Політичний план податкової реформи
Візія:
Внаслідок податкової реформи Україна має одну з найкомфортніших
податкових систем на світі, яка на практиці реалізує принципи Адама Смита и
Адольфа Вагнера; яка є драйвером економічного форсажу України і дозволяє
фінансувати сильну армію, припинити відтік мізків з країни та реалізувати
потенціал нації.
Характеристики української податкової системи після реформ:
1. Проста податкова система
2. Справедлива податкова система
3. Конкурентна податкова система
4. Стабільна податкова система
Перешкоди, проблеми
Складне обтяжуюче законодавство, яке використовується для розвинених
економічних систем, не може обслуговувати українську слабку економіку з
низьким рівнем податкової культури.
Звичка починати реформи і ніколи їх не закінчувати: так наприклад, в 2010 р.
Україна в черговий раз починала шлях спрощення з 42 податків і зборів.
Проблеми податкових ставок и податкового регулювання входять у ТОП-10
факторів негативного впливу на економіку України (див. «УКРАЇНА 2030:
Доктрина збалансованого розвитку).
Наше податкове законодавство не може бути виконаним, його неможливо
об'єктивно трактувати внаслідок того, що держава змінює старі і пише нові
закони з нерозумної швидкістю, а фіскальні органи спотворюють / трактують їх
на свій розсуд.
За даними МФУ щорічно бюджет України недоотримує (tax gap) близько 350
млрд грн. податкових надходжень.

Рішення
Нам дійсно потрібна "примітивна" податкова система, яка віднімає якнайменше
часу від платника податків - 7 податків замість 12.
Дворічний мораторій (з 2020 року) на зміну податкового законодавства
підвищить стабільність і передбачуваність для інвесторів і платників податків
національної податкової системи.
Реалізація принципу хорошого збирання податків при помірних податках
внаслідок скасування більшості існуючих податкових пільг, преференцій і
знижених ставок, досягнення нейтрального податкового ландшафту без
спотворень конкуренції та дискримінації
Завдяки заміні класичного податку на прибуток інноваційно-орієнтованим
податком на виведений капітал (ПнВК) за ставкою 15%, Україна дорівнює
світовим тенденціям податкової політики та агресивній податковій поведінці
деяких держав
Фіскально відповідальне зниження податкового навантаження на працю з 41,5%
до 25%.
Зниження ставок ЄСВ з 22% до 15%, ПДФО з 18% до 10%.
Встановлення базової ставки ПДВ на рівні 15% (сьогодні - 20%).
(Ст. 97 Директиви ЄС в сфері ПДВ № 112 забороняє стандартну ставку податку менш 15%).

Довідково:
Обсяг Податкового кодексу України за сім років (з 2011 року) зріс на 30%
Податкова реформа Трампа (США) і впровадження нових стандартів
податкової прозорості (FATCA, antiBEPS) спровокували новий виток
глобальної податкової конкуренції в світі. Починаючи з 01.01.2018 ряд
юрисдикцій вже застосували (задекларували) наміри про зниження ставок
корпоративного податку - США (з 35 до 21%), Франція (з 33 до 27%),
Великобританія (з 20 до 19%), Австралія (з 30 до 25%), Аргентина (з 35 до
25%), Норвегія (з 25 до 24%), раніше це зробили Ірландія (12,5%) і Угорщина
(9%). Аналогічні заходи розробляются урядами Південної Кореї, Мексики, Чилі.

