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ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЙОГО ГАРМОНІЗАЦІЇ

Анотація. Проведено аналіз дохідної частини бюджету, досліджено роль податку на додану вартість у фор]
муванні бюджету. Виявлено слабкі місця в податковому законодавстві України та в процесі стягнення ПДВ. Наведені
рекомендації щодо вдосконалення податку на додану вартість у контексті майбутньої інтеграції України до ЄС.
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Summary. The analysis of a profitable part of the budget is carried out, the role of the Value Added Tax in budget formation
is investigated. Weak places in tax laws of Ukraine and in the course of VAT collection are revealed. Recommendations regarding
improving of the Value Added Tax in a context of the future integration of Ukraine in EU are given.
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Постановка проблеми. Важливою складовою
процесу розбудови ринкової економіки України та
її інтеграції до системи світових господарських
зв’язків є формування вітчизняної системи опо�
даткування, яка забезпечує необхідними фінансо�
вими ресурсами виконання функцій держави.

Як відомо, податки посідають важливе місце
в системі державного регулювання економіки.
Фіскальна функція є чи не найважливішою фун�
кцією цього засобу макроекономічної політики в
економіці країни, особливо на перехідному етапі
(для України). Специфіка останньої ставить на
перше місце непрямі податки. Ряд країн успішно
подолали трансформаційний етап свого розвит�
ку, своєчасно зробивши акценти на цьому виді
податків. Запровадження в Україні податку на
додану вартість можна вважати важливим кроком
на шляху формування сучасної податкової сис�
теми, оскільки ПДВ вважається найбільш доско�
налою формою непрямого оподаткування і
відіграє важливу роль у системі державних фі�
нансів більшості країн світу.

Для нашої країни важливо створити доско�
налу структуру збирання ПДВ. Слід наголосити
на тому, що від цього залежить благоустрій дер�
жави, здатність виконувати свої функції, а також
темпи розвитку економіки.

Оскільки наявність ПДВ є обов’язковою
умовою для вступу в ЄС нових членів, для того,
щоб цей податок став універсальним фінансовим
інструментом ринкової економіки України, необ�
хідно вдосконалювати механізм оподаткування,
виправляти недоліки, що присутні у даному за�
конодавстві з оподаткування ПДВ, оскільки воно
не відповідає загальносвітовим стандартам.

У сучасних умовах ринкової економіки ефек�
тивне управління підприємством залежить не
тільки від внутрішнього, але і зовнішнього сере�
довища. Серед найважливіших чинників, які
впливають на функціонування господарюючих
суб’єктів, є податки. Саме їх вплив визначає в
кінцевому підсумку результати діяльності під�
приємства, а значить, і подальший розвиток та
здійснення економічної діяльності.



Гроші, фінанси і кредит

97

Перед сучасною податковою системою Украї�
ни стоїть складне завдання як щодо забезпечен�
ня наповнення державного та місцевих бюджетів
для здійснення державою своїх функцій, так і
щодо стимулювання розвитку суб’єктів господа�
рювання, адже якщо будуть багатими платники
податків, буде багатою і держава.

Податок на додану вартість — це один із най�
більш поширених, але одночасно складних та су�
перечливих податків. В Україні він замінив пода�
ток з обороту та податок із продажу і став відігра�
вати провідну роль у формуванні дохідної части�
ни бюджету держави. Однак через наявність сут�
тєвих проблем при справлянні ПДВ, які свідчать
про недостатню відпрацьованість механізму його
дії, цей податок поступово перетворюється з бю�
джетоутворюючого у бюджетовитратний.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Опо�
даткуванню податком на додану вартість присвя�
чені праці В. Андрущенка, О. Василика, В. Вол�
канова, А. Соколовської, В. Суторміної, В. Федо�
сова та багатьох інших дослідників. Проте, вра�
ховуючи, що не всі проблеми справляння подат�
ку нині вирішені остаточно, на нашу думку, не�
доліки механізму його адміністрування та напря�
ми вдосконалення цієї податкової форми потре�
бують подальших наукових пошуків.

На наш погляд, ряд аспектів механізму справ�
ляння ПДВ потребує подальшого більш глибоко�
го дослідження з урахуванням специфіки функ�
ціонування податкової системи України. Це, зок�
рема, виявлення особливостей функціонування
ПДВ на сучасному етапі, визначення досконалих
форм, методів та принципів застосування податку
на додану вартість в Україні, дослідження факторів
впливу на динаміку і темпи росту цього податку в
доходах бюджету, обґрунтування організаційно�
правових та практичних заходів підвищення ефек�
тивності механізму справляння податку.

