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"Напрями вдосконалення податкового стимулювання інноваційної
діяльності в Україні"
Інноваційна діяльність відіграє ключову роль у забезпеченні сталого
довготривалого економічного зростання, здійсненні техніко-економічної
модернізації економіки та підвищенні її конкурентоспроможності. Для
ефективного використання наявного потенціалу інноваційного розвитку
економіки України необхідно удосконалити систему стимулювання і
активізації інноваційної діяльності. Державна інноваційна політика для її
розвитку використовує широкий спектр інструментів, серед яких
виділяють бюджетне фінансування, субсидії, дотації, субвенції, державні
замовлення, податкові ставки, норми амортизації та інші. Але через
обмеженість фінансових ресурсів перевага повинна віддаватися
інструментам і важелям податкової політики.
У сучасних умовах стан інноваційної діяльності в Україні
експертами-науковцями визначається як кризовий. Причинами цього є
зношеність основних фондів, нерозвиненість інноваційної інфраструктури,
недостатня державна підтримка інноваційних підприємств, комерційний
ризик провадження інноваційної діяльності.
Результати аналізу зарубіжного досвіду показали, що податкові
інструменти стимулювання інноваційної діяльності використовуються в
більшості країн світу. Масштаб їх використання в Україні значно
обмежений.
З метою активізації інноваційної діяльності доцільно внести зміни в
Податковий кодекс України і запровадити інноваційний податковий кредит
(ІПК). Сутність його полягає у зменшенні податкових зобов'язань платника
податку на прибуток на частину витрат, пов'язаних з інвестиційною
діяльністю, або на повний їх розмір. Це дозволить підприємствам
зменшити витрати та збільшити прибуток. Розмір ІПК не повинен
перевищувати 50 % розміру нарахованого податку на прибуток, що
дозволить зберегти стимулюючий ефект та захистити від значних втрат
бюджету.
У процесі прийняття рішення щодо впровадження ІПК доцільно було
б закріпити об'єкти впливу даної податкової пільги в законодавстві країни,
а також враховувати масштаби прояву інноваційної діяльності

підприємств. У ході визначення терміну ІПК слід брати до уваги термін
окупності інноваційного проекту, але він не повинен перевищувати 5 років.
Ще одним досить поширеним податковим інструментом активізації
інноваційної діяльності у країнах Західної Європи є створення
неоподатковуваного резерву із прибутку. Сутність інструменту полягає у
вилученні від оподаткування частини прибутку компаній шляхом її
зарахування до неоподатковуваних резервів із метою фінансування
інноваційної діяльності.
Запропоновані інструменти податкового стимулювання інноваційної
діяльності могли б активізувати її в Україні, створити сприятливий
інвестиційний клімат, що стане серйозним здобутком державного
регулювання інвестиційно-інноваційних процесів.
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