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РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У СИСТЕМІ НЕПРЯМОГО
ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ

Розглянуто податок на додану вартість як один із найважливіших непрямих податків у доходах
державного бюджету України. Проаналізовано фіскальну ефективність податку на додану вартість.
Окреслено проблемні питання існуючої системи оподаткування споживання в Україні. Запропо-
новано напрями усунення недоліків вітчизняної системи оподаткування споживання.
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ВСТУП
Однією з найактуальніших проблем побудови раціональної системи оподаткування ринкового

типу є співвідношення між різними формами оподаткування, насамперед між прямими і непря-
мими податками.

Як свідчить досвід багатьох країн світу, в умовах перехідної економіки істотне місце у подат-
ковій системі посідають непрямі податки. З огляду на це, проблеми їх впливу на економічні про-
цеси і використання як економічного стимулу набувають особливого значення. Від побудови сис-
теми непрямого оподаткування залежить не тільки виконання нею фіскальної функції, але і сти-
мулювання розвитку економіки країни.

Нині актуальність цієї проблематики зумовлена перш за все загостренням міжнародної еконо-
мічної конкурентоспроможності між державами, що вимагає вдосконалення функціонування не-
прямих податків в Україні в рамках реструктуризації вітчизняної податкової системи.

Зростаюча роль інтеграційних процесів і розвиток економічної глобалізації зумовили зміни у
засадах побудови податкової системи. Як правило у структурі податкових систем розвинених країн
питома вага податків на споживання протягом тривалого періоду постійно зменшувалася з відпо-
відним розширенням податкової бази для прямих податків. У свою чергу, для країн, що розвива-
ються, та країн з перехідною економікою була характерна протилежна тенденція: за низького
рівня матеріальної забезпеченості населення не можна було з допомогою податків на доходи сфор-
мувати необхідний обсяг доходів держави. Сучасні умови розвитку під впливом економічної кон-
куренції доводять зовсім протилежне. Більшість країн світу, які хочуть зберегти або залучити
інвестиційні та трудові ресурси, здійснюють сьогодні реструктуризацію податкових систем на
користь податків на споживання.

Наукове вирішення проблем застосування, удосконалення податку на додану вартість, як і не-
прямих податків, відображено у дослідженні таких учених, як І. Крисоватий, В.Опарін, І. Луніна,
І. Лютий, А. Дрига, В.Вишневський, Т.Єфименко, А. Матвійчук, А.Соколовська, Л.Сабадош [1-8].
Проте чимало питань все ще мають дискусійний та неоднозначний характер, що потребує їх по-
дальшого поглибленого вивчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження податку на додану вартість у системі непрямого оподаткування,

доцільність та ефективність його використання, важливість та значення ПДВ у сучасному еконо-
мічному середовищі України.

РЕЗУЛЬТАТИ
Сучасне ринкове середовище істотно сприяє розвитку непрямих форм податкового перерозпо-

ділу ВВП. До податків на споживання відносяться: ПДВ, мито, акцизний податок. Роль ПДВ як
інструменту фіскального наповнення дохідної частини державного бюджету важко переоцінити.
Розглянемо динаміку сум податкових надходжень, податку на додану вартість, частки ПДВ у по-
даткових надходженнях державного бюджету України (табл. 1).

За даними табл. 1 можна зробити висновок, що з кожним роком частка податкових надходжень
до державного бюджету зростає, що беззаперечно є позитивним явищем. Зокрема, у 2003 р. част-
ка надходжень до держбюджету становила 39,9%, але вже у 2005 р. вона становила 46,1%, а у
2008 р. — 57,7%. З даних таблиці видно, що у 2009 р. відбувся незначний спад надходження ПДВ
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Таблиця 1. Динаміка сум податкових надходжень, податку на додану вартість, частки ПДВ у
податкових надходженнях державного бюджету за 2003-2010 рр. *

Роки Податкові надхо-
дження, тис. грн.

Податок на додану
вартість, тис. грн.

