцій для 

вибраних та  закриттю існуючих схем виведення для несумлінних платників; 

легкість адміністрування; спрощення контролю; фінансове оздоровлення 

підприємств. «Плюс 1,5% зростання ВВП – це заміна податку на прибуток податком 

на виведений капітал. Уже майже чотири роки бізнес вимагає цього від влади. Це 

пропозиція бізнесу. У країнах, які запровадили податок на виведений капітал, 

ініціатива належала урядам. І в жодній країні не говорять, що відбулося скорочення 

надходжень. Вони говорять, що інвестували у власний бізнес» - як відзначив 

Президент ВГО АППУ, член Наглядової Ради Української Ради Бізнесу Грігол 

Катамадзе на Форумі Національної бізнес-коаліції «Бізнес запрошує політичні сили 

до діалогу», який відбувся у місті Києві 23 вересня цього року. 

 

По-третє. Платники податків Тернопільщини неодноразово в своїх зверненнях 

акцентували увагу на відсутність реального механізму відповідальності посадових 

осіб правоохоронних органів за неправомірні дії. Тому, одним з основних  напрямів 

подальшого реформування податкової системи має бути створення Служби 

фінансових розслідувань, як єдиного органу, що буде розслідувати фінансові 

злочини. «Ми підтримуємо створення Бюро фінансових розслідувань. Але ми 

просимо законодавців не поспішати з прийняттям цього закону. Ретельно вивчити і 

максимально врахувати зауваження та пропозиції від ГО, в тому числі, що були 

напрацьовані та подані спільно з УРБ та іншими організаціями. Щоб ця реформа не 

перетворилася в просту зміну табличок!» - зазначив Президент ВГО АППУ, член 

Наглядової Ради Української Ради Бізнесу Грігол Катамадзе на Форумі 

Національної бізнес-коаліції «Бізнес запрошує політичні сили до діалогу», який 

відбувся у місті Києві 23 вересня цього року. 

 

По-четверте. Сільськогосподарські підприємства Тернопільщини висловлюють 

стурбованість ситуацією, що склалася у зв’язку із запровадженням з 1 липня цього 

року законодавчої норми, яка зобов’язує отримувати ліцензію на зберігання 

пального.  

Враховуючи, що Тернопільська область сільськогосподарська, вказана норма є 

загрозою для сільськогосподарських підприємств, які купують та використовують 

пальне виключно для власних потреб. Ліцензії на зберігання пального мають бути 

скасовані, оскільки вказана норма є абсурдною, адже підприємства не здійснюють 

реалізації пального, а специфіка сільськогосподарського виробництва змушує 

підприємства робити відповідні запаси пального, зберігати його та використовувати 

їх у своїй господарській діяльності.      

  

Ми переконанні, що будь-які зволікання із проведенням необхідних для економіки 

України реформ призводять до величезних втрат бізнесу та держави, стримують 



надходження інвестицій в економіку держави, стимулюють відтік капіталу та 

трудових резервів.  

 

Тому вважаємо за необхідне: 

 

1. Підтримати  запропонований Українською Радою бізнесу проект Податкового 

кодексу Розвитку, новий підхід до системи оподаткування, покращення 

адміністрування та спрощення умов ведення бізнесу, зниження ставок 

податків, особливо прямих податків, які є найбільш шкідливих для 

економічного зростання, поступове зменшення податкового навантаження на 

фонд оплати праці, що дасть можливість вивести економіку з тіні та побороти 

видачу заробітних плат у конвертах.  

2. Провести інституційну реформу податкової та митної служб, створивши 

єдиний  орган, що займатиметься правопорушеннями у сфері економіки і 

фінансів – Служби фінансових розслідувань, діяльність якої буде орієнтована, 

насамперед,  на вивчення ризиків у бізнесі та економіці, як одного з 

найважливіших питань реальної допомоги бізнесу.  

3. При проведенні економічних реформ, зокрема впровадженні нового 

Податкового та Митного кодексів, обов’язково враховувати інтереси 

місцевих громад, де сьогодні акумулюються покладені на них великі владні 

повноваження та значні фінансові ресурси. 

4. Звернутися до Комітету з питань  фінансів, податкової та митної політики 

щодо відміни ліцензування зберігання пального, яке використовується 

суб'єктами господарювання виключно для забезпечення власних виробничих 

потреб; 

5. Скасувати норму щодо запровадження тотальної фіскалізації для платників 

єдиного податку другої-четвертої груп; 

6. Внести зміни до Закону України «Про приєднання до мереж природних 

монополій України» щодо забезпечення розвитку власних мереж за рахунок 

власника, а не за рахунок інвестора; 

7. Переглянути систему оплати праці при складанні кошторисів на здійснення 

будівництва об’єктів за рахунок бюджетних коштів, поклавши повноваження 

по її затвердженню на Держбуд, а не на місцеві органи влади. 

 

 

                                      ССххввааллеенноо    ууччаассннииккааммии  ККррууггллооггоо  ссттооллуу  

                                                                                                                                          


