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Постановка проблеми. Сьогодні важливе співробітництво ДФС із міжнародними організа-

ціями з питань оподаткування, з податковими органами, що діють у зарубіжних країнах, тому що 
перехід до нової податкової системи немислимий без використання досвіду міжнародних 
організацій, досвіду демократичних держав, у яких, безумовно, значно більша податкова історія. 

 
Аналіз дослідження проблеми. В нашій державі проблемам співпраці фіскальних органів 

України із міжнародними організаціями з питань оподаткування донедавна також не приділяли 
належної уваги. Окремі питання тією чи іншою мірою досліджували у своїх роботах такі вчені, як 
О. М. Бандурка, А. В. Безкревна, І. А. Березовська, Ю. В. Бойко, З. М. Будько, А. В. Бутенко, 
Ю. М. Васюк, О. Ю. Водянніков, П. Т. Гега, Н. Л. Губерська, Р. Л. Дернберг, Т. М. Єгорова, С. М. Козь-
менко, М. П. Кучерявенко, Я. В. Литвиненко, Д. Д. Мамедова, І. М. Мусійчук, І. М. Пахомов, 
Л. В. Супрун, Д. В. Тиновський, І. В. Ткаченко, Л. В. Трофімова, Л. М. Худолій, Л. М. Чуніхіна, 
В. К. Шкарупа та інші. Але системне дослідження проблем співпраці ДФС України із 
міжнародними організаціями з питань оподаткування майже не проводилось. Тому вивчення стану 
проблеми дослідження свідчить про те, що деякі аспекти співробітництва ДФС України з ІОТА 
залишилися не розглянутими в юридичній літературі, а певні припущення потребують подальшого 
вивчення й уточнення. 

 
Метою статті є аналіз основних заходів співпраці ДФС України з ІОТА. 
 
Виклад основного матеріалу. Внутрішньоєвропейська організація податкових адміністрацій 

(Intra-European organization of Tax Administrations – ІОТА) – це міжнародна організація, створена 
рішенням третьої Конференції з питань податкового адміністрування у державах Центральної та 
Східної Європи та країнах Балтії (СЕЕВ) у жовтні 1996 р. Членами-засновниками були податкові 
адміністрації Болгарії, Чеської Республіки, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі та Словацької 
Республіки. Європейський Союз та дев’ять його членів, Міжнародний Валютний Фонд, Організація 
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), СІАТ та США підтримали це рішення. У 1997 р. 
ІОТА підписала з Урядом Угорської Республіки Угоду про місцезнаходження, а 1 березня 1997 р. у 
м. Будапешті розпочав роботу Секретаріат Організації [5]. 

Основною метою ІОТА є стимулювання багатосторонньої допомоги, обмін професійною 
інформацією між членами ІОТА через постійний форум для податкових адміністрацій, проведення 
навчання, організація конференцій, семінарів, видання публікацій, надання технічної допомоги з 
урахуванням інтересів країн – членів ІОТА в податковій сфері. Сьогодні повними членами 
Організації  є 46 європейських податкових адміністрацій [4], зокрема України. 

Членами ІОТА є податкові адміністрації європейських держав. Податкові адміністрації 
неєвропейських країн за бажанням можуть набути асоційованого членства в ІОТА. Відповідно до 
Статуту ІОТА членами Організації можуть бути лише податкові адміністрації держав. Якщо ж у 
країні є більше ніж один орган, відповідальний за збирання податків, кожна держава визначає ту 
податкову адміністрацію, яка може подати заяву на членство в Організації. 

Серед основних стратегічних завдань ІОТА  виокремимо сприяння зміцненню співпраці між 
податковими адміністраціями країн-членів, підтримку податкових адміністрацій країн-членів у 
процесі впровадження програм модернізації, сприяння застосуванню позитивної практики у сфері 
адміністрування податків, забезпечення співробітництва з іншими міжнародними та регіональними 
організаціями, координацію консультацій між членами. 

