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ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЕРЖ~ВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ 
СЛУЖБИ УКРАІНИ З КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ 

НА СЕРПІСНУ СЛУЖБУ 

Епроnаджепня пових реформ у сфері опо;:rаткушшпя nи:магас пеоб

хідпість запроnадження по вих форм nзасмо;:rії між суб'скта:ми по.J:атко

них ttршюні,І~носин, реформуканни ІJО,ІщткоІюЇ систс_\Н1 та фіска.Іьної 

СJІуж()и у ltiJJOMY, 3МіНИ ІВСН::моні;tНОСИН МіЖ Gi3HCCOM та KOHTfiOJJIOIOЧИ

MJ.-1 органами. 

Положекним <<Про .1lсржанну фіскальну <:.тrужGу України•>, 3атнср

J~жсним Постаноною КаGінсту МіністрінУкраїни ні,т( 21 траннн 2014 р. 
N2 236 [ ll, nстапоnлепо, шо Держаnпа фіскальна служба с цептральним 
органом nикапаnчої n.1ади, дія.1ьпість якого спря:моnусться і коорди

пусться Кабінетом Міністріn України через Міністра фіпапсіn і який 
реа.1ізус держаnпу по;:rаткоnу політику, держаnпу по.1ітику у сфері дер

жакної митної сrrрани, Jtсржакну rrо;rітику 3 а,тtмініструканюr Є.Jtиною 

ннсску на :шr'а;rnнооGон\r3конс Jtсржакнс cortiшrnнc страхуканн~r. J(Ср

жакну rrшrітику у сфері GopoтnGи 3 rrpaкorropyrrrcнними rri.Jt час 3асто
сування по;:rаткового, митного законо;:rавства, а також законодавства з 

питань сплати є;:rиного внеск)~ 

Тож cepe;:r осІюІших .заnдапь .Цержашrої фіскальної с.1ужби України 
Jакопо;:rаnстrюм nи.зпачепі реаліJаuія: 1) по;:rаткоnої по.1ітики; 2) по.1і
тики у сфері держашюї 1штпої спраnи; 3) політики у сфері боротьби .з 

ІІраНОІІОруІІІСННS.І\1И ІІЩ час :шстосунаННS.І ІІО,!ЩТКОНОІ"О. МИТНОІ'О 3аr<О

НО}lанстна; 4) rrшrітики у сфері контро.rю 3а нироGниrtтном та oGir·oм 
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових в:иробів; 5) політ:ики з а;:r:міні
стрування єдиного внеску~ боротьби з правопорушеннями під час за

стосуnаппя .закоподаnстnа .з питань сплати единого nпеску; 6) політики 
у сфері коптрола за сnосчаспістю .з;:rійспеппя розрахунків n іпоземній 
nалаті; 7) по.1ітики у сфері дотримапня поря;:rку проnедеппя готіnкоnих 
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р(Врахункін, на~ІННіСТЮ JІіІІСН:1іі1 на ІІрОНаіLЖСНН~І НІЩlН П)СІЮ;ШрСhІ<ОЇ 

)LІИ;ІhНОСТІ. 

Актинна робота :1 реформуканни і1сржанної фіска;Іnної с.-ІужGи 

України, яка розпочалася ще у червні мину .. 1огороку, ко .. 1и в Міністерстві 
фінансів затверци .. 1и цворічний план такого реформування, спрямова
на па радика.1ьпу рефор~tу nісторії с.1ужби - перепюрепня Держаnпої 

фіскальної служби України у серnісно-копсу.1ьтаuійну с .. 1ужбу. 
Єnропейськи~t інфор~шційно-.аос.1ілшuьюнr uентром. стnорепим з 

мстою р(нро6к11 інфор\іІаІ~ії, 11~0 \іІожс Gут11 никор11стана у 3аконотнор

чіі1;(іи;Іnності, Ні)(\іІіЧСНО, 111,0 НІ1ріІІІСНН~І ІІроG .. ІС\11 у сфері ОІІО.іШТКуНаН
НЯ без вирішення проб.lе:\'І у сфері управ.1іння фіска.1ьною службою та 

навпаки, є не:\'юж.:rІиви:v~. Реформа органів .Цержавної фіска .. 1ьної сис
те~пr Україпи с запорукою успішпого проnедеппя рефор~tи по.Jаткоnої 

систе~tи, зростаппя соuіа .. 1ьпої nідпоnі.аа .. 1ьпості у ФоtнІі .Jоброnі..1ьпої та 
су~t.1ішюї СІLlати по.ааткіn [2]. 

ЗGсрсжснн~І старої нс_;юскона~ІоЇ СІ1СТС\ІІИ юаt-:\Іоні;(носин \ІІі ж ІІJІат

ника\Н1 ІЮ.ішткін і контро~Іюючими орІ·ана\іІи Gc3 :шІІрона;(жснн~І :tіt-:них 
механіз:v~ів з:v~іни пришшпів та пі.ахоців в ція .. 1ьності .Jержавної фіс
ка .. lьної служби, звеце нінащо не ті..1ьк:и бу.аь-які зуси .. 1 .. 1я у сфері рефор
мування служби, а.т1е і перетворить найкраші законоцавчі ініuіатив:и у 

сфері по.ааткоnого та :\Іипюго закоподаnстnа у пеефекпшні та недіючі 
пор:\ІИ, 

ОсНОВІІа 1Іро6;Іс 1\Ш у сфері ,:lіИ;ІІ,ІІОСТі ;lсржаВІІОЇ ф іска;ІІ,ІІОЇ С.І уж() И 

ІІОJІ~ІІ·ас у ні;(сутІюсті ,:юніри Gі·н1ссу Ж) коІІтро;ІюючІ1х орпІІІіІІ, ві;(І<fЧ1-

