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"Удосконалення фіскальної складової механізму державного
регулювання доходів населення"
На сучасному етапі розвитку країни актуальним є формування податкової системи, яка б позитивно впливала на економічне зростання. В умовах
перебудови вітчизняної економіки та хронічного дефіциту державного
бюджету важливо, щоб фіскальна складова взаємовідносин між державою
та платниками податків максимально сприяла побудові партнерських відносин між двома сторонами й не перешкоджала їх розвитку та самореалізації.
Завданням даного дослідження є виявлення "вузьких" місць наявного
механізму оподаткування доходів населення та пошук шляхів їх усунення.
Як показує практика країн Європи, головними засобами усунення
нерівності в розподілі доходів та майна є прогресивне оподаткування та
соціальні витрати держави.
На основі дослідження наявного в Україні механізму оподаткування
доходів фізичних осіб (особливо від заробітної плати) за допомогою загальнонаукових методів дослідження, зокрема аналізу та синтезу, аналогії
та моделювання, групування та узагальнення, індукції та дедукції, наукового
абстрагування автором було виявлено ряд проблем та закономірностей,
що наявні в чинному механізмі оподаткування, які стали основною причиною побудови п'яти моделей вдосконалення чинного механізму оподаткування доходів населення від заробітної плати.
При цьому кожна з моделей характеризується своїм очікуваним позитивним соціально-економічним ефектом від упровадження та застосування коригувального коефіцієнта до основної ставки оподаткування 15 %,
використання якого має на меті "згладити" нестабільність податкового
навантаження в чинному механізмі оподаткування і врівноважити внесок
кожного громадянина в розвиток країни відповідно до величини заробітку.
Разом із тим введення ступінчатої прогресії максимально відповідає принципам вертикальної справедливості й має чітке економічне обґрунтування.
З точки зору справедливості оподаткування максимально справедливою
прогресією є та, за якої ставка зростає безперервно, збільшуючись для
кожної додаткової гривні оподатковуваного доходу (це положення враховано
в кожній із п'яти запропонованих моделей).
На основі проведених досліджень розраховано сукупний податковий
ефект від застосування кожної з моделей, який показує доцільність та

ефективність введення запропонованих моделей, а також визначено напрями вдосконалення фіскальної складової механізму державного регулювання доходів населення від заробітної плати в Україні на довгострокову
перспективу.
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