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БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена оцінці впливу на надходження ПДВ і ак-
цизного податку до Зведеного бюджету Україні такого фактору як кон-
тингент платників цих податків. У статті проаналізовано кількість
платників ПДВ і акцизного податку та їх склад, а також чинники, що
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ABSTRACT. This article assesses the influence of the composition of taxpayers
on the VAT revenue and excise tax in Ukraine’s budget. This article analyses
the number of VAT payers, the excise tax and their structures as well as other
factors that influence on their dynamics.

KEY WORDS: excise, fiscal effectiveness of excise, economic efficiency of
excise, tax management, tax administration, VAT payers, payers of excise tax.

Первинною функцією податків є фіскальна, одним з показни-
ків оцінки реалізації якої є фактичні надходження до бюджету.
Податок на додану вартість і акцизний податок належать до ос-
новних бюджетоутворюючих податків в Україні та охоплюють,
зокрема податок на додану вартість, широке коло платників. То-
му виявлення та оцінка факторів впливу на надходження цих
двох податків є актуальним і заслуговує на увагу.

У попередніх наших дослідженнях [1—3] ми зазначали, що на
ефективність будь-якого податку як фіскальну, так і економічну,
впливають, перш за все, його елементи, серед яких є і платник
податку [1, с. 32]. Визначення кола платників охоплює одразу кі-
лька складових податкового менеджменту1. Так, у процесі зако-
нотворчої діяльності визначається, хто має бути платником того
чи іншого податку, основні етапи реєстраційних процедур. При
плануванні та прогнозуванні податкових надходжень враховуєть-
ся показник кількості платників у попередніх періодах з враху-
ванням очікувань щодо його змін у майбутньому. Адміністру-
вання податків, що також, до речі, є фактором впливу на ефек-
тивність податку, тісно пов’язане з роботою з платниками подат-
ків. Беззаперечно, коли мова йде про наповнення дохідної части-
ни бюджету, важливо знати, хто його наповнює та реальну кіль-
кість платників кожного податку.

Платники акцизів були предметом дослідження, зокрема,
А. Б. Дриги [5], В.І. Коротуна [6, 7], В.П. Синчака [8], М. С. Ша-
ренка [9—11]. Однак подальшого наукового осмислення потре-
бує питання впливу платників акцизів на ефективність справлян-
ня цих податків.

Мета статті — представити результати оцінки впливу контин-
генту платників на надходження ПДВ та акцизного податку до
Зведеного бюджету України та виявлення резервів зростання фі-
скального ефекту від акцизів.
                   

1 Складові податкового менеджменту розглядаємо відповідно до підходу О. М. Тим-
ченко [4].
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Передусім дамо характеристику контингенту платників акцизів,
оскільки зростання кількості платників при інших рівних умовах
повинно сприяти збільшенню фіскальної ефективності акцизів. Роз-
глянемо більш детально склад платників ПДВ і акцизного податку в
Україні (рис. 1 і 2). Як видно з рис. 1., починаючи з 2003 року, зага-
льна кількість платників ПДВ постійно знижувалась; кількість пла-
тників акцизного податку зменшувалась у 2003—2009 рр. (рис. 2).

Рис. 1. Динаміка зареєстрованих платників ПДВ
в Україні у 2003—2011 рр., осіб*

* Розроблено автором за даними ДПС України.

Суттєве скорочення за показником темпу приросту мало місце
у 2006 р. порівняно з 2005 р. — (–32 %) по ПДВ і (–87 %) з акци-
зного податку. За абсолютним показником приросту максимум
зменшення по ПДВ був досягнутий у 2006 р. (–37 738 платників),
по акцизному податку — у 2004 р. (–474 платників).
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Рис. 2. Динаміка зареєстрованих платників акцизного податку
в Україні у 2003—2011 рр., осіб*

*Розроблено автором за даними ДПС України.
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Скороченню кількості платників ПДВ сприяло:
1) постійне підвищення встановленого законодавством порогу

оподатковуваних операцій, що передбачає обов’язкову реєстра-
цію платником ПДВ; розширення з прийняттям Податкового ко-
дексу України (стаття 184) переліку підстав (з 5 до 11) для ану-
лювання реєстрації платником ПДВ; запровадження Податковим
кодексом обмеження щодо добровільної реєстрації платником
ПДВ (дане обмеження через деякий час було скасовано, що оціню-
ється нами негативно з позицій фіскальної ефективності ПВД);

