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ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ СПЛАТИ ПОДАТКІВ
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Визначено сутність і теоретичне підґрунтя розподілу сплати податків між економічними
суб’єктами, систематизовано передумови, чинники. Розглянуто причини і можливості перекла-
дання податків через механізм ціноутворення залежно від еластичності попиту та пропозиції на
товари, а також конкурентної ситуації на ринку. Визначено сутність сплати податків та концепту-
альний підхід до оптимального оподатковування. Розроблено рекомендації з врахування отрима-
них висновків при розробці економічної політики на макро- і мікрорівні.
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ВСТУП
Впродовж останніх років податкова система України зазнала значних змін, відбулася реоргані-

зація податкової служби (орієнтиром, яким стало її перетворення з фіскального органу в сервіс-
ний), прийнятий податковий Кодекс (завдання якого — спрощення системи оподаткування і сти-
мулювання податкових надходжень). Здійснені за останні часи реформи достатньо радикальні
для суб’єктів економічного процесу.

В Україні добровільно сплачується 96% податків. Але сьогодні резервами ще залишаються
покращення адміністрування податків та детінізація економіки. Аналіз результатів перевірок плат-
ників щодо дотримання законодавства свідчить — спроби заощадити на податках за рахунок ви-
користання різноманітних схем, перекладання сплати податків на інших суб’єктів господарюван-
ня залишаються явищем системним і поширеним. Підприємці прагнуть перекласти тягар оподат-
кування на кінцевого споживача, включивши всю суму податків у ціну товару [1, c. 14]. Перекла-
дання податків є одним із найменш досліджених процесів податкових відносин і тому знаходить-
ся у центрі уваги науковців. Забаренко Ю.О. досліджує процес перекладання податку на прибуток
підприємств-експортерів на монополістичному ринку [2, c. 9]. Чудненко В.О. розроблено концеп-
цію оцінки перекладання податку на прибуток підприємств, яка відрізняється від відомих новим
підходом до виділення секторів економіки й ураховує особливості українського податку на прибу-
ток і функціонування фінансових посередників [3, c. 10].

Прокопенко О. А. зауважує, що тенденція до перерозподілу сплати податку на прибуток на
прибуткові підприємства не сприяє підвищенню рівня податкового забезпечення регіонів [4, c. 12].
Горб В.А. розроблено теоретичні підходи до оптимізації сплати податків підприємства за рахунок
його перекладання на контрагентів з використанням цінових і нецінових детермінантів внутріш-
нього та зовнішнього середовища [6, c. 8]. Складовою такого перекладання є застосування моделі
податкового костингу.

Таким чином, у науковій періодиці висвітлюються окремі аспекти перекладання податків, що
робить актуальним реалізацію системного підходу до дослідження проблеми.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є систематизація передумов та чинників, які визначають перерозподіл податків

між економічними суб’єктами, а також формалізація його видів для врахування у податковій полі-
тиці держави та підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ
Домагаючись зменшення сплати податків, деякі підприємства прагнуть перенести певні по-

датки або хоча б їх частину на іншого суб’єкта. Платник податків, в основному, використовує два
шляхи. Перший полягає у скороченні податкових зобов’язань за рахунок зміни структури й інтен-
сивності своєї економічної діяльності: обмеження діяльності, що безпосередньо підлягає оподат-
ковуванню, або розширення діяльності, що дає право на податкові пільги. Другий шлях полягає у
перекладанні податків на інших осіб. За умовами перекладання виділяють: ухилення від сплати
податку; амортизація, поглинання й капіталізація податку; співпадіння платника і носія податку;
перекладання податку в процесі обміну за певних умов (монополія, нееластичність попиту та
пропозиції, ступінь мобільності) тощо [7, c. 6].
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Дослідження процесу і наслідків перекладання податків, що найчастіше відбувається у прихо-
ваній, неявній формі, були започатковані ще у XVII ст. у роботах Д. Локка (1632-1704 рр.). Знач-
ний внесок у розвиток даної теорії вніс український вчений Алексєєнко М.М. (1848-1917 рр.) [8,
c. 258-267], який дійшов висновку, що народний дохід перерозподіляється шляхом боротьби
підприємців, які обирають із двох альтернатив — підвищення цін на продукцію чи скорочення
витрат на оплату праці, та найманих працівників. Звідси пояснюються переваги пропорційного
дохідного оподаткування, яке не порушує рівноваги розподілу. Сучасна методологія теорії пере-
кладання податків ґрунтується на теорії граничної корисності, споживчого вибору й економіки
добробуту. Її основним завданням є дослідження ролі та значення податку, як особливого ціно-
утворюючого фактору, під впливом якого змінюється ринкова рівновага між попитом та пропози-
цією, що безпосередньо зачіпає інтереси споживача товарів, послуг [9, c. 131].

