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П ЕР ЕД М О В А

У контексті ринкових трансформацій все більшої актуальності 
набуває проблема формування національного податкового простору 
(можливості за рахунок власних податкових надходжень забезпечи
ти сучасні стандарти життя людей) регіонів шляхом узгодження за
гальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів і економічних 
пріоритетів.

Формуючи свою податкову політику, держава шляхом збіль
шення або скорочення державної маси податкових надходжень, змі
ни форм оподаткування та податкових ставок, тарифів, звільнення 
від оподаткування окремих галузей виробництва, територій, груп 
населення може сприяти зростанню чн падінню господарської акти
вності, створенню сприятливої кон’юнктури на ринку, умов для роз
витку пріоритетних галузей економіки, реалізації збалансованої со
ціальної політики. Держава може здійснювати свій вплив через еле
менти системи оподаткування: об’єкти оподаткування, певні катего
рії платників податків, податкові ставки, податкові пільги та санкції, 
податковий кредит. Маневруючи цими елементами, держава може 
впливати на активізацію інвестицій або стримувати інвестиційну 
активність в економіці.

Монографія є результатом колективної роботи науковців у галу
зі оподаткування та є логічним продовженням науково-практичних 
дискусій круглого столу з проблем оподаткування.

Структура монографії складається із шести рівнозначних розді
лів. Перший розділ «Податковий простір сучасності: орієнтири сус
пільного розвитку» присвячено визначенню особливостей викорис
тання інвестицій та інновацій інтенсивного типу в Російській еконо
міці; адміністрування ІІДВ та тенденції його гармонізації в податко
вий простір; організації контрольної роботи податкових органів в 
процесі застосування податкової застави; податкові аспекти стиму
лювання інноваційних процесів. Розробкою цього розділу займалися 
К.В. Павлов (п.1.1), Л.С. Ліхоносова, С.В. Рябцев (п.1.2), Ю.Д. Ро-
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мановська, А.С. Круссер, (п.1.3), О.О. Медведева, В.А. Омельянен- 
ко, О.В. Черкасова (п.1.4).

У другому розділі монографії «Система національних цінностей 
і пріоритетів в умовах гармонізації податкової системи України» 
розглянуто податкові пріоритети та преференції; податкові конфлік
ти в умовах гармонізації податкової системи. Розробкою другого 
розділу займалися Т.В. Калінеску (п.2.1), 0 .0 . Гречишкіна (п.2.2).

Третій розділ «Національна податкова уніфікація: ідентичність 
національним цінностям» спрямований на використання податково
го контролю як інструменту подолання правопорушень в сфері опо
даткування; теорії соціального раціоналізму та моделюванню проце
су реалізації стратегії і соціального розвитку. Цей розділ підготува
ли О.Д. Кирилов, М.І. Кулєшина (п.3.1), О.В. Кендюхов (п.3.2), 
К.С Ємельянова, Г.О. Надьон (п.3.3), Н.А. Карамушко (п.3.4).

Матеріали четвертого розділу охоплюють питання «Соціальних 
загроз та бюджетно-податкової безпеки України» та вміщують за
безпечення заходів безпеки бюджетної системи республіки Комі; 
соціальну відповідальність підприємства та попередження соціаль
них загроз; актуальні проблеми розвитку соціальної сфери України. 
Матеріли даного розділу підготували А.А. Мустафаєв, Ю.А. Гаджи
ев, Є.М. Тімушев (п.4.1), К.В. Баляба (п.4.2), Т.В. Феоктистова 
(п.4.3), О.А. Шведчиков (п.4.4).

До п’ятого розділу увійшли матеріали щодо «Національної по
даткової стратегії управління економікою та тактики їхньої реаліза
ції» - механізм узгодження податкового зобов’язання з плати за зем
лю; основи управління процесом адміністрування податків; транс
фертне ціноутворення; податкові аспекти різних форм реорганізації 
підприємств. Розробкою розділу займалися В.О. Корецька-Гармаш, 
Г.П. Снарська (п.5.1), І.М. Кушал, К.В. Мирошнікова (п.5.2), 
В.С. Альошкін (п.5.3), В.Ю. Ларіков (п.5.4).