2) проведення інвентаризацій платників ПДВ, за результатами
яких було анульовано реєстрацію тих платників, які не задоволь-
няли певним вимогам;

3) проведення податковими інспекторами бесід з суб’єктами
господарювання, які бажали зареєструватися платниками ПДВ
добровільно, спрямованих на запобігання реєстрації. Під час та-
ких бесід, з’ясовувалось, на які обороти, оподатковувані подат-
ком на додану вартість, розраховує «кандидат» у платники. Крім
того, у 2004−2005 рр., одночасно з інтенсифікацією проведення
інвентаризацій платників ПДВ, камеральними податковими ін-
спекторами була отримана негласна вказівка: роз’яснювати плат-
никам наслідки реєстрації ними як платника ПДВ (подача звітно-
сті, бажано без від’ємного сальдо; висока ймовірність додаткових
перевірок, у разі декларування сум ПДВ до відшкодування). Ме-
тою таких заходів було покращити статистичні показники діяль-
ності податкової служби, а саме: надходження податку у розра-
хунку на одного платника (зрозуміло, що при штучному змен-
шенні кількості платників і незмінній сумі зібраного ПДВ, даний
показник збільшувався). З одного боку, подібні дії податківців
суперечили нормі законодавства про можливість добровільної
реєстрації як платника ПДВ. З іншого боку, дійсно, існують пла-
тники ПДВ, які або не наповнюють бюджет цим податком, або
взагалі не здійснюють господарську діяльність. Щодо таких осіб
постає питання, про доцільність перебування їх на обліку, адже
надходження ПДВ від них не покривають витрат на їх адмініст-
рування: загальні адміністративні витрати, витрати на оплату
праці інспекторів, які з ними працюють. Як правило, з такими
проблемними платниками змушені працювати співробітники ба-
гатьох підрозділів: обліку платників, обліку податкових надхо-
джень, виїзних і невиїзних перевірок, юридичного, податкової
міліції, — всі вони періодично з’ясовують стан таких платників.
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Кількість платників акцизного податку збільшилась у 2011 р.
за рахунок виробників виноматеріалів, а також пива, діяльність
яких не ліцензується [12, с. 9].

Щодо структури платників акцизів, залежно від статусу плат-
ника, зауважимо, що і по ПДВ, і по акцизного податку перева-
жають платники-юридичні особи (рис. 3 і 4).
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Рис. 3. Структура платників ПДВ в Україні у 2003—2011 рр., %*
*Розроблено автором за даними ДПС України.

При чому спостерігається тенденція до зростання їх частки
протягом 2003—2011 рр. по ПДВ з 73 до 90 %, і особливо стрім-
ко по акцизному податку — від 56 до 93 %.

На жаль, відсутня статистична інформація щодо надходжень
ПДВ і акцизного податку окремо по юридичних і фізичних осо-
бах — підприємцях. Однак, і без цифр можемо стверджувати, що,
традиційно, саме юридичні особи мають більші обороти і, відпо-
відно, дають більші надходження.

З огляду на ефективність, важливим є не тільки абсолютний
показник кількості платників у динаміці, співвідношення між
платниками юридичними особами і фізичними особами —
суб’єктами господарювання, але й відносний показник надхо-
джень на одного платника (табл. 1). Виявлено, що разом зі змен-
шенням кількості зареєстрованих платників зростає сума нетто
надходжень на одного зареєстрованого платника: по ПДВ від
23 тис. грн у 2003 р. до 537 тис. грн у 2011 р., по акцизному пода-
тку відповідно від 3 млн грн до 58 млн грн.
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Рис. 4. Структура платників акцизного податку в Україні
у 2003—2011 рр., %*

*Розроблено автором за даними ДПС України.

Таблиця 1
ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ПДВ І АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ

НА ОДНОГО ПЛАТНИКА В УКРАЇНІ У 2003—2011 рр., тис. грн/платника*

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Нетто надхо-
дження ПДВ на
одного зареєс-
трованого пла-
тника ПДВ

23 33 75 138 166 269 279 304 537

Надходження
акцизного по-
датку на одно-
го зареєстрова-
ного платника
акцизного по-
датку

3 293 6 731 10 199 14 181 18 725 22 106 39 824 51 390 58 139

*Розроблено автором за даними ДПС України.