тістІ.,:tіи~ІІ,ІІОСТі И І< ИХ, СІ<Оf10ЧСІІІІИ ТН СІІf10ІІІСІІШІ фор\Н1 ІІО;(<НКОІЮЇ :JiliT
HOCТI jІ_.;ІИ ІІ.ІНТНИКІН ІІОіШТІ<lН t-: УСІІІІІІНОЮ 3CIIIOf1YI<OIO iLII}I НШІаПЩЖСНН}І 
ІВаt-:\ІІОіLіЇ суG't-:ктін ІІОіШТКОНИХ ІІраНОНііLНОСИН. ChOI"OiLHi, КО.-ІИ СКОНО\Іі
Ка нашої .аержави знахо.аиться у жах.1ивому стані, перец уряцом поста

.1и цва головних і найважчих завдання - виконання цохо.аної частини 

бю.ажету, отри:иання цоцаткошrх падхо.ажепь цо бю.ажету та стnореппя 

сприятливих у:иоn д.1я nецеппя бізнесу, збільшення інnестиuійної при

nаб.lrшості країни, шо са:ие по собі передбачас з:иеншеппя фіска .. 1ьпого 
ТИСКУ на 6і3НСС. 

Про ссрі1(вні ІІроG.-ІС\ІІИ :tіи;Іnності ;lФС юноритn і тоі1 факт, ~Ікиі1 
вип .. 1иває з наказу .Jержавної фіскальної с.1ужби ві.а 01.04.2016 р. N2 278 
«Про резу.1ьтати перевіркю>, у якому вітмічено, шо на виконання роз

порядження Державної фіскальної с .. 1ужби ві.а 03.02.2016 р. N2 22-р 

<..:Про проnе.аення те~tатичпої перевірки•> було проnедепо переnірку 
шодо причин та обсташІІІ збою n роботі АІС <..:Упраn .. lіІІІІЯ цоку~tепта
ми•>. В рс3у~1nтаті 36ою н роботі АІС «УІІран~Іінн~І _;юку\іІснтами•> (3 6110 
11 ІТJУ,іLНИ 2015 року) на рінні .Лсржанної фіска;Іnної СJІуж611 нтрачсно 
б.1изько З Терабайт інфор:v~аuії (ue приблизно 531 тис. е .. 1ектронних до
ку:v~ентів, 26 тисяч цаних в реєстраційних картках, 4,1 тис. реєстрацій
них карток, 3,1 тис. контро .. 1ьних карток та ін. Показови:\'І з той факт, 

65 



1110 ро3ІюриіІженюІ NQ 22-р 11ро ІІроне;Іенн~І 11еренірки ниtіІІІJЮ ;н1111е 3 
.·І ЮТОІ'О 2() 16 року, тобто чере:1J(На VІіСИІІ.і ІІіСJІ~І катастрофИ у НеіІеННі Gю 

;шних, кш1и нона, \1aGyтh, і Gу;ш нюІшІена. 

Якшо гарантуватися на J:аних перевірки, то :\южна зробити висновок 

про систе:\tні порушення в зберіганні інформаuії в державно:\tу органі, 

через який проходять осІюІші ..::rапі про рух по..::rаткіn n країні: інформація 
про 6L1ьш ніж 85 % ,::roxoдin зnе,::rепого бю,::rжету. ,::rапі про парахуnапня 

по,::rаткоnих зобов'язань та їх погашення, іпфор:иаuії про nідшко,::rуnап

н~І ПЛ, В та ІІОр)'ІІІСННИХ ІІ(ЩаТКОНОП) 3аКОН(ЧаНСТНа, І ІрО рсt-:страІІіііНИХ 

)·шних 11;штникін ІЮJ(аткін і їх ні.іІносинах :1 контраІ'снта\Н1. і ще Ge:1J1iч 

іншої інформації. 

Тож реформування державного управ.:гІіння в Україні повинно від

буnатнея пара.1е.1ьІю реформуnашво Держаnпої фіскальної с.1ужби, 
адже ni,::r ефектишюсті nпроnа,::rжеппя рефор:юr nсісї системи держаn
пого упраn.1іппя :ш.1ежать і юасмоnі,::rпосипи ІLlатпикіn по,::rаткіn з ,::rер

жанниVІ и ор1·анам и та VІОЖJІ и ністh ефекти ннот 3ахис'І'У сноїх І Іран, і 

ні,т(нон~Існн~І _;юніри 11;штникін 110;щткін, 11ерстнорснн~І .ЛФС України у 
сервісно-консу.1ьтаuійну с.1ужбу. ІЗ першу чергу~ ,:::rієви:\1 пошrнен бути 

контро.1ь за Jія.1ьністю Державної фіска.1ьної с.1ужби з мож.1ивістю до

ступу ,::ro інформації про дія.1ьність служб:и. 
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О)·tніt-:ю 3 наіічис.-ІснніІІІИХ катеюріtі с11ран 3а участю осіб. ~Ікі ІІО

С'І11<ІЖJ(ШІ И ннас;Іі,Т(ОК Чорно()и~І hChKOЇ катастрофИ, t-: СІІраНИ І ІрО ІІСНСіі1-

Не забезпечення uієї категорії гро:\'Іа.Jян. Від:\'юва органів Пенсійного 

фон,::rу України здійснити перерахунок раніше призначених Jержавних 

та ,::rо,::rаткоnих пенсій, nип.1ата яких пере,::rбачена статтюли 50 і 54 Закону 
України ni,::r 28.02. 91 796-ХІІ <(Про статус і соuіа.1ьпий захист гро:\tа,::rян, 
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