Співпраця ДФС України (раніше – податкової служби, Міндоходів) з ІОТА триває з 1999 р.  
У вересні 2003 р. під час сьомої Генеральної асамблеї ІОТА у Таллінні (Естонська Республіка) 
схвалено рішення щодо набуття Україною асоційованого членства в Організації. Зокрема, 
Постановою Кабінету Міністрів України “Про доповнення пункту 5 переліку центральних органів 
виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в 
міжнародних організаціях” від 17 червня 2004 р. № 784 [10] було доповнено Постанову Кабінету 
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Міністрів України “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності 
міжнародних організацій, членом яких є Україна” від 13 вересня 2002 року № 1371 [11] щодо 
представництва Державної податкової адміністрації України у ІОТА. 

У червні 2004 р. члени офіційної делегації ДПА України брали участь у роботі восьмої 
Генеральної асамблеї ІОТА, що відбулася у м. Празі (Чеська Республіка) [8]. 

’Згідно зі змінами в положенні про членський статус в Організації, затвердженими 
Резолюцією восьмої Генеральної асамблеї ІОТА “Про членство та стратегію ІОТА”, та змінами до 
Статуту ІОТА, прийнятими під час дев’ятої Генеральної асамблеї ІОТА, починаючи з 2006 р., всі 
податкові адміністрації європейських країн, які були асоційованими членами ІОТА, набули статусу 
повного члена. Асоційоване членство в Організації передбачено лише для податкових адміністрацій 
неєвропейських країн [13]. 

У травні 2006 р. в м. Будапешті під час десятої Генеральної асамблеї ІОТА у результаті 
голосування абсолютною більшістю голосів Україна стала повним членом організації. Повне 
членство в ІОТА затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 року 
№ 582 [9]. 

23 травня 2006 року Генеральна асамблея Внутрішньоєвропейської організації податкових 
адміністрацій (ІОТА) одностайним рішенням визнала Україну повноправним членом організації. 
Окрім України, повного членства також набули податкові відомства Швейцарії, Данії, Австрії, 
Ісландії, Кіпру та Мальти [7]. 

Співпрацюючи із ІОТА, у 2009 р. представники ДПА України взяли участь у засіданні 
робочої групи ІОТА на тему: “Навчання та обслуговування платників податків” та у роботі 
тринадцятої Генеральної асамблеї ІОТА, а також у роботі засідань та семінарів Координаційної 
ради керівників податкових служб держав-учасниць СНД (КРКПС), зокрема: 21–26.06.2009 р. – у 
XXIV засіданні Ради керівників податкових служб при Інтеграційному комітеті держав-учасниць 
ЄврАзЕС та XVI засіданні КРКПС (м. Єкатеринбург, Російська Федерація), за результатами 
підготовлено відповідні звіти, які направлено до Кабінету Міністрів України та МЗС; 24.06.2009 р. – у 
роботі семінару-наради (м. Єкатеринбург, Російська Федерація) з питань удосконалення системи 
контролю великих платників податків та трансфертного ціноутворення [3]. 

7–10 липня 2010 року делегація ДПА України брала участь у чотирнадцятій Генеральній 
асамблеї Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій (ІОТА), яка проводилася у 
м. Брюссель (Бельгія). У роботі Генеральної асамблеї взяли участь сто сорок делегатів із сорока 
трьох країн та тринадцяти міжнародних організацій. Серед учасників були голови податкових 
адміністрацій, посадовці високого рівня від уряду Бельгії, Європейського Союзу, представники 
міжнародних організацій, фахівці з податкових питань. Темою чотирнадцятої Генеральної асамблеї 
ІОТА були: “Нові виклики та вплив на податкову дисципліну і податкові надходження під час 
економічної кризи”. Також під час засідання ухвалено зміни до Статуту та системи членських 
внесків ІОТА, ухвалено бюджет і робочу програму Організації на 2011 р. [1]. 