Процес перекладання податків залежить від багатьох макроекономічних чинників, зокрема від
рівня економічного розвитку держави, виробництва валової доданої вартості, інфляції, попиту і
пропозиції на товари чи послуги тощо. Сфера дії податку являє собою сукупність індивідів, які в
остаточному підсумку зобов’язані його сплатити. Економічні відносини, пов’язані з перекладан-
ням податків, мають три сторони: держава, платник податків і ринкові контрагенти останнього.
Нерідко платник податків спроможний, формально не зменшуючи зобов’язань перед державою,
цілком або частково компенсувати свої виплати за рахунок інших осіб із числа тих, із ким він
пов’язаний відносинами купівлі — продажу. Перекладання податків між платниками відбуваєть-
ся на ринкових умовах і відбувається у таких формах: пряме перекладання (або вперед) — від
продавця до споживача, при якому споживач сплачує всю суму податку через включення податку
до ціни виробу; зворотне перекладання (або назад), при якому виробник знижує ціну виробу і,
таким чином, бере на себе обов’язок сплати податку. Аналіз у діяльності суб’єктів господарюван-
ня свідчить, що розподіл сплати податків між чинниками виробництва та споживання є нерівно-
мірним. Наприклад, деякі виробники не мають змоги перенести сплату податків на інших суб’єктів,
при цьому маніпулюють податковим законодавством, приховують доходи та підвищують ціни на
продукцію.

Перекладання податків — це процес повного або часткового перерозподілу сплати податків
між різними суб’єктами оподаткування, пов’язаний між собою економічними взаємовідносина-
ми, який супроводжується зміною цін на товари та послуги, при якому платник отримує мож-
ливість повністю чи частково перемістити сплату податків на інших осіб (на своїх покупців чи
постачальників). Існують податки, перерозподіл яких закладено законодавцем вже в механізмі їх
сплати (непрямі податки), коли має місце неспівпадіння формального і фактичного платника по-
датку — споживача товарів, робіт, послуг. Фактичними платниками непрямих податків є фізичні
особи, які після всіх етапів перекладення податків купують продукцію, ціна якої містить податок
на додану вартість або акцизний податок [12, c. 6]. Але чи збільшиться ринкова ціна на той чи
інший товар на повну суму непрямого податку, залежить від багатьох факторів, серед яких: зміни
в доходах споживачів та їх розподіл, рівень інфляції, стадія економічного циклу (підйом або реце-
сія), життєвий цикл того чи іншого товару, механізм визначення податкових ставок (універсальні
чи диференційовані, процентні чи тверді), стабільність податкового законодавства тощо.

У. Петті наводить такі аргументи на користь акцизу: по-перше, природна справедливість вима-
гає, щоби кожен платив відповідно до того, що він дійсно споживає; по-друге, цей податок, якщо
тільки він не здається на відкуп, а регулярно стягується, розташовує до ощадливості; по-третє,
ніхто не сплачує удвічі або двічі за одну і ту ж річ, оскільки ніщо не може бути спожите більше
одного разу [13].

Прямі податки передбачають сплату податків саме платником, механізм їх сплати не передба-
чає перекладання на споживачів за рахунок відповідного збільшення ціни, але існують випадки
коли таке перекладання можливе (в першу чергу це стосується товарів з нееластичною пропози-
цією і нееластичним попитом). Визначення сфери дії податку досягається на основі аналізу пере-
міщень сплати податків. Припустимо, що в результаті переміщень індивід, що одержує прибуток
у розмірі І, повинен сплатити податок у розмірі Т. Тоді співвідношення цих двох розмірів T / I
називається дійсною податковою ставкою. Правомірно розглядати дійсні ставки як окремого по-
датку, наприклад, акцизу або податку з прибутку, так і оподатковування в цілому. Спроможність
платників податків переміщати податки на своїх контрагентів залежить від характеру ринків, на
яких вони взаємодіють. Якщо ринок є конкурентним, то можливості переміщення податку цілком
визначаються співвідношенням еластичності попиту і пропозиції (рис. 1).
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Q — кількість товару; P — ціна; Е — точка рівноваги; U — розмір податку;
D — пряма попиту; S — пряма пропозиції
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Рис. 1. Розподіл податку на конкурентному ринку при абсолютно еластичній (а) й абсолютно
нееластичній пропозиції (б) (Складено автором)

