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В статье проанализированы преимуще-
ства и недостатки внедрения системы элек-
тронных деклараций. Электронная форма 
налоговых деклараций рассмотрена автором с 
позиции повышения эффективности налоговой 
системы в нашем государстве.

Возможность подачи электронных нало-
говых деклараций предусмотрена на законо-
дательном уровне, однако, пока такая систе-
ма имеет определенные недостатки, требует 
дальнейшего изучения и исследования, что по-
может исправить имеющиеся недостатки. В 
статье проанализирован опыт стран Европей-
ского Союза по внедрению системы подачи на-
логовых деклараций в электронной форме. Сде-
ланы выводы о том, какие достижения других 
стран можно применить в Украине.

Ключевые слова: электронная налоговая 
декларация, налоговая декларация, информа-
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ником між платником податків та податко-
вими органами. Можливість подання де-
кларації в електронній формі закріплена 
на рівні закону, зокрема, у Податковому 
кодексі України. Однак, подання електро-
нних декларацій, окрім багатьох позитив-
них моментів, має й певні недоліки та про-
цеси, які потребують удосконалення. 

Аналіз останніх досліджень
Питання подання електронних подат-

кових декларацій наразі не є достатньо до-
слідженим. Однак, окремим аспектам цієї 
проблеми присвячені роботи таких вітчиз-
няних та зарубіжних науковців: Н.М. Бон-
даренко, В.В. Ільченко, Л.М. Бражнікова, 
С.О. Гарна, А.М. Шнурко, В.І. Волинець, 
В.А. Рубейкін, В.І. Теремецький та багато 
інших.

Виокремлення не вирішених раніше 
проблем

Зважаючи на відсутність ґрунтовних 
досліджень питання подання електронних 
декларацій платниками податків, а також 
на наявні проблеми в цій сфері, питання 
вдосконалення порядку подання та вза-
галі функціонування електронних декла-
рацій потребує подальшого вивчення та 
дослідження.

Метою даного дослідження є аналіз 
проблемних питань, які виникають при 
поданні електронних податкових декла-
рацій та пропозиції щодо їх вирішення на 

Постановка проблеми
У сучасному світі всі процеси, які від-

буваються в державі, мають тенденцію до 
інформатизації та технологізації. Це озна-
чає використання різноманітних техноло-
гій у всіх сферах суспільного життя. Зараз 
технології допомагають спростити та по-
кращити багато процесів, які відбуваються 
в державі, зокрема, відносини громадян з 
органами державної влади. Безумовно, ви-
користання технологій також позначилось 
і на податковій сфері. Запровадження сис-
теми електронних податкових декларацій 
стало, так би мовити, своєрідним посеред-
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основі вивчення досвіду країн Європей-
ського Союзу, які вже мають значний до-
свід у впровадженні та розвитку електро-
нних систем податкового декларування. 

Виклад основного матеріалу
Запровадження електронної звітнос-

ті – це підвищення рівня обслуговування 
платників податків, зниження затрат та 
поліпшення їх звітності, полегшення про-
цедур, спрощення отримання та обробки 
звітності, безконтактний метод, який уне-
можливлює зловживання у податковій 
сфері. Подання звітності в електронному 
вигляді є не тільки засобом забезпечити 
прозорість відносин між податковими ор-
ганами і платниками податків, але і питан-
ням престижу для підприємства, яке де-
монструє свою позицію сумлінного плат-
ника податків [8].

Наразі, обов’язковість подання у 
контролюючі органи податкової звітності 
тільки в електронній формі,не передбаче-
на для всіх категорій платників податків. 
Обов’язок подання звітності в електронній 
формі покладений на великі та середні 
підприємства. Інші ж платники податків 
можуть вирішувати питання щодо форми 
подання звітності на власний розсуд [2].

Відповідно до п. 49.3 статті 49 Податко-
вого кодексу України [4] податкова декла-
рація може подаватися за вибором плат-
ника податків, якщо інше не передбачено 
ПК України, одним із наступних способів:

•	 платником податків особисто або 
особою, яка на це уповноважена;

•	 поштовим відправленням з описом 
вкладення та повідомленням про вручен-
ня;

•	 в електронній формі засобами елек-
тронного зв’язку з додержанням всіх ви-
мог, які закріплені в Законах України 
«Про електронні довірчі послуги» [5] та 
«Про електронні документи та електро-
нний документообіг» [6].