Отже, в Україні фіскальний ефект від акцизів зростає разом зі
зменшенням кількості платників. Це дає підстави вважати, що,
дійсно, з часом відсіюються неефективні з точки зору наповнення
бюджету платники. Однак позбавлення суб’єкта підприємницької
діяльності реєстрації як платника ПДВ або припинення діяльнос-
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ті платника акцизного податку, негативно відображається на еко-
номічній ефективності, оскільки даний суб’єкт як контрагент го-
сподарської діяльності стає непривабливим для партнерів, унас-
лідок чого у нього можуть зменшуватися обсяги вироблених та
реалізованих товарів, наданих послуг.

Крім того, важливою є інформація про частку платників, які
сплачують податки, у загальній кількості зареєстрованих платни-
ків. На жаль, ДПС України оприлюднено таку статистичну інфо-
рмацію лише за 1999 та 2000 роки (з 1999 до 2000 року вона ско-
ротилася по ПДВ з 88,6 % до 83,3 %, а по акцизному податку з
84 % до 83 %), що не дає повного уявлення про стан платіжної
дисципліни.

У результаті проведеного дослідження можемо зробити такі
висновки:

1. Встановлено, що чисельність платників ПДВ постійно зни-
жувалась протягом 2003—2011 рр. (відповідно з 539 375 до
235 839), кількість платників акцизного податку знижувалась у
2003—2009 рр. (відповідно з 1593 до 543), що було зумовлено,
зокрема, проведенням інвентаризацій платників, законодавчими
та адміністративними обмеженнями реєстрації платників ПДВ.

2. Розрахунками доведено, що в Україні фіскальний ефект від
акцизів зростає одночасно зі зменшенням кількості платників. Це
дає підстави вважати, що у процесі адміністрування знімаються з
реєстрації неефективні з огляду наповнення бюджету платники,
що підвищує фіскальну ефективність акцизів.

За результатами проведеного дослідження пропонуємо:
1) заборонити добровільну реєстрацію платником ПДВ, якщо при

обсязі оподатковуваних оборотів за останні 12 місяців менше 300
тис. грн, частка постачання контрагентам-платникам ПДВ становить
менше 50 % загального обсягу постачання (цим самим відновивши
зміст першої редакції статті 182 Податкового кодексу України);

2) передбачити у Податковому кодексі України право на про-
ведення тематичних перевірок тих платників ПДВ і акцизного
податку, які не сплачують податки або сплачують незначні суми
акцизів, використовуючи інформацію про вид діяльності платни-
ка, середній рівень сплати податків аналогічними платниками,
що знаходяться у порівнюваних умовах, про обороти, прибутки,
кількість працюючих, статутний капітал тощо.

Перспективи подальших наукових пошуків у даному напрям-
ку пов’язані з дослідженням якісного складу платників ПДВ і ак-
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цизного податку, а саме: частки платників, що не сплачують по-
датки, у загальній кількості зареєстрованих і розподілом плат-
ників за галузями та видами діяльності, а також із оцінкою кон-
тингенту великих платників податків, оскільки саме вони дають
левову частку податкових надходжень до бюджету.
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ОЦІНКА РІВНОВАГИ ПЛАТІЖНИХ БАЛАНСІВ КРАЇН,
ЯКІ РОЗВИВАЮТЬСЯ

АНОТАЦІЯ. У даній статті запропоновано підхід до комплексної оцінки
рівноваги платіжних балансів. Також проведено оцінку рівноваги платіж-
них балансів деяких країн, які розвиваються

КЛЮЧОВІ СЛОВА: платіжний баланс, рівновага платіжного балансу, мак-
роекономічна рівновага

АННОТАЦИЯ. В данной статье предложен подход к комплексной оценке
равновесия платежных балансов. Также проведена оценка равновесия
платежных балансов некоторых развивающихся стран

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: платежный баланс, равновесие платежного баланса,
макроэкономическое равновесие

ABSTRACT. Approach to the complex estimation of equilibrium balances of
payments is offered in this article. The estimations of equilibrium balances of
payments some emerging countries were also conducted

KEY WORDS: balance of payments, equilibrium of balance of payments,
macroeconomic equilibrium

Вступ. Проблема оцінки рівноваги платіжного балансу країни
характеризується перманентною актуальністю, яка постійно під-
вищується. Дане твердження обумовлюється посиленням тенде-
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