Шостий розділ «Митна політика України: інтеграція та регулю
вання» спрямований на розв’язання питань митної політики України 
в умовах розвитку відносин з Європейським Союзом; вдосконалення 
діяльності митної служби України на сучасному етапі та технології 
боротьби з митними правопорушеннями в Україні. Цей розділ підго
тували Г.М. Бурлуцька, А.О. Фоменко (п.6.1), І.В. Пономарьова 
(п.6.2), В.В. Долгіх (п.6.3).



Передмова 7

У монографії поставлено і вирішено ряд важливих науково- 
методичних і практичних проблем державної податкової політики 
щодо забезпечення системи національних цінностей і пріоритетів в 
умовах гармонізації податкової системи України, яка поєднає тенде
нції та напрями реформувань у податковій сфері зі стратегією еко
номічного розвитку країни. Результати досліджень стануть у пригоді 
як науковцям, фахівцям промислових підприємств, працівникам по
даткових органів, так і студентам, аспірантам, які не є байдужими до 
соціально-економічного розвитку України.
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якість життя українського суспільства та сприяти входженню Украї
ни до лав Європейського Союзу завдяки гармонізації вітчизняних 
податкових пріоритетів й преференцій з умовами розвитку європей
ських і світових податкових систем.

2.2. Податкові конфлікти в умовах гармонізації 
податкової системи України

В умовах становлення соціально-економічної системи України 
на податки покладена значна відповідальність перед суспільством, 
тому податки є об'єктом не тільки постійних реформ, а й критики, 
оскільки постійні суперечності перешкоджають формуванню гармо
нійної податкової системи. Гармонізацію податкової системи Украї
ни слід розглядати як один із важливих способів забезпечення між
народної конкурентоспроможності національної економіки. Саме 
гармонізація оподаткування здатна активізувати інноваційно- 
інвестиційну складову розвитку із позитивним впливом на структу
рні процеси у реальному секторі економіки, чим забезпечить дина
мічне економічне зростання із підвищенням рівня та якості життя 
населення1.

Графічна інтерпретація напрямів податкової гармонізації зобра
жена на рис. 2.22. Основними завданнями внутрішньодержавної по
даткової гармонізації є розширення бази оподаткування, зростання 
податкових надходжень, підвищення рівня забезпеченості суспіль
ними благами, зменшення тіньової економіки та інші, що в кінцево
му результаті має забезпечити економічне зростання та підвищення 
добробуту населення. Основними складовими внутрішньодержавної 
податкової гармонізації є гармонізація структури системи податків і 
зборів; забезпечення ефективності функціонування окремих ланок

1 Галушко О.С. Проблеми гармонізації податкової системи України у глобальному 
економічному просторі /  О. С. Галушко // Економічний вісник НГУ. -  2009. -  № 4. 
-  С. 64.

2 Крисоватий А.І., Валігура В.А. Домінанти гармонізації оподаткування: національ
ні та міжнародні вектори / Монографія. -  Тернопіль: Підручники і посібники, 
2010. -  С. 22.
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податкової системи та досягнення високого рівня справляння основ
них податків задля встановлення оптимального рівня оподаткування 
й розподіл}7 податкового навантаження.

Рис. 2.2. Напрямки податкової гармонізації

Питання конфлікту інтересів у податковій системі є одним з 
найбільш актуальних для держави, оскільки недостатній рівень ефе
ктивності податкової системи в Україні через існування проблеми 
конфлікту інтересів між платником податку та контролюючими ор
ганами негативно впливає на стан соціально-економічного розвитку 
суспільства. Невирішений конфлікт інтересів ускладнює діяльність 
контролюючих органів і сприяє зростанню тіньової економіки.