Важливість розвитку електронного до-
кументообігу неодноразово висловлюва-
лася Європейським Союзом. Зокрема, для 
того, щоб вступити до ЄС, країна, яка хоче 
отримати членство Європейського Союзу 
приводить до Європейських стандартів 

своє законодавство та модернізує багато 
систем у державі. Наприклад, коли Есто-
нія, Латвія та Литва вступали до ЄС, од-
нією з умов їхнього вступу була модерні-
зація податкової системи, а саме: її інфор-
матизація та спрощення взаємодії плат-
ників податків з податковими органами, 
скорочення бюрократизації, переведення 
податкової звітності в електронну форму. 
Зараз Європейський Союз майже повніс-
тю «інформатизував» податкову сферу. 
Такі вимоги є необхідними для реалізації 
обміну інформацією між податковими ор-
ганами різних країн Європейського Со-
юзу. Обмін інформацією щодо платників 
податків у паперовій формі був би майже 
неможливий або значно складніший, ніж 
в електронній формі, а це б призвело до 
зниження ефективності податкової систе-
ми Європейського Союзу. 

Зазначене підтверджує необхідність 
розвитку та вдосконалення системи елек-
тронних декларацій та податкової звітнос-
ті, у цілому, оскільки Україна зараз знахо-
диться на шляху до вступу в Європейський 
Союз.

Серед переваг електронної форми по-
даткової звітності можна виокремити на-
ступні:

- значне скорочення часу, необхідно-
го для подання податкової декларації.

- платник податків може слідкувати 
за рухом своєї податкової декларації до 
контролюючого органу, оскільки відпо-
відь про прийняття декларації або про від-
мову в її прийнятті приходить платникові 
податків так само в електронному вигляді, 
також платник повідомляється й про те, 
що податкова декларація була внесена в 
базу даних Державної податкової служби 
України;

- програмне забезпечення, яке до-
зволяє подати податкову декларацію, до-
ступне для встановлення; 

- платник податку завжди має акту-
альну форму для подання електронної де-
кларації;

- забезпечується повна конфіденцій-
ність інформації, яку подає платник подат-
ків, система електронних ключів захищена 
від втручання сторонніх осіб;
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- обробка інформації стає більш опе-
ративною;

- програмне забезпечення також 
може проводити автоматичні розрахунки 
операцій, що може зменшити кількість до-
пущених помилок при поданні електро-
нних декларацій. 

Усі ці переваги електронної форми по-
даткових декларацій роблять такий засіб 
подання декларацій дуже ефективним, од-
нак, на жаль, мають місце певні проблеми, 
які потребують вирішення. 

Зокрема, В.А. Рубейкін виокремлює 
таку проблему, що виникає в системі по-
дання електронних декларацій, як непра-
вильне збереження звітної форми, спри-
чинене неуважністю платника податків. 
Декларація, що сформована як «звітна» 
може бути помилково збережена як «нова 
звітна» або як «уточнююча». Якщо така не-
обережність буде допущена при поданні 
декларації в останні строки, які встановле-
ні для подання фінансової звітності, така 
декларація не буде прийнята контролю-
ючим органом. Наслідок – застосування 
до платника податків фінансових санкцій. 
Тобто програмне забезпечення не здій-
снює контроль за правильністю збере-
ження форм податкових декларацій [7]. 
Виходячи із сказаного, якщо вдосконали-
ти цей аспект програмного забезпечення, 
то це підвищить зручність використання 
системи платниками податків, зменшить 
кількість помилок при поданні таких де-
кларацій та зробить подання податкових 
декларацій в електронній формі більш 
привабливим для платників податків. 

Наступна проблема – збої в системі. Бу-
вають випадки, коли система не працює 
через технічні проблеми, при цьому, плат-
ник податків уже витратив кошти на при-
дбання електронного ключа, витратив час 
на заповнення декларації, а система про-
сто не пропускає подання податкової де-
кларації. Зазначене вимагає від платника 
податків подавати декларацію в паперово-
му вигляді. Це звичайно, не підвищує по-
пулярності подання податкових деклара-
цій в електронній формі, оскільки платник 
податку розуміє, що можливо, йому дове-
деться подавати таку декларацію двічі.

На практиці доволі часто трапляють-
ся випадки, коли платник податків, який 
подав електронну податкову декларацію, 
може навіть тиждень чекати на підтвер-
дження її отримання податковими орга-
нами. Зазначене також треба виправляти, 
оскільки, подаючи паперову декларацію, 
платник податків одразу може бути впев-
неним, що вона беззаперечно здана до 
контролюючого органу [2].