Впродовж 2014 р. забезпечено участь представників ДФС України у таких заходах ІОТА: 
засідання Форуму головних контактних осіб ІОТА (18–20 лютого, м. Варшава, Польща); 
Генеральна асамблея (2–5 липня, м. Белград, Сербія); практичний тренінг ІОТА “Питання 
трансфертного ціноутворення” (Біль, Швейцарія, 10–12 вересня); семінар ІОТА “Модернізація 
методів сплати податків” (Грузія, Тбілісі, 17–19 вересня); семінар “Використання соціальних ЗМІ та 
мобільних засобів комунікації податковими адміністраціями” (Чеська Республіка, 14–19 жовтня); 
семінар “Аудит у реальному часі – підходи до модернізації процесів податкового аудиту” 
(Фінляндія, 29–31 жовтня); семінар “Збір, обробка та використання інформації третіх сторін” 
(Угорщина, 11–15 листопада); семінар “Досвід податкових адміністрацій у сфері зменшення 
податкового навантаження” (Латвія, 18–22 листопада); семінар “Стратегії трансформації старіння 
ІТ систем” (Угорщина, 10–12 грудня) [4]. 

У 2015 р. організовано участь представників ДФС України у таких заходах ІОТА: 22-й Форум 
головних контактних осіб (м. Загреб, Хорватія, 17–19 лютого); Форум на тему “Боротьба з 
шахрайствами з ПДВ” (м. Краків, Польща, 15–17 квітня); семінар “Використання аналітичної 
інформації для боротьби з недотриманням податкового законодавства та шахрайством”  
(м. Будапешт, Угорщина, 6–8 травня); семінар “Технологія “хмарне обчислення” – новий виклик 
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для податкових адміністрацій” (м. Будапешт, Угорщина, 20–22 травня); Форум з питань великих 
платників на тему: “Підвищення рівня дотримання податкового законодавства та податкових 
надходжень” (м. Кишинів, Молдова, 3–5 червня). Генеральна асамблея ІОТА (1–4 липня) на тему 
“Використання платниками податків електронних каналів самообслуговування для забезпечення 
дотримання податкового законодавства” (м. Роттердам, Нідерланди); Форум з питань професійного 
розвитку та навчання  (Азербайджанська Республіка, м. Баку, 9–11 вересня); семінар “Ефективне 
використання оперативних та дослідницьких даних для виявлення нових сегментів і сфер 
шахрайств з ПДВ та ухилення від оподаткування” (Грузія, 19–23 жовтня); семінар “Застосування 
непрямих методів аудиту до заможних фізичних осіб”  (Литовська Республіка, м. Вільнюс,  
10–13 листопада) [13]. 

Делегація ДФС України брала участь у 20-й Генеральній асамблеї ІОТА, яка проходила  
7–8 липня 2016 року в м. Бухарест (Румунія). У роботі Генеральної асамблеї брали участь голови 
податкових адміністрацій країн-членів ІОТА, посадові особи Європейського Союзу, представники 
міжнародних організацій, а також фахівці з податкових питань та запрошені гості. Темою  
20-ї Генеральної асамблеї ІОТА було “Електронне адміністрування податків” [2]. 

Під час цієї Генеральної асамблеї ІОТА ДФС України в особі Голови ДФС Р. М. Насірова вперше 
обрано Президентом ІОТА на 2016/17 рр. Ця почесна посада передбачає також Президентство на 
Генеральній асамблеї 2017 р. та Президентство у Виконавчій раді організації. В обов’язки Президента 
входить головування на щорічній Генеральній асамблеї, скликання Виконавчої ради та головування на 
її засіданнях, виконання доручень Виконавчої ради та Генеральної асамблеї, а також представлення 
організації у комунікаціях із зовнішніми партнерами та членами. 

Як вказав сам Р. М. Насіров, “…Засідання ІОТА вперше пройде під головуванням України. 
Це – престиж як для фіскальної служби, так і держави в цілому. Саме наша держава стане тим 
майданчиком, на якому здійснюватиметься обмін найкращим досвідом податкових адміністрацій. 
Ми матимемо чудову нагоду підвищити свій імідж на міжнародній арені та отримати пропозиції 
щодо удосконалення нашої роботи” [12]. 

За результатами голосування до Виконавчої ради були обрані Болгарія, Данія, Німеччина, 
Литва, Португалія, Румунія, Словаччина, Іспанія та Україна. 

Професійною темою 21-ї Генеральної асамблеї ІОТА, яка відбудеться у м. Києві наприкінці 
червня 2017 р., вибрано “Сумнівні тенденції та нові бізнес-моделі: виклики та наслідки для 
податкової адміністрації ХХІ століття”. 