Термін «конфлікт» походить від латинського conflictus і означає 
зіткнення протилежних інтересів, поглядів, прагнень; серйозну су
перечність, гостру суперечку, що приводить до боротьби. З точки 
зору системного підходу3 конфлікт -  це процес зміни відносин між 
елементами системи, в результаті якого виникає або повне руйну
вання цих відносин, або їхня кардинальна перебудова. Головною

3 Галиахметов Р.Н. Роль стандартов еетеетвенноети в разрешении конфликтов 
[Электронный ресурс] / Р. Н. Галиахметов // Вестник Адыгейского государствен
ного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, 
юриспруденция, политология, культурология. -  2010. -  №2. -  Режим доступа: 
http://eyberleninka.rU/artiele/n/rol-standartov-estestvennosti-v-razreshenii-konfliktov.

http://eyberleninka.rU/artiele/n/rol-standartov-estestvennosti-v-razreshenii-konfliktov
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системною причиною виникнення конфлікту є порушення балансу у 
відносинах між елементами системи або у відносинах між системою 
і зовнішнім середовищем. Тобто якщо говорити про податкову сис
тему, то порушення балансу між її елементами і є причиною виник
нення податкових конфліктів.

В.М. Свириденко4 вважає, що податковий конфлікт -  це супере
чності між суб'єктами податкових відносин, що виникають під час 
здійснення фінансової діяльності держави, зокрема, в процесі фор
мування та сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, здійс
нення податкового контролю, захисту прав та охоронюваних зако
ном інтересів платників, притягнення до відповідальності за вчи
нення податкових правопорушень, що характеризується посиленням 
протилежних тенденцій учасників і підлягає правовому регулюванню.

Виникнення податкових конфліктів у суспільстві пов'язане з 
двоякою природою податків, оскільки податкові відносини форму
ються під впливом двох імперативів -  статистичного та економічно
го. Етатистичний імператив передбачає пріоритет державного поча
тку в побудові податків і податкової системи. У відповідності з цією 
концепцією економічні процеси підпорядковуються державному 
диктату, правовий зміст податків превалює над їхньою економічною 
природою5. Економічний імператив, відображаючи пріоритет еко
номічної обґрунтованості при визначенні рівня і характеру оподат
кування, передбачає, що держава повинна служити громадським ін
тересам, а податки треба розглядати насамперед як розподільний 
інструмент, спосіб регулювання основ існування суспільства.

Відповідно, від того, який з цих імперативів є основою діючої в 
країні податкової системи, визначається її ефективність. З перехо
дом України до ринкових умов господарювання основу становить

4 Свириденко В.М. Співвідношення понять «конфлікт» і «спір» та особливості їх 
використання у податковому законодавстві України /  В. М. Свириденко //  Науко
вий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). — 2010. — 
№ 4(51).- С .  188.

5 Поролло Е.В. Налоговая политика и ее влияние на общественное развитие /  Е. В. 
Поролло, В. В. Казаков // Вестник Томського государственного университета. -  
2 0 0 9 .-№ 3 1 9 .- С .  153.
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економічний імператив, проте податкова сфера залишається однією 
з найбільш конфліктних.

Суперечності, що виникають у податковій сфері, можна умовно 
згрупувати у дві великі групи:

-  суперечності між інтересами держави і платників податків;
-  суперечності між інтересами платників податків між собою.
Суперечності, що виникають між державою і платниками пода

тків, пов'язані з примусовим характером сплати податків, перева
жанням фіскальної функції у системі податкових відносин. Цілком 
логічно, що кожен платник бажає максимально зберегти отримані 
доходи й шукає усілякі шляхи (як законні, так і незаконні) зменшен
ня сум податкових зобов'язань. Як вже зазначалося6, фіскальний ме
тод управління економікою посилює процеси падіння, навіть якщо 
вони здійснюються заради досягнення і рішення соціальних завдань. 
Реалізація завищених соціальних стандартів і програм без урахуван
ня можливостей економіки зумовлює деформацію і навіть деграда
цію системи соціально-економічного управління як на рівні держа
ви, так і підприємства. Тут доречно говорити й про те, що фіскальні 
прийоми відривають грошову масу від товарної, скорочують робочі 
місця, посилюють кризові явища до шокових ситуацій, спотворюють 
валютне регулювання, ускладнюють боротьбу з інфляцією і призво
дять до перегляду різних мотивацій відносно розвитку експорту, ім
порту і т.п.

Друга група -  суперечності між самими платниками податків, 
пов'язані з тим самим бажанням зберегти власні доходи, проте вже 
шляхом перекладання податкового навантаження на інших суб'єктів 
господарювання.