Висловлюються різні підходи щодо стратегії
реформування системи оподаткування, і зокрема
податку на додану вартість. Наприклад, А. Кра�
соватий вважає, що нині відбувається певна
трансформація поглядів на ПДВ: він дедалі мен�
ше сприймається як обов’язковий платіж державі,
збільшується усвідомлення необхідності його
реформування [1]. Л. Тарангул вказує, що підви�
щення ефективності оподаткування безпосеред�
ньо залежить не тільки від успішної реалізації
науковообґрунтованої податкової політики, за�
провадження та суворого дотримання норм по�
даткового законодавства, спрямованого, зокрема,
на забезпечення цивілізованих відносин податко�
вої і виробничої сфер, а також від збільшення об�
сягів податкових надходжень за рахунок розши�
рення бази оподаткування, що формується пере�
важно у сфері виробництва [2]. Це досить слуш�
на думка, адже розширення бази оподаткування,
зокрема ПДВ, сьогодні залежить від реформуван�

ня його метрології, і саме у сфері виробництва,
де створюється додаткова вартість товару.

Постановка завдання. Завданням статті є
проведення аналізу дохідної частини державно�
го бюджету та визначення ролі податку на дода�
ну вартість в її формуванні. Використовується
вертикальний та горизонтальний аналіз доходів
державного бюджету.

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап
розвитку податкової системи України характери�
зується пошуком шляхів посилення регулюючої
ролі податків. У зв’язку з цим занепокоєння вик�
ликає той факт, що дослідження механізмів реа�
лізації фіскального потенціалу податків відійшло
на другий план. Але слід нагадати, що об’єктив�
но саме фіскальна функція податків є первинною,
і нехтування цим може призвести до серйозних
фінансових проблем держави.

Ідея використання податків на споживання
(непрямих податків) та їх співвідношення із по�
датками на доходи була і залишається однією з
найсуперечливіших у фіскальній науці. Історич�
но опосередкована форма одержавлення націо�
нального продукту з’явилася значно пізніше, ніж
пряме оподаткування доходів підприємств і гро�
мадян, проте поступово перетворилася у відчут�
ний канал поповнення доходів державного бю�
джету та фінансування державних видатків.

Для всебічного аналізу фіскальної ефектив�
ності справляння ПДВ запропоновано комплекс
показників та коефіцієнтів, які характеризують
різні аспекти економічних відносин, що виника�
ють при функціонуванні податку, а саме: надхо�
дження ПДВ та його питома вага у доходах та
податкових надходженнях зведеного бюджету
України; частка ПДВ у ВВП та його еластичність
по ВВП; повнота і своєчасність виконання зобо�
в’язань платників податку перед бюджетом; по�
внота і своєчасність виконання зобов’язань бю�
джету перед платниками податку; ступінь відпо�
відності між фактичними та запланованими по�
казниками цього податку; абсолютний та віднос�
ний приріст надходжень податку порівняно з по�
переднім періодом; вплив макроекономічних
факторів та стан надходження ПДВ (табл. 1).

Аналізуючи дані таблиці 1, ми можемо гово�
рити про те, що частка ПДВ у ВВП за останні 3
роки має тенденцію до збільшення, у 2007 році
вона склала 8,3 %, у 2008 — 9,2 % та у 2009 році
збільшилася до 10,4 %. Якщо проаналізувати тем�
пи росту ВВП та ПДВ, то ми розуміємо, що це
зростання частки ПДВ у ВВП зумовлене перш за
все зменшенням темпів росту ВВП та ПДВ, які
складали за останні 3 роки 107,9 %, 102,3 % та
85,0 % з ВВП та 117,8 %, 105,02 % та 91,86 % з ПДВ.
При цьому також спостерігається падіння рівня
виконання планових показників ПДВ, план вико�
нано на 91,24 % у 2007 році, 92,75 % — у 2008 році
та 86,68 % — у 2009 році. Це відносно низький
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Таблиця 1
Показники фіскальної ефективності справляння ПДВ в Україні

рівень виконання плану. Якщо брати до уваги інші
проаналізовані показники, то найменший з них —
це показник 2001 року, який дорівнював 89,0 %, що
все одно більше, ніж за аналогічний період у 2009
році. Найбільший рівень виконання плану спос�
терігається в 2006 році та дорівнює 112,9 %, що
свідчить про перевиконання плану на 12 %.