При поданні декларації в електронній 
формі всю відповідальність несе платник 
податків. Так, наприклад, якщо податко-
ву декларацію не прийнято,при техніч-
них збоях – податковий орган не несе за 
це відповідальності. Тобто подання елек-
тронних податкових декларацій підвищує 
рівень складності та важливості для плат-
ника податків, а тому для деяких може 
стати не привабливим варіантом подання 
звітності у такій формі. До цього слід до-
дати можливі збої в Інтернет провайдера. 
У відсутності таких збоїв неможливо бути 
впевненим, оскільки проблеми з підклю-
ченням до мережі Інтернет не залежать 
ані від платника податків, ані від контр-
олюючого органу. У такому випадку від-
повідальність платника податків має бути 
виключена, і це має бути передбачено в 
порядку подання звітності в електронній 
формі. Зазначене свідчить про те, що від-
повідним державним органам необхідно 
виправляти технічні помилки або, при-
наймні, їх відслідковувати. А в тому ви-
падку, коли податкова декларація не була 
прийнята податковим органом через тех-
нічний збій чи помилку – забезпечити 
платника податків можливістю подати 
таку електронну декларацію та звільнити 
його від відповідальності. 

Щодо питань вдосконалення технічної 
сторони, то В.І. Волинець виділив наступ-
ні ознаки ефективної системи: 

- система автоматично заповнює 
окремі поля;

- підсумкові поля звітності мають за-
повнюватися автоматично;

- система має перевіряти правиль-
ність заповнення полів звітності за допо-
могою вбудованих камеральних переві-
рок;
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- система має надсилати нагадування 
щодо строків подання звітності;

- система також має створювати під-
казки при формуванні звітності;

- система має створювати резервні 
копії даних та відновлювати дані[3].

 Описані переваги та недоліки по-
дання податкових декларацій в електро-
нній формі дозволяють зробити висновок 
про те, що існує ціла низка переваг подан-
ня електронних податкових декларацій, 
однак, є і цілий перелік недоліків, які зна-
чно знижують привабливість такої форми 
подання податкових декларацій [1]. При 
цьому, основний фактор, який впливає 
на виникнення зазначених недоліків, – це 
можливі технічні збої та неполадки. На ці 
недоліки напряму вплинути неможливо, 
однак, можливо передбачити, яким чином 
має діяти платник податків у визначених 
випадках. 

Особливо важливим при впровадженні 
або вдосконаленні будь-яких нових систем 
є аналіз міжнародного досвіду. Розгляне-
мо деякі приклади впровадження елек-
тронної форми податкових декларацій у 
країнах Європейського Союзу.

В Естонії існує система e-Tax. Ця сис-
тема є дуже зручною для платників по-
датків, дозволяє подати декілька видів 
декларацій. Підтверджує вищезазначене 
те, що в Естонії більше, ніж 98% подаєть-
ся саме шляхом заповнення електронних 
декларацій. Використовуючи захищений 
ідентифікатор, платник податків входить 
в систему, переглядає свої дані в попере-
дньо заповнених формах, вносить необ-
хідні зміни і затверджує форму декларації. 
Зазвичай процес займає від трьох до п’яти 
хвилин. З 2015 року можлива навіть пода-
ча податкової декларації «одним кліком» 
– дані, які вже є в системі, відображають-
ся для користувача разом з розрахованим 
результатом, після чого все, що потрібно 
зробити, – це натиснути кнопку для під-
твердження. Усе це може зайняти менше 
ніж хвилину[10].

Описана система якраз і є технологіч-
ною та не вимагає багато часу для заповне-
ння декларації, тут наявні резервні копії, 
які є однією з ознак ефективного спеціалі-

зованого програмного забезпечення фор-
мування та подання звітності.

При цьому, податкові органи Естонії 
для того, щоб поширити популярність по-
дання саме електронної форми звітності 
серед громадян, обіцяли швидкий розгляд 
та швидкий перегляд податкової деклара-
ції, тобто доводили платникам податків на 
практиці, що така форма подання декла-
рацій є швидкою, ефективною та гнучкою. 
Такі стимули поряд із зростанням кількос-
ті нових електронних послуг забезпечу-
вали стійке середовище для все більшого 
використання цифрової ідентифікації [11].

У Німеччині, щоб реалізувати концеп-
цію повністю електронної безпаперової 
податкової декларації з електронним під-
писом, податкові органи прагнули, у пер-
шу чергу, підвищити ефективність і своє-
часність податкового адміністрування та 
оцінки декларацій, скоротити час обробки 
кожної декларації, знизити рівень поми-
лок. Порядок електронної передачі подат-
кових декларацій охороняється відповід-
но до закону [12].

Був досягнутий значний прогрес шля-
хом прямої передачі файлів від платника 
податків та його податкового консуль-
танта прямо на комп’ютер податкового 
органу з використанням сучасних мереж 
зв’язку. Це забезпечило недоторканність 
платника податків, а також секретність і 
безпеку його даних. Це важливі передумо-
ви для суспільного визнання та прийняття 
інформаційних і комунікаційних техноло-
гій, а також для вирішення економічних і 
соціальних проблем. 