При визначенні об'єктивних умов, що сприяють виникненню і 
загостренню конфліктних ситуацій у податковій сфері, слід заува
жити, що останні обумовлені цілим рядом причин, серед яких пере
дусім треба виділити низький рівень податкової культури і відсут
ність податкової свідомості у платників податків. Крім того, до ос
новних причин виникнення податкових конфліктів належать: часта

6 Калинеску Т. В. Проблемы социально-экономического развития предприятий в 
условиях экономического кризиса /  Т. В. Калинеску, Е. А. Гречишкина // Науко
вий інформаційний журнал «БІЗНЕС ШФОРМ». -  2009. -  №4 (1). -  С. 68.
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зміна податкового законодавства; несхожість цілей; відмінності в 
уявленнях про якусь конкретну ситуацію; різне розуміння та прийн
яття цінностей; відмінності у манері поведінки і життєвому досвіді; 
неправильна інформація та незадовільні комунікації; наявність кара
льного характеру податкових органів; різний правовий статус подат
кових органів та платників податків; неправильне розуміння, непо
розуміння і неналежне застосування законних норм, причому як з 
боку платників податків, так і з боку податкової адміністрації тощо7.

Усе різноманіття причин виникнення податкових конфліктів 
можна згрупувати таким чином: фіскальна спрямованість податкової 
системи; високий рівень податкового навантаження; відсутність у 
суспільстві механізмів податкового регулювання розшарування сус
пільства; неефективність податкової системи щодо регулювання ін
вестиційних та інноваційних процесів; можливість ухилення від 
сплати податків; неефективне використання податкових надхо
джень.

Про конфлікт інтересів між суб'єктами господарювання та орга
нами влади свідчить той факт, що в рейтингу економічної свободи 
2013 року Україна посіла 161-е місце з 177 країн, отримавши 46,3 
бала зі 100 можливих8. Значення індексу економічної свободи Укра
їни протягом останніх 9 років має негативну тенденцію, оскільки з 
2006 року цей показник зменшився майже на 10 балів. При цьому 
найбільше падіння спостерігається за показником фінансової свобо
ди (з 66-го місця в 2008 р. на 130-е в 2013 р.). Істотно погіршилися 
показники фіскальної свободи (93-е місце), свободи від корупції 
(149-е місце), свободи інвестицій (154-е місце).

За даними Світового банку, середнє українське підприємство за 
рік сплачує 28 видів податків. Це найбільший показник у світі. У 
2013 році вітчизняні підприємці віддавали в скарбницю 54,9% дохо
дів, з яких 43,1% становили податки на працю, у той час як у країнах 
Європи і Центральної Азії ці показники складають 38,7% і 22,6%

7 Недобега Е.А., Кулешина М.И. Конфликт интересов и баланс интересов: детерми
нанты налоговой системы /  Е. А. Недобега, М. И. Кулешина / /  Управління розвит
ком. Збірник наукових робіт. -2 0 1 3 . -№ 6(146). - С . 128.

8 Украина -  одна из последних в Рейтинге экономических свобод [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http://www.epravda.com.Ua/ms/news/2013/01/l 1/355596/

http://www.epravda.com.Ua/ms/news/2013/01/l
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відповідно9. Податки в повному обсязі для більшості підприємств є 
непомірними і часто перевищують прибуток, роблять компанії пода
тковими боржниками з подальшою загрозою арешту їхнього майна 
та втрати прав власності. Займатися приватною справою за таких 
умов ризиковано. Ні в Німеччині, ні в інших країнах не виникає по
даткових зобов'язань, які представляли б 150-300% прибутку компа
нії. У нас таке трапляється. У той же час привілейовані корпорації 
зазвичай направляють до бюджету 10-12% чистого доходу. Тому 
середні показники податкового навантаження знаходяться майже на 
рівні західноєвропейських показників.

Найбільш обтяжливою податкову політику вважають керівники 
бізнесу в промислових регіонах з розвиненим машинобудуванням на 
сході і півдні країни (Дніпропетровська, Харківська, Луганська, Ми
колаївська області), в окремих західних приграничних регіонах з 
високою часткою малого та середнього бізнесу (Івано-Франківська, 
Волинська, Чернівецька області) та містах-регіонах (м. Київ і м. Се
вастополь)10.

