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Емпіричні дані про наслідки останніх податкових реформ у Кореї
У 2011 році, згідно з законодавством Кореї, усі підприємства повинні були в електронному вигляді подавати
рахунки-фактури до податкових органів. Ця вимога була своєрідним експериментом, мета якого – перевірка
впливу такого способу надання інформації на податок на прибуток та пов'язаної з цим реакції підприємств.
Виявлено, що впровадження додаткової форми надання інформації привело до того, що фірми стали менш
агресивними в плані податкової політики, крім того, вони не мали змоги передавати посилене податкове
навантаження споживачам або, навпаки, постачальникам і працівникам. Щоб залишатись прибутковими, керівники
підприємств зменшували витрати на наукові розробки та дослідження. Це було більшою мірою притаманне фірмам
з агресивною податковою політикою. У статті обговорюються політичні наслідки такого небажаного результату.
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Эмпирические данные о последствиях последних налоговых реформ в Корее
В 2011 году, согласно законодательству Кореи, предприятия должны были в электронном виде подавать счетафактуры в налоговые органы. Это требование было своеобразным экспериментом, цель которого – проверка
влияния такого способа предоставления информации на налог на прибыль и связанной с этим реакции
предприятий. Обнаружено, что внедрение дополнительной формы подачи информации привело к тому, что фирмы
стали менее агрессивными в плане налоговой политики, кроме того, они стали неспособны передавать усиленную
налоговую нагрузку потребителям или, наоборот, поставщикам и работникам. Чтобы оставаться прибыльными,
руководители предприятий сокращали затраты на научные исследования и разработки. Это в большей степени
присуще фирмам с агрессивной налоговой политикой. В статье обсуждаются политические последствия такого
нежелательного результата.
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