Реформування податкової системи: пропозиції профспілок.
У рамках виконання протокольного рішення засідання Національної
тристоронньої соціально-економічної ради від 3 липня 2013 року до
Міністерства доходів і зборів України було надіслано
пропозиції
профспілкової сторони НТСЕР про подальше реформування податкової
системи України.
Пропозиції профспілкової сторони стосуються:
1. Усунення дискримінації в оподаткуванні працюючих громадян
щляхом уніфікації оподаткування трудових доходів у вигляді заробітної
плати та інших доходів:
- звільнення від оподаткування частини заробітної плати, необхідної для
відтворення робочої сили у розмірі прожиткового мінімуму – еквіваленту
собівартості для працюючих громадян;
- встановлення рівня оподаткування заробітної плати на рівні не
вищому, ніж рівень оподаткування інших доходів ( дивідендів, процентів від
депозитних вкладів, прибутків від оренди та продажу майна, тощо).
2. Удосконалення порядку надання податкової знижки, зокрема шляхом
запровадження реального механізму віднесення до складу витрат витрат на
лікування та медичне обслуговування.
3. Виваженого підходу до надання податкових пільг з метою
стимулювання пріоритетних галузей економіки та підтримки соціально
незахищених категорій населення.
4. Запровадження знижених ставок ПДВ на соціально значущі товари та
послуги: продукти харчування та житлово-комунальні послуги, що повинно
стати реальним інструментом для недопущення різкого зниження доходів
громадян та має стримувати підвищення тарифів на житлово-комунальні
послуги.
5. Спрощення порядку подання податкової звітності ( податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників
податку і сум утриманого з них податку за формою №1 ДФ) для платників
податків, зокрема, щодо звільнених від оподаткування доходів, а саме щодо
неоподатковуваної вартості дитячих святкових подарунків, які видаються
органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими та
іншими організаціями.
6. Врегулювання проблеми щодо оподаткування сімейних путівок на
відпочинок, оздоровлення та лікування, які надаються членам профспілок.
7. Створення сприятливих податкових умов для розвитку культурних
потреб громадян, підтримання їх фізичного та духовного здоров’я.
Однак, розглянувши зазначені пропозиції, Міністерство доходів і зборів
фактично відмовилось їх підтримати (за винятком, та і то можливо,
запровадження зниженої ставки з податку на додану вартість на окремі
товари, зокрема лікарські засоби та вироби медичного призначення).

Аргументація Міністерства зводиться до того, що прийняття вказаних
змін призведе до недоотримання бюджетами різних рівнів значних
податкових надходжень.
І це при тому, що десятки мільярдів гривень держбюджет щорічно
втрачає через відмову запроваджувати податки на доходи від дивідендів,
роялті, процентів від цінних паперів, депозитів тощо, скасувати
необґрунтовані пільги та привілегії для Президента, членів Кабінету
Міністрів та народних депутатів, списання заборгованості приватних
компаній. Не кажучи вже про різні офшорні схеми тіньового виводу капіталів
з України для олігархату та структур, наближених до влади.
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських
об’єднань профспілок на національному рівні (СПО об’єднань профспілок),
незважаючи на таку позицію Міністерства доходів і зборів продовжуватиме
боротись за впровадження в Україні принципів соціальної справедливості в
питаннях оподаткування трудових доходів громадян.
Відділ соціальних питань та
охорони праці ЦК профспілки