Не дивно, що кількість податкових спорів в адміністративних 
судах постійно збільшується. Бюджетоутворюючі податки, такі як 
податок на прибуток і ПДВ, складають основний об'єкт суперечок. У 
таких суперечках часто предметом є операції, в яких фіктивні су
б'єкти господарювання виступають або контрагентами платників 
податків, або ж включені в якості посередників в ланцюжок руху 
товару від виробника чи імпортера до платника податків11. Крім то
го, досить поширені справи за зверненням податкових органів про 
стягнення податкового боргу. В останньому випадку платник подат
ків часто дізнається про те, що він щось не доплатив державі тільки 
після того як отримає результати податкової перевірки. Тобто сум
лінний за своєю суттю платник податків, в силу своєї недостатньої

9 Легкость ведения бизнеса в Украине [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine

10 Наиболее проблемные факторы для ведения бизнеса [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа: http://competitiveukraine.org/uploadfrles/reports/files/6_chapter_4_ms.pdf.

11 Бондарева А. Законодательные изменения в налогообложении прибыли -  налого
вая революция или эволюция? [Электронный ресурс] / А. Бондарева. -  Режим до
ступа: http://ubr.ua/fmances/taxes/zakonodatelnye-izmeneniia-v-nalogooblojenii-
pribyli-nalogovaia-revoluciia-ili-evoluciia-245336/.

http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine
http://competitiveukraine.org/uploadfrles/reports/files/6_chapter_4_ms.pdf
http://ubr.ua/fmances/taxes/zakonodatelnye-izmeneniia-v-nalogooblojenii-


Національний податковий простір: пріоритети та суспільні цінності

обізнаності в тонкощах податкового законодавства та бухгалтерсь
кого обліку, потрапляє в неприємну ситуацію, сам того не бажаючи і 
не підозрюючи про існування проблем12 13.

В цілому найбільш проблемні фактори для ведення бізнесу в 
Україні представлені на рис. 2.3Ь. Крім проблем у податковій сфері, 
значно ускладнюють існування українського бізнесу такі фактори, 
як нестабільність державної політики, корупція, неефективність ро
боти чиновників, інфляція і т.п. Всі ці фактори призводять до вини
кнення конфліктних ситуацій і низького рівня соціально- 
економічного розвитку країни.

Рис. 2.3. Найбільш проблемні фактори для ведення бізнесу

За результатами 2012 року, Україна є однією з найбільш корум
пованих держав світу. В опублікованому черговому щорічному рей
тингу, проведеному міжнародною громадською організацією Trans
parency International, Україна посіла 144 місце в списку 176 країн. 
Точних даних про те, скільки держава втрачає надходжень до бю
джету через корупцію в податковій сфері, немає, однак, за приблиз

12 Див. 11.
13 Див. 10.
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ними підрахунками різних організацій, ця сума перевищує 70 млрд 
грн.

Проте спостерігається позитивна динаміка у розвитку економіки 
країни. Згідно з рейтингом Світового банку, за легкістю ведення біз
несу (Doing business - 2014)14 Україна поліпшила свої позиції відразу 
на 28 пунктів -  до 112 місця ( у 2013 році Україна посідала 140 міс
це), діставши найвищу оцінку за показником проведених у країні 
реформ, спрямованих на поліпшення ділової активності і спрощення 
ведення господарської діяльності підприємств, включаючи підпри
ємства малого і середнього бізнесу.

Однак у сфері оподаткування зміни виявилися незначними. По
зиція покращилася на 4 пункти порівняно з минулим роком. Аналі
тики рейтингу наголосили на ефективності використання в Україні 
ризик-орієнтованих методів проведення перевірок суб'єктів госпо
дарювання контролюючими органами, відзначили відкритість украї
нських банків і промисловості в частині публікації необхідної для 
інвесторів інформації, а також звернули увагу на позитивні резуль
тати впровадження норм нового Митного кодексу і змін у законо
давстві про банкрутство.