Частка ПДВ у податкових над-
ходженнях держбюджету, %

2003 34397413,1 13652000,0 39,9
2005 73180893,9 33702686,0 46,1
2007 115357403,7 65122466,3 56,4
2008 170890786,2 98628605,7 57,7
2009 178654444,7 94839598,9 53,1
2010 202957498,0 119034191,3 58,6

* Складено за даними [10]

до держбюджету (на 4,7%, порівнюючи з попереднім роком), як наслідок загального економічно-
го спаду в економіці держави, але вже в кінці 2010 р. частка податкових надходжень знову значно
зростає і становить 58,6%.

Основу податкового навантаження на споживання в Україні становить податок на додану
вартість, про що свідчить показник ефективної ставки ПДВ. Останній розраховується як відно-
шення суми надходжень від податку на додану вартість до кінцевих споживчих витрат домогос-
подарств. У 2006 р. ефективна ставка ПДВ склала 15,8%, що є найбільшим за попередні 9 років (її
показник у 1998 р. склав 12,79%, у 1999 р. — 11,79%, 2000 р. — 10,22%, 2001 р. — 9,22%, 2002 р.
— 10,82%, 2003 р. — 8,61%, 2004 р. — 9,25%, 2005 р. — 13,38%).

У країнах ЄС у структурі податкового тягаря на споживання також найбільшу частку складає
ПДВ — близько 14 % у середньому по 27 країнах ЄС у 2006 р.

Зарубіжний досвід свідчить про високий потенціал ПДВ. Так, у 1997 році у середньому по
країнах Європейського союзу він становив 71,1% (табл. 2).

Таблиця 2. Ефективність ПДВ у країнах ЄС (%) *
Країна Стандартна ставка Ефективна ставка Продуктивність ПДВ

Австрія 20,0 15,3 76,4
Бельгія 21,0 12,5 59,5
Великобританія 17,5 10,8 61,8
Греція 18,0 11,6 64,3
Данія 25,0 22,2 88,7
Ірландія 21,0 17,4 83,0
Іспанія 16,0 9,9 61,9
Італія 20,0 9,8 51,6
Люксембург 15,0 — —
Нідерланди 17,5 13,2 75,3
Німеччина 16,0 11,5 76,6
Португалія 17,0 14,4 84,4
Фінляндія 22,0 18,1 82,2
Франція 20,6 14,7 71,3
Швеція 25,0 14,5 58,2
ЄС у середньому 19,4 14,0 71,1

* Складено за даними [8]

Порівнявши продуктивність ПДВ в Україні та в країнах ЄС у базовому (1997 р.) періоді, по-
трібно наголосити, що лише чотири країни — Данія, Ірландія, Португалія, Франція — відзнача-
лися вищими показниками. Ще у двох країнах вона була майже на такому самому рівні, як і в
Україні, а у восьми країнах — нижчою. Це є прямим віддзеркаленням більших масштабів пільго-
вого оподаткування в економіках добробуту [9].

Для характеристики ефективності системи справляння ПДВ крім ефективної ставки податків
слід розраховувати коефіцієнт продуктивності податку та коефіцієнт бюджетної ефективності.
Коефіцієнт продуктивності обчислюється як співвідношення ефективної та базової ставок ПДВ.
На величину продуктивності ПДВ впливають податкові пільги, звільнення, ухилення від сплати
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податку тощо. Ідеальним податком на додану вартість вважається такий, коефіцієнт продуктив-
ності якого дорівнює 100%, проте така ситуація є можливою лише за умов, якщо база податку
охоплює всі товари й послуги, призначені для кінцевого споживання, до всіх товарів і послуг із
бази оподаткування застосовується єдина ставка податку та немає пільг. Нижня межа обсягу опо-
даткування операцій із постачання товарів, робіт і послуг, що дає можливість юридичним і фізич-
ним особам реєструватися платниками податку, має бути досить високою. Це допомагає скороти-
ти кількість платників, за рахунок чого, з одного боку, забезпечується ефективніше обслуговуван-
ня податковою адміністрацією більш заможних платників ПДВ, з другого — досягається мінімізація
витрат на адміністрування податку. Але в жодній країні система ПДВ не забезпечує 100% продук-
тивність зазначеного податку [3]. Однак, високий рівень продуктивності ПДВ необов’язково є
свідченням ефективної системи справляння ПДВ. Наявність численних вилучень з податкової
бази може компенсуватися за рахунок неповернення чи несвоєчасного повернення державою суми
переплаченого податку, що сприятиме зростанню коефіцієнта [8].

