Езера Мадзіваніка
Визначення недоліків системи стягнення податку на додану вартість у Зімбабве
Автор статті аналізує систему стягнення ПДВ (податку на додану вартість) у Зімбабве. Основна мета – виявити
та оцінити недоліки системи для їх усунення та приведення системи стягнення ПДВ у відповідність до кращих
світових систем. У процесі дослідження було використано огляд літератури, основними джерелами надання
інформації були Податкова служба Зімбабве, Податкова служба Південної Африки, матеріали журнальних
статей та книг, доповіді та законодавчі акти. Основним науковим здобутком цього дослідження є те, що
система стягнення ПДВ у Зімбабве є недосконалою в порівнянні з Південною Африкою та іншими країнами.
Основними причинами виявлених недоліків системи є: вузька база оподаткування ПДВ через недосконале
використання нульової ставки ПДВ та пільг; порушення принципу цільового призначення; недотримання
принципів податкового нейтралітету та спрощення оподаткування; великі витрати на стягнення податку та
дотримання податкового законодавства. Автор наголошує на тому, що система стягнення ПДВ у Зімбабве має
бути приведеною у відповідність до кращих світових систем шляхом оптимізації податкових пільг та
правильного за провадження принципу цільового призначення. Необхідне фінансування повинно бути виділено
Податковій службі Зімбабве для використання інформаційних і комунікаційних технологій з метою зниження
витрат щодо адміністрування та стягнення податку.
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Эзера Мадзиваника
Определение системы взыскания налога на добавленную стоимость в Зимбабве
Автор анализирует систему взыскания НДС (налога на добавленную стоимость) в Зимбабве. Основная цель –
выявить и оценить недостатки системы для их устранения и приведения системы взыскания НДС в
соответствие с лучшими мировыми системами. В процессе исследования был использован обзор литературы,
основными источниками предоставления информации были Налоговая служба Зимбабве, Налоговая служба
Южной Африки, материалы журнальных статей и книг, доклады и законодательные акты. Основным научным
достижением данного исследования является то, что система взыскания НДС в Зимбабве является
несовершенной по сравнению с Южной Африкой и другими странами. Основными причинами выявленных
недостатков системы являются: узкая база обложения НДС из-за несовершенного использования нулевой
ставки НДС и льгот; нарушение принципа целевого назначения; несоблюдение принципов налогового
нейтралитета и упрощения налогообложения; большие расходы на взыскание налога и соблюдение налогового
законодательства. Автор отмечает, что система взыскания НДС в Зимбабве должна быть приведена в
соответствие с лучшими мировыми системами путем оптимизации налоговых льгот и правильного внедрения
принципа целевого назначения. Необходимое финансирование должно быть выделено Налоговой службе
Зимбабве для использования информационных и коммуникационных технологий с целью сокращения расходов
касательно администрирования и взыскания налога.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, Зимбабве, Южная Африка, лучшие мировые системы
взыскания НДС.
JEL Classification: H24, H30.