Найбільший показник відшкодування ПДВ
складає 34,5 млрд. грн. у 2009 році, а наймен�
ший — 3,9 млрд. грн. у 2001 році. Аналізуючи ці
дані, ми спостерігаємо тенденцію збільшення
обсягів відшкодування. Але разом з цим зроста�
ють також і суми невідшкодованого ПДВ, у 2009
році цей показник дорівнює 24,2 млрд. грн., що
складає 41,23 % від загальної суми ПДВ, що
потребує відшкодування. [3]

Фіскальна ефективність податків означає їх
здатність стабільно приносити бюджету чистий
дохід (із урахуванням усіх витрат на податкове
адміністрування) на встановленому рівні віднос�
но ВВП і доходів бюджету. Поняття фіскальної
ефективності акцизів є складним і багатогранним,
тому кількісно визначити її можна лише за допо�
могою комплексу показників та коефіцієнтів.

Динаміка доходів Державного бюджету Ук�
раїни за 2004–2009 роки наведена в таблиці 2.
Дані таблиці свідчать про неможливість відмови
від застосування ПДВ у податковій сфері Украї�
ни та про необхідність вирішення існуючих про�
блем у сфері стягнення ПДВ задля, в першу чер�
гу, виконання податком фіскальної функції та
забезпечення помірного рівня податкового тис�
ку. Аналіз динаміки надходжень ПДВ за 2008–
2009 роки свідчить про суттєве зниження значен�
ня ПДВ як бюджетоутворюючого податку, оскіль�
ки його частка з товарів, вироблених в Україні,
складає лише 7,1 % у доходах держбюджету.

У 2009 році сума ПДВ з вироблених в Україні
товарів знизилася на 8,65 % відносно 2008 року
при зменшенні загальної суми надходжень до
бюджету від цього податку з урахуванням імпор�
ту на 0,3 %. При цьому бюджетне відшкодування
зросло на 12 %. Але його все одно не вистачає для
погашення боргів навіть минулих років, про на�
явність яких свідчать звернення від підприємств.

В Україні дуже гостро стоїть проблема
відшкодування ПДВ. Реалії сьогодення свідчать
про те, що бюджетоформуючий ПДВ змінився

Таблиця 2
Динаміка доходів Державного бюджету України

за 2004–2009 роки

останніми роками на бюджетовитратний. Важли�
вим для економіки держави в цілому є прогресив�
на динаміка відшкодування ПДВ живими гроши�
ма як за внутрішніми оборотами, так і за зовніш�
ньоекономічними операціями, та відсутністю
відповідного зростання коштів у бюджеті. Посту�
пово зменшується позитивне сальдо, тобто різни�
ця між сумою ПДВ, зібраною до бюджету, та су�
мою відшкодованою з бюджету.

Незаконне відшкодування ПДВ створило
умови для особливого різновиду кримінального
бізнесу. На фіктивних фірмах формується вели�
ка частина необґрунтованого податку на додану
вартість, яка ніколи не надійде в бюджет. Ця
проблема поглиблюється активними і різнома�
нітними діями учасників тіньової економіки, які
будують свій бізнес на незаконному відшкоду�
ванні ПДВ. З цією метою вони створюють за�
плутані схеми для штучного завищення цін ре�
алізації і незаконного формування податкового
кредиту, а також здійснення подвійного експор�
ту. Податок на додану вартість, вже давно багать�
ма експертами називається одним із самих кри�
мінальних податків, тому що процедура його
відшкодування породила масу корупційних схем.
З кожним роком отримати відшкодування ПДВ
підприємствам все важче, а межа за його повер�
нення з боку податкових органів зростає. Про�
тистояння між бізнесом і податківцями триває:
бізнес використовує двозначності у вітчизняно�
му законодавстві і формує до відшкодування чи�
малі суми даного податку.
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Проаналізувавши додатки до Закону Украї�
ни «Про державний бюджет України» на 2006–
2009 роки, можна зробити висновок, що сума
бюджетного відшкодування ПДВ значно зростає
з кожним роком. Так, у 2006 році сума його ста�
новила 15,8 млрд. грн., 2007 році — 18,9 млрд.
грн., а у 2008 — 34,4 млрд. грн. А, згідно із За�
коном України «Про Державний бюджет Украї�
ни» на 2009 рік, бюджетне відшкодування за�
плановано на суму 45,5 млрд. грн., що на 85,87 %
більше, ніж у 2008 році. Хоча, податкові органи,
у свою чергу, намагаються всіма засобами або
затримати виплати ПДВ, або взагалі відмовити
в його відшкодуванні, мотивуючи це сумнівами
в законності його формування. Проте треба виз�
нати, що досить часто це робиться справедливо,
адже кожна п’ята гривня, заявлена до відшкоду�
вання ПДВ, є незаконною. [4]