Показник бюджетної ефективності ПДВ відображає, скільки надходжень ПДВ у % до ВВП
припадає на 1% стандартної ставки. Відповідно чим більший цей показник, тим краще працює
система ПДВ у країні. Розрахунок вищезгаданих показників наведено у табл. 3.

Таблиця 3. Показники оцінки ефективності ПДВ в Україні *

Роки Стандартна
ставка, %

Ефективна
ставка, %

Коефіцієнт продукти-
вності податку, %

Коефіцієнт бюджет-
ної ефективності

1998 20 12,79 63,95 0,36
1999 20 11,79 58,95 0,32
2000 20 10,22 51,10 0,26
2001 20 9,22 46,10 0,28
2002 20 10,82 54,10 0,3
2003 20 8,61 43,05 0,24
2004 20 9,25 46,25 0,25
2005 20 13,38 66,9 0,4
2006 20 15,8 79,0 0,47
2007 20 — — 0,42

* Складено за даними [7]

Якщо порівняти, то середній показник бюджетної ефективності ПДВ у країнах ЄС в 2006 р.
склав 0,41, що на 0,06 менше, ніж в Україні. У розрізі європейських країн найбільший показник
бюджетної ефективності ПДВ спостерігався на Кіпрі — 0,7, у Болгарії — 0,63, Естонії — 0,5, Латвії
— 0,47, Словенії — 0,44. Незважаючи на досить високий рівень показника бюджетної ефективності
ПДВ в Україні, його слід і надалі збільшувати. Варто зазначити, що в розвинених державах, таких як
Швеція, Данія, Франція, показник ефективності ПДВ у 2006 р. склав в середньому 0,38.

Отже, як бачимо, для країн, що розвиваються, характерним є зростання як частки ПДВ у
ВВП, так і його бюджетної ефективності. Це є тенденцією сучасного економічного розвитку в
умовах загострення податкової конкуренції в ЄС, що виявляється у зростанні податкового тяга-
ря на споживання.

У країнах ЄС структура ефективної ставки податків на споживання складається з таких компо-
нентів: ПДВ, енергетичні податки (акцизний збір з палива для автомобілів), акцизний збір з горіл-
чаних і тютюнових виробів, та інші. Найбільшу частку, (14%), складає ПДВ, 3,5% акцизний збір
з палива для авто, 2,4% акцизний збір з горілчаних та тютюнових виробів, 3% інші податки на
споживання.

Розподіл податкового навантаження між факторами виробництва та споживанням в Україні є
нерівномірним, про що свідчать показники ефективних ставок податків. Найбільшого тягаря по-
датків зазнають доходи від праці: ефективна ставка податків на працю у 2006 р. склала 32,95%,
капітал — 24,58% і споживання 23,70% [3]. Як бачимо, податкове навантаження на споживання є
найменшим. Звичайно, за умов розвитку інтеграційних процесів і зростаючої ролі податкової кон-
куренції слід збільшувати рівень податкового тягаря на споживання [11].

Широке застосування ПДВ зумовлене численними його перевагами, серед яких найголовні-
шими є те, що оподаткуванню підлягає переважно дохід, який спрямовується на споживання;
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інша його частина значною мірою використовується на нагромадження, яке опосередковано сти-
мулює процес інвестування. Широка база оподаткування ПДВ сприяє вагомому зростанню до-
ходів держави від податків на споживання. Вилучення податку на всіх етапах руху товарів сприяє
рівномірному розподілу податкового тягаря між усіма суб’єктами підприємницької діяльності.
Єдині ставки полегшують як обчислення податку безпосередньо для платників, так і контроль
державних податкових органів за дотриманням платіжної дисципліни. Оподаткування власне до-
даної вартості, сплата податку пропорційно новоствореній вартості на відповідному етапі вироб-
ництва чи просування товарів наближають ПДВ до прямих податків із точки зору прогресивності
оподаткування.