Щорічні програми технічної діяльності ІОТА складають за участі всіх членів Організації. Отже, 
кожній податковій адміністрації надається можливість запропонувати для внесення до програми саме ті 
питання, які для неї найактуальніші. Тематичні семінари та симпозіуми охоплюють різні напрями 
діяльності у сфері податкового адміністрування, починаючи від методів удосконалення роботи у сфері 
обслуговування платників податків, боротьби з ухиленнями від сплати податків та податковим 
шахрайством та завершуючи упровадженням найсучасніших інформаційних технологій у процеси 
прийняття та оброблення податкової звітності, аудиту та обліку. 

Дуже популярні семінари з вивчення практичного досвіду, на  яких кожен учасник презентує 
справу із власної практики, а потім під час пленарних дискусій обговорюють шляхи вирішення 
проблем. У такому форматі регулярно проводяться заходи, що стосуються оподаткування 
фінансових інструментів, трансфертного ціноутворення, шахрайства з ПДВ [13]. 

Важливим напрямом діяльності є робота галузевих груп та форумів ІОТА – заходів, які 
проводяться на регулярній основі за участі найкращих експертів у відповідних галузях. Завданням 
таких заходів є розроблення та вирішення специфічних питань, підготовка детальних методичних 
рекомендацій, посібників позитивної практики тощо під час проведення постійних активних 
консультацій. Сьогодні в ІОТА працює галузева група за напрямом “Управління боргом” та форуми 
за напрямами: супроводження великих платників податків; навчання та підготовка персоналу; 
виявлення та боротьба з шахрайством у сфері ПДВ. 

Завданням експертів, що беруть участь у таких заходах, є інформування колег з інших країн 
про останні досягнення України в тій чи іншій сфері, надання оцінок ефективності такого досвіду, а 
також вивчення та залучення найпрогресивніших зарубіжних здобутків. 
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Важливим здобутком ДФС України є сучасний Інформаційно-довідковий центр (ІДЦ), який 
надає широкий комплекс послуг для платників податків через різні комунікаційні канали (телефон, 
електронна пошта, Інтернет). На стадії підготовки та впровадження ІДЦ також широко 
використовували посібник ІОТА “Телефонні центри”, в якому зібрано описи  контактних центрів у 
податкових адміністраціях Європи та міститься велика кількість корисних рекомендацій. Члени 
робочої групи ІОТА одноголосно дали високу оцінку досягненням податкової служби України у 
сфері організації зв’язків із громадськістю, зокрема програмі роботи з молоддю. 

Ефективно працює служба технічних запитів ІОТА, за допомогою якої податкова 
адміністрація країни-члена може отримати на свій запит швидку та детальну відповідь, складену на 
підставі інформації від інших членів. 

Заслуговує на увагу веб-сайт ІОТА, через який країни-члени мають доступ до багатьох 
інформаційних ресурсів, зокрема податкового законодавства зарубіжних країн, публікацій та 
посібників, інформації про структури, функції податкових адміністрацій та інших державних 
органів зарубіжних країн [6]. Крім того, ІОТА видає журнал для податківців “Податкова трибуна”. 

 
Висновки. Враховуючи специфіку країн європейського регіону, неоднорідність розвитку 

економіки, важливим видається те, що діяльність ІОТА дуже різноманітна, спрямована на 
максимально індивідуалізований підхід до умов та потреб податкової адміністрації кожної країни-
члена. Основні напрями співпраці у межах ІОТА та загалом мета і стратегія Організації 
відповідають завданням та потребам ДФС України на шляху вдосконалення та створення сучасної 
європейської податкової адміністрації. Отже, співпраця щодо вдосконалення методів діяльності 
фіскальних органів започаткована з 1999 р. спільно з міжнародною організацією – Внутрішньо-
європейською організацією податкових адміністрацій (ІОТА), асоційованим членом якої ДПА 
України стала із січня 2004 р. Членство ДФС України в ІОТА надає можливість ДФС України 
вдосконалювати процес обміну інформацією, підвищувати професійний рівень працівників 
податкової служби завдяки участі у навчальних семінарах, що організовує ІОТА, та отримувати 
технічну допомогу, спрямовану на підтримку реалізації проекту модернізації. 
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