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Податкове планування вважається одним із найголовніших 

способів прогнозування роботи підприємства. Оскільки 

розрахунок ефективності роботи підприємства без передбачення 

майбутнього стану підприємства є  безглуздим, то дана тема 

заслуговує її розгляду. 

Метою даного коротенького дослідження є аналіз 

податкового планування на підприємстві. 

Взагалі сенс податкового планування покладено в тому, аби 

зменшити суму податкового зобов’язання підприємства перед 

державою. В основному податкове планування здійснюється 

таким чином: розмір витрат повинен бути мінімальним, сплата 

податків, пошук способів зниження бази оподаткування та інше.  

Аби зменшити суму податкового зобов’язання перед країною 

на прибуток можна використати легальні та нелегальні способи. 

Під назвою легальні шляхи маємо на увазі оптимізацію податків. 

Оптимізація податків – це спосіб зменшити розміру податків, за 

допомогою гарного знання законів, які обумовлені 

користуванням пільгами, які надає держава, звільнення від 

сплати податків та інших засобів, які обумовлено в Податковому 

кодексі. 

Податкове планування може бути різного типу: оперативне, 

поточне та стратегічне. При цьому застосовують такі 

інструменти: організаційні, інформаційні та методичні. Кожен із 

зазначених інструментів має свою характеристику. А також 

існує три методи податкового планування, а саме поточний 

контроль, попередня експертиза і варіаційно-порівняльний 

аналіз. 

При використанні поточного контролю застосовується 

спостереження за змінами у податкових виплатах, за 
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квитанціями та порівняння фактичного із передбачуваним, при 

якихось відмінностях в цих двох показниках виявляється 

причина даного становища та знаходяться шляхи вирішення 

проблеми, яка виникла. Аби застосувати даний метод 

податкового планування необхідно залучати нормативні 

податкові документи, літературу, яка стосується податків, а 

також всі питання, які виникли при застосуванні даного методу, 

повинні обговорюватися з податковою інспекцією. 

При використанні попередньої експертизи застосовуються 

нормативні документи та міркування спеціалістів, наприклад, 

юристів, бухгалтерів, аудиторів, рішення суддів та інші джерела 

інформації. Даний метод пропонує нам експертизу нових 

проектів і неабияк важливих рішень. 

При варіаційно-порівняльному аналізі застосовується повний 

аналіз нових проектів, які стоять на балансі підприємства. Даний 

метод пропонує порівнювати будь-які різні види діяльності 

підприємства, що впливатиме на визначення податкової 

ефективності. Якщо ставка податку залишатиметься незмінною 

– це допоможе з’ясувати їх податкову ефективність на короткий 

час. Якщо ж існують різні варіанти змін ставки та можливостей 

в межах законів, то розрахована податкова ефективність буде 

використовуватись тривалий період часу. 

Податковий план підприємства включає такі ланки: календар 

платника податків по кожному із податків; список шляхів 

оптимізації податкових потоків у зв’язку з іншими фінансовими 

потоками, що є необхідним у податковому плануванні; графік 

податкових виплат, який буде враховувати засоби оптимізації 

податкової системи, а також графік підвищення рівню 

кваліфікації персоналу підприємства в повній мірі та інші 

питання. 

Можемо прийти до висновку, що податкове планування є 

одним із найкращих варіантів досягнення низького рівня 

оподатковуваності підприємства. Податкова оптимізація 

провадить контроль за використанням фінансових ресурсів та 
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інших джерел фінансування, можливо зовнішніх. Здійснення 

податкового планування відбувається до проведення 

господарських операцій та перед податковим періодом. 
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