Об’єктом оподаткування ПДВ є додана вартість, тобто вартість, створена на даному конкрет-
ному ступені руху товару.

Визначення доданої вартості дає змогу обчислити всі ті податки, які дана господарська струк-
тура заплатила при купівлі товарів виробничого призначення, робіт, послуг. Саме це призводить
до ліквідації кумулятивного ефекту.

Недоліками ПДВ є значний його вплив на загальний рівень цін та регресивність, особливо
щодо малозабезпечених верств населення. Встановлення нульових ставок на експортні товари
створює позитивні передумови для збільшення обсягу експорту та підвищення конкурентоспро-
можності вітчизняних товарів на світовому ринку.

Переваги та недоліки податку на додану вартість наведена у табл. 4.

Таблиця 4. Переваги та недоліки податку на додану вартість *
Переваги ПДВ Недоліки ПДВ

Платниками податку є всі учасники руху това-
ру від виробника до роздрібного продавця

Складний механізм нарахування та сплати

Відсутність подвійного оподаткування і куму-
лятивного ефекту

Ухилення від сплати податку, в т.ч. за рахунок
неузгодженості законодавчих актів з оподатку-
вання, недосконалої системи податкового обліку

Як правило, рівні умови серед виробників та
продавців щодо сплати податку

При відсутності прозорої системи надходжень
до бюджету можлива наявність бюджетної забо-
ргованості

Ритмічність податкових надходжень Регресивний вплив на малозабезпечені верстви
населення

Дає можливість стримувати зростання цін
Стримує кризу перевиробництва, вирівнює мо-
жливість отримання надприбутків та регулює
процеси споживання

* Складено автором

Однак при цьому з’являються великі можливості для шахраїв, які, здійснюючи операції з фіктив-
ного експорту, планують якнайшвидше отримати відшкодування з бюджету податку на додану
вартість.

Істотною проблемою в Україні є відшкодування ПДВ. У Податковому кодексі України міститься
процедура автономного відшкодування податку на додану вартість. Запровадження такої процедури
допоможе податковим органам здійснювати відшкодування сумнівним платникам податку на дода-
ну вартість в оперативному режимі. Це значно прискорить процес відшкодування і позбавить від
контакту з податковою службою. Але право на бюджетне відшкодування мають не всі платники.

Якщо аналізувати ключові зміни, які прийняті у Податковому кодексі, то можна стверджувати,
що в Україні законодавство передбачає необхідність гармонізації податкової системи з європей-
ськими стандартами, відтак ПДВ у Податковому кодексі був збережений. Дещо змінилося лише
його адміністрування. Розробники документа намагалися вирішити комплекс завдань: перекрити
найпоширеніші схеми мінімізації оподаткування, вирішити проблему з відшкодування податку, а
також знизити внутрішні ціни на зерно та металобрухт.

ВИСНОВКИ
Отже, непрямі податки посідають істотне місце в податковій системі. Одним із видів непрямих

податків є податок на додану вартість. Він виконує значну бюджетоутворювальну роль, а також
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забезпечує вагому частку в системі державних доходів України. Але, як показали виконані дослід-
ження, ПДВ в умовах розвитку ринкових відносин в Україні не виконує повною мірою покладені
на нього фіскальні й регуляційні функції. Підвищення ефективності опосередкованого оподатку-
вання доданої вартості є одним із найважливіших завдань фіскальної політики сьогодення і по-
требує не лише реформування окремих елементів і складових механізму сплати податку, а й ство-
рення адекватних економічних передумов його ефективного функціонування, що вимагає подаль-
шого вдосконалення механізму справляння податку на додану вартість відповідно до умов ринко-
вої економіки.
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