За 2009 рік підрозділами податкового конт�
ролю державної податкової служби перевірено
понад 7 тисяч декларацій із заявленим бюджет�
ним відшкодуванням ПДВ на загальну суму 14
млрд. гривень. При цьому було попереджено
незаконне відшкодування з бюджету 2,8 млрд.
грн. Це майже на 200 млн. гривень перевищує
показники минулого року. А у Києві за 7 місяців
2009 року податківці виявили 162 факти необ�
ґрунтованих заявок на відшкодування ПДВ на
суму майже 2 млрд. грн. Тому податковими орга�
нами проводиться постійний моніторинг сум
податку на додану вартість, заявлених до відшко�
дування платниками та детальний аналіз їх фінан�
сово�господарської діяльності. Слід зазначити,
що проблема відшкодування ПДВ в умовах кри�
зи та зростаючого дефіциту бюджету настільки
загострилася, що навіть відповідальні державні
органи не можуть (або не хочуть) дати однознач�
ну відповідь на питання: скільки коштів держава
заборгувала підприємствам (а у багатьох випад�
ках і найманим працівникам) у вигляді неповер�
неного ПДВ. За даними Голови Держказначейства
України, відшкодування податку на додану вар�
тість за 7 місяців 2009 року було виконано на
100,5 % від плану. Сума відшкодування ПДВ скла�
ла 18,9 млрд. грн. У тому числі в липні сума від�
шкодувань склала 3,4 млрд. грн., або 102,7 % від
планових показників. Проте, за даними Прези�
дентського секретаріату, за січень�липень цього
року прострочені суми відшкодування ПДВ зрос�
ли на 54,3 % порівняно з початком року і склали
на 1 серпня 4,6 млрд. грн. Водночас, за даними
заступника Голови ДПА України, прострочена
заборгованість зменшилася за І півріччя на 2,2
млрд. грн. — до 0,3 млрд. грн.

Можливими причинами зростання заборго�
ваності з відшкодування ПДВ є: недостатність
бюджетного ресурсу, необхідного для відшкоду�

вання дебетового сальдо; наявність значної
кількості заявок на незаконне відшкодування;
тривалі терміни перевірок схем по ланцюгу по�
стачання товарів аж до товаровиробників; скасу�
вання податкових векселів.

Висновки і перспективи подальших розвідок.
Проаналізувавши вищезазначені дані, можна зро�
бити висновок, що діючий нині в Україні ме�
ханізм оподатковування доданої вартості, який
засновано на самостійному розрахунку і сплаті
податку платниками податків, виявився неприй�
нятним. Податок на додану вартість повинен ста�
ти основним гарантованим джерелом надходжень
до державного бюджету. З метою приведення заз�
наченого податку у відповідність з міжнародни�
ми вимогами необхідно забезпечити:

— охоплення базою оподаткування всіх кін�
цевих споживчих витрат;

— вирішення проблеми своєчасного відшко�
дування податку на додану вартість шляхом удос�
коналення механізму його стягнення і системи
адміністрування;

— здійснення ефективного податкового кон�
тролю;

— удосконалення порядку оподаткування
операцій з надання послуг та операцій, пов’яза�
них з реорганізацією підприємств;

— забезпечення подання податкової звітності
в електронному вигляді, зокрема, удосконалення
процедури її приймання й обробки, проведення
моніторингу та ґрунтовного аналізу.

Поступове реформування адміністрування
податку на додану вартість дозволить отримати
низку вигод для держави, таких як досягнення
європейської податкової гармонізації, зближен�
ня України до держав�членів Європейського Со�
юзу, нівелювання міжнародної податкової конку�
ренції, збільшення доходів Державного бюджету.
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