На конкурентному ринку окремого товару або послуги (у тому числі праці) перемістити сплату
податків на контрагентів удасться тій стороні, що має перевагу в еластичності обсягу угод по ціні.
Еластичність попиту щодо ціни того чи іншого товару розраховується як співвідношення віднос-
ної зміни попиту до відносної зміни ціни за визначений проміжок часу і може бути більше оди-
ниці (еластичний попит), дорівнювати одиниці (жорстка або одинична еластичність попиту), бути
меншим одиниці ( нееластичний попит). До товарів з нееластичним попитом відносять товари
першої необхідності. Перехресна еластичність попиту має місце, коли існує залежність цін на
даний товар від цін на інші, аналогічні чи подібні товари.

Характеристику впливу ринкових показників на можливості переміщення податків наведено у
табл. 1. Для продавців податок означає збільшення витрат, і вони адаптуються до податку, скоро-
чуючи пропозицію. Для покупців це означає зростання цін, до якого вони у свою чергу адапту-
ються, зменшуючи попит. Результат визначається тим, яка зі сторін у більшому ступені готова
пожертвувати частиною угод по даному товару (постачальники жертвують частиною продажів, а
споживачі — частиною покупок), замінюючи його чимось іншим, щоб по можливості запобігти
втратам грошового прибутку.

Тому розподіл сплати податку в остаточному підсумку не залежить від того, на яку зі сторін
безпосередньо покладаються податкові зобов’язання.

Відповідно до рівняння Є. Слуцького, підвищення або зниження попиту, що відбувається під
впливом зміни ціни, може бути подана як алгебраїчна сума двох компонентів: ефекту заміщення й
ефекту прибутку [14, c. 7]. Ефект заміщення характеризує зміну попиту, безпосередньо обумовле-
ну зсувом у співвідношенні цін на даний товар і інші товари. Ефект прибутку характеризує зміну
попиту, безпосередньо обумовлену збільшенням або зменшенням платоспроможності покупця.
Поведінка функції корисності аналізується, по-перше, за змін в індивідуальному попиті як функції
доходу (ефект доходу, що зі збільшенням доходу може бути як позитивним — для відносно необ-
хідних благ, попит на які зростає, так і негативним — для благ відносно не необхідних, як прави-
ло, низькоякісних, попит на які скорочується) і, по-друге, за зміни попиту як функції ціни, коли
зміна ціни на певне благо зумовлює подвійний ефект. Зниження ціни товару х за незмінності цін
усіх інших товарів та незмінного реального доходу визначає, з одного боку, попит на цей товар
(ефект доходу як наслідок зростання реального доходу споживача), і, з іншого, попит на всі інші
товари в результаті зміни відносних цін на них і виникнення тенденції до заміни їх товаром х, ціна
на який знизилася. Є. Слуцький вивів математичний вираз, що показує, як зміна ціни товару х
впливає на попит індивіда на інший товар. В сучасній економічній літературі ця залежність назва-
на «ефектом заміщення» — термін Дж. Хікса, який уперше відокремив його від «ефекту доходу».
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Поняття сплати податків дозволяє порушити питання про оптимальне оподатковування. Говоря-
чи про пропорційний, прогресивний або регресивний характер оподатковування, необхідно розріз-
няти номінальні ставки (норми), за допомогою яких визначаються податкові зобов’язання, і дійсні
ставки, що характеризують сплату податків. Якщо звернутися до випадку пропорційного оподатко-
вування товарів, то можна сформулювати правило: оптимальні ставки податку обернено пропорційні
розмірам компенсованої еластичності попиту [15, с. 198]. Для двох товарів це означає рівність:

a
d

b
d

b

a

e
e

t
t
 , (1)