Серед іншого у сфері оподаткування України експерти відзна
чили спрощення процедури та послідовне зниження часу на сплату 
податків. «Україна спростила звітність із корпоративного податку на 
прибуток, ПДВ та внеску на соціальне забезпечення, який подають 
компанії. У 2012 році завдяки цьому скоротився час на подачу звіт
ності відповідно до українського податкового законодавства на 101 
годину -  з 491 до 390 годин», -  констатують експерти Світового ба
нку та IFC 15. Також спостерігається спрощення сплати податків в 
Україні завдяки подальшому вдосконаленню системи електронного 
документообігу. Крім того, спрощення процедури отримання свідо
цтва платника ПДВ забезпечило підвищення позицій України за 
критерієм «Реєстрація власності».

14 Легкость ведения бизнеса в Украине [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine

15 Світовий банк робиш бізнес в Україні стало легше [Електронний ресурс]. -  Режим 
доступу: http7/tvi.ua/new/2013/10/29/svitovyy_bank_robyty_biznes_v_ukrayini_s(alo_lelishe

http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine
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Отже, незважаючи на високий рівень конфліктності вітчизняної 
податкової системи, спостерігаються позитивні зміни, які забезпе
чать конструктивне розв'язання податкових конфліктів.

Гармонійна податкова система має будуватися на принципах 
справедливості по вертикалі та горизонталі, ефективності, гнучкості, 
економічної нейтральності, простоти й контрольованості16. Необхід
ність існування такої системи й розв'язання податкових конфліктів 
обумовлюється рядом факторів (рис. 2.4).

Можна погодитись17, що узгодження інтересів сторін податко
вих конфліктів можливе шляхом реалізації таких заходів:

-  науково обґрунтованого розподілу соціальної відповідальності 
між державою, бізнесом, домогосподарством, підкріплене податко
вим та фінансово-розподільним механізмом;

-  оптимізації витрат на податкове адміністрування, фінансуван
ня фіскальних органів;

-  підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів (ос
новним джерелом яких є податкові надходження і платежі) та забез
печення їхньої прозорості, громадської підконтрольності;

-  диференціації оподаткування, що базується на системі науково 
обґрунтованих критеріїв, які враховують природно-кліматичні, еко
номічні та інші особливості бізнесу на даному етапі економічного 
розвитку країни та суспільства, а також особливості соціально- 
політичного та економічного становища країни;

-  соціально-справедливого розподілу податкового навантаження 
між: а) громадським сектором та підприємницьким, б) різними ви
дами підприємницької діяльності; в) рентодохідними, промислови
ми, обслуговуючими та соціально значущими секторами; г) юриди
чними і фізичними особами.

16 Григорьева К.С. Противоречия интересов и конфликты в системе налоговых от
ношений /  К. С. Григорьева // Вестник Томского государственного университета. 
Серия «Экономика». -2 0 1 2 . -№ 1(17). -  С. 111.

17 Гринкевич А.М. Теоретические подходы к формированию эффективно
справедливой налоговой системы / А. М. Гринкевич // Вестник Томского 
государственного университета. Серия «Экономика». -  2012. -  №4(20). -  
С. 136-137.



Розділ 2. Система національних цінностей і пріоритетів
в умовах гармонізації податкової системи України

Рис. 2.4. Фактори, що обумовлюють необхідність побудови гармонійної
податкової системи

Джерело: складено автором на основі18

Виходячи з вищевказаних аспектів функціонування української 
податкової системи з метою гармонізації податкової системи можна 
запропонувати такі шляхи запобігання конфліктів, як вдосконалення

18 Андрющенко Я.В. Необходимость разрешения налоговых конфликтов на досу
дебном уровне /  Я. В. Андрющенко // Вестник Томского государственного уни
верситета. -  2009. -  №329. -  С. 113.
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податкового законодавства; введення етичних кодексів, що містять 
певні моральні норми і правила до службовців органів доходів і збо
рів, створення умов для контролю діяльності органів доходів і збо
рів; податкові консультації, які відіграють важливу роль у запобі
ганні податкового конфлікту і спору.

Необхідно знаходити компромісні рішення, які б стимулювали і 
сприяли підвищенню прибутковості платників податків. Тобто саме 
завдяки досягненню загальних цілей і дотриманню принципів соціа
льної відповідальності всіх сторін досягається баланс інтересів. При 
цьому, формуючи податкову систему, обов'язково слід пам'ятати 
висновок А. Сміта, зроблений майже три століття тому: при змен
шенні податкового тягаря держава виграє більше, ніж від накладен
ня непосильних податків.
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