У Литві основне завдання, яке ставили 
перед собою податкові органи, було збіль-
шення швидкості обробки податкових де-
кларацій. Розвиток системи подачі елек-
тронних податкових декларацій почався 
ще в 2004 році, коли технології не були 
настільки розвиненими як зараз. Одне з 
ключових завдань, яке ставили перед со-
бою податкові органи Литви – викорис-
тання Інтернету як потужного інформа-
ційного ресурсу для платників податків, 
а також як ефективного альтернативного 
інструменту для збору даних. Необхідно 
було створити електронну податкову сис-
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тему, яка була б легко доступною для всіх 
литовських платників податків і працюва-
ла б постійно. Це допомогло покращити та 
оптимізувати процес обробки податкових 
декларацій [9]. 

Із самого початку литовці не дуже ак-
тивно переходили на електронні форми 
податкових декларацій, тому деякі з плат-
ників податків продовжували подавати 
паперові податкові декларації. Саме на 
цій стадії знаходиться наша держава в роз-
витку системи електронних декларацій. 
Однак, враховуючи міжнародний досвід 
та сучасні технологічні здобутки, Україна 
може мінімізувати паперовий документо- 
обіг. 

Висновки
Подання податкових декларацій в 

електронній формі є важливим аспектом 
підвищення ефективності функціонуван-
ня податкової системи нашої держави, а 
також налагодження взаємодії платників 
податків з контролюючими органами. За-
значена система наразі має ряд недоліків, 
шляхи покращення яких були запропо-
новані у статті. Зокрема, необхідно під-
вищити ефективність адміністрування по-
даткових декларацій контролюючими ор-
ганами, передбачити варіанти дій платни-
ків податків, які стикнулися з технічними 
помилками, а також звільнити платників 
податків від відповідальності, якщо подат-
ковий орган не прийняв декларацію через 
збій, що стався в системі, та надати строки 
на те, щоб платник податків міг її подати. 

У цілому, важливо продовжувати роз-
виток цього напрямку податкової системи, 
оскільки модернізація податкової системи 
є важливим кроком на шляху до вступу до 
Європейського Союзу. 
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SUMMARY 
The article deals with the advantages and dis-

advantages of implementing a system of electronic 
declarations. The electronic form of tax declara-
tions is considered by the author from the stand-
point of increasing the efficiency of the tax system 
in our country.

The development of the latest technologies at the 
beginning of the twenty-first century has influenced 
all spheres of human life. Moreover, technology be-
comes an integral part of every person’s life. This 
also affects the processes taking place in the state, 
because it cannot stand aside from the processes of 
informatization. In particular, technologies help us 
to facilitate communication between citizens and 
the government. In the tax sphere, informatization 
has manifested itself in the use of the latest tech-
nologies when submitting tax reports.

This desire for informatization is due not only 
to attempts to simplify the interaction of taxpay-
ers and regulatory authorities. This is primarily 
because in recent years Ukraine has been on the 
way to joining the European Union, and the au-
tomation of tax reporting is one of the important 
principles of the functioning of the tax system of 
the European Union countries. The electronic form 
of tax reporting, introduced in the EU countries, 
contributes to the improvement and facilitation of 
the exchange of information between tax authori-
ties, and this, in turn, increases the efficiency of the 
functioning of the tax system of the entire European 
Union. It confirms the need to develop a system for 
filing electronic declarations in Ukraine.

The possibility of filing electronic tax declara-
tions is provided for at the legislative level, how-
ever, while such a system has certain shortcomings, 
it requires further study and research, which will 
help to correct the existing shortcomings. The article 
analyzes the experience of the countries of the Euro-
pean Union in the implementation of a system for 
submitting tax declarations in electronic form and 
concludes what achievements of other countries can 
be introduced by Ukraine.

Keywords: electronic tax declaration, tax re-
turn, informatization, electronic tax reporting.
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АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовані переваги та не-

доліки запровадження системи електронних 
декларацій. Електронна форма податкових 
декларацій розглянута з позиції підвищення 
ефективності податкової системи в нашій 
державі. 

Можливість подання електронних подат-
кових декларацій передбачена на законодавчо-
му рівні, однак, наразі така система має пев-
ні проблеми й недоліки, потребує подальшого 
вивчення та дослідження, що допоможе їх 
виправити. У статті проаналізований досвід 
країн Європейського Союзу з запровадження 
системи подання податкових декларацій в 
електронній формі та зроблено висновки про 
те, які здобутки інших країн може запровади-
ти Україна. 

Ключові слова: електронна податкова де-
кларація, податкова декларація, інформати-
зація, електронна податкова звітність.