де ta і tb — податкові ставки, а eb
d і ea

d — розміри еластичності попиту.
Оскільки ta та tb — процентні зміни цін у порівнянні з доподатковим періодом, то

a
de  = at/)aQ/adQ( (2)
b
de  = bt/)bQ/bdQ( , (3)

де Qa і Qb — кількості відповідних товарів.
Отже, рівність можна записати у формі

at
ataQ/adQ  = bt

btbQ/bdQ (4)
Отже, ми дійдемо висновку:

aQ/adQ  = bQ/bdQ (5)
іншими словами, при оптимальному оподатковуванні фізичний обсяг виробництва (продажів)
кожного з товарів скорочується в однаковій пропорції. Природно передбачити, що в доподатковій
ситуації мала місце конкурентна рівновага.

 Основними законами перекладання податків є [16, c. 171]: перекладання можливе лише при
зміні ціни; перерозподіл від покупця до продавця утруднений, оскільки зміна попиту непомітно
поширюється на всю сукупність товару; перерозподіл від продавця легше там, де податок спла-
чується з ціни товарів; майже неможливе перекладання податку з окремих особистих доходів
(платні).

Еластичність сплати податків за ставками основних податків при перерозподілі податків на
споживачів (змінних цінах) характеризується такими основними ознаками [17, c. 9]: за ставкою
ПДВ — залежить від розміру ставки і частки витрат на оплату праці у ціні; за ставкою податку на
прибуток — залежить від співвідношення повної собівартості і ринкової ціни, вплив цього подат-
ку на ціни посилюється для більш рентабельних і менш трудомістких виробництв; за ставками
податку на доходи фізичних осіб — залежить від співвідношення витрат на оплату праці і ринко-
вої ціни; за ставками соціальних податків — прямо пропорційна трудомісткості виробництва то-
варів і обернено пропорційна ставкам податку на прибуток.

ВИСНОВКИ
1. Економічна теорія перекладання має велике значення для всіх суб’єктів цього процесу, оскіль-

ки за допомогою цього процесу дотримується принцип ефективності перерозподілу сплати по-
датків між економічними суб’єктами. Складність дослідження перерозподілу податків полягає в
тому, що цей процес має прихований характер і стосується загальних питань функціонування
економіки та таких загальноекономічних показників, як сплата податків підприємством, попит,
пропозиція, ціна, вартість капіталу, споживання тощо і має динамічний характер. Перекладання
податків відбувається у сфері обігу за рахунок як непрямих, так і прямих податків.

2. Перекладання податків між платниками відбувається на ринкових умовах і відбувається у
формах прямого (або вперед) — від продавця до споживача та зворотного перерозподілу (або
назад) — від споживача до виробника. Розподілення сплати податків між покупцем (за рахунок
ціни) і платником податку (за рахунок власного прибутку) відбувається у випадку еластичного
попиту на товар і конкурентного ринку, перекладання сплати податків на покупця — за умов
нееластичного попиту на товар, перевищення попиту над пропозицією товару, перекладання сплати
податків на платника — за умов перехресної еластичності попиту на товар, перевищення пропо-
зиції товару над попитом, монопольного ринку. Проте і в останніх умовах зберігає своє значення
гнучкість реакції на зміну ринкових умов.

3. Процеси перекладання податків мають істотний вплив на остаточний перерозподіл доходів
у державі, тому їх треба враховувати при досягненні тих чи інших цілей економічної і податкової
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політики. На мікрорівні визначення меж розподілення сплати податків може слугувати елемен-
том конкурентної боротьби: якщо продавець тільки виходить на ринок, то він згодний зовсім не
перекладати податок, або робити це частково. Якщо продавець має міцні конкурентні позиції, то
він використовує всі можливості для перекладання податку на споживача. На макрорівні ставки
непрямих податків доцільно диференціювати залежно від еластичності попиту товарів споживан-
ня — товарам із більшою еластичністю має відповідати більша ставка податку і навпаки.

4. Аналіз результатів перевірок платників щодо дотримання законодавства свідчить про спро-
би заощадити на податках за рахунок використання різноманітних схем, перекладання сплати
податків на інших суб’єктів господарювання. Державна податкова служба з метою недопущення
втрат бюджету спрямовує максимум зусиль на упередження фактів ухилення від сплати податків.
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