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Аналіз податкових пільг у країнах Вишеградської групи
Податкові пільги є інструментом регіональної політики. Мають бути чітко визначенні умови надання
інвестиційних пільг. Необхідно регулювати надання інвестиційних пільг на державному рівні разом з
перерозподілом фондів ЄС. Критерії надання інвестиційних пільг має відповідати основним цілям регіональної
політики.
Метою статті є аналіз податкових пільг у податковій системі країн Вишеградської групи. Вступна частина дає
теоретичне визначення податку та податкових пільг. Аналітична частина присвячена аналізу податкових пільг
у формі інвестиційних пільг, наданих у Словацькій Республіці за період з 2002 по 2016 рр.
Результати порівняльного дослідження описують умови надання податкових пільг для дослідження та
розвитку країн Вишеградської групи залежно від індивідуальних потреб та умов самих країн, систем, чинного
законодавства і т.д., що відрізняються один від одного і в той же певним чином конкурують з фондами
іноземних інвестицій.
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Анализ налоговых льгот в странах Вышеградской группы
Налоговые льготы являются инструментом региональной политики. Должны быть четко определены условия
предоставления инвестиционных льгот. Необходимо регулировать предоставление инвестиционных льгот на
государственном уровне вместе с перераспределением фондов ЕС. Критерии предоставления инвестиционных
льгот должны соответствовать основным целям региональной политики.
Целью статьи является анализ налоговых льгот в налоговой системе стран Вышеградской группы.
Вступительная часть дает теоретическое определение налога и налоговых льгот. Аналитическая часть
посвящена анализу налоговых льгот в форме инвестиционных льгот, предоставленных в Словацкой
Республике за период с 2002 по 2016 гг.
Результаты сравнительного исследования описывают условия предоставления налоговых льгот для
исследования и развития стран Вышеградской группы в зависимости от индивидуальных потребностей и
условий самих стран, систем, действующего законодательства и т.д., отличающихся друг от друга и в то же
время определенным образом конкурирующих с фондами иностранных инвестиций.
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