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ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКУ
НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Протягом останніх 15 років ПДВ підтверджує статус головно-
го бюджетоутворюючого податку в бюджеті. Проте, ПДВ не
приносить такого ефективного результату державі через невико-
нання планових показників, сальдо експортно-імпортних опера-
цій, обсяг податкових пільг, податковий борг платників податків,
обсяг бюджетного відшкодування та його простроченої заборго-
ваності та інші [2].

Теоретичну базу дослідження аналізу податку на додану вартість
і його фіскальної ефективності становлять праці Соколовської А.,
Корнякової Т., Хухаленка П., Науменка М., Данілова О., Терьохіна
С., Романенка С., Трухана В., Маскалевича І. та інші, нормативно-
правові акти України та фінансово-статистична звітність.

Проаналізувавши надходження ПДВ до бюджету можна про-
слідкувати позитивну динаміку зростання ролі ПДВ у загальних
доходах Державного бюджету України з 32,09 % у 2005 р. до
53,3 % у 2013 р.

До зростання зборів цього податку призвела ліквідація засто-
совуваних для ухилення від сплати ПДВ схем, впровадження су-
часних методик моніторингу, які дозволили відмовитися від то-
тальних перевірок та обчислювати порушників дистанційно,
скорочення урядом ряду процедур адміністрування ПДВ, запро-
ваджено подання в електронному вигляді розшифровок податко-
вих зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ, а з 01.01.2014 ро-
ку були скасовані свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ [5].

Проте існують серйозні проблеми реалізації фіскальної функ-
ції з ПДВ.

Незважаючи на те, що ПДВ забезпечує значну частку доходів
бюджету, вона є значно меншою від потенційно можливої.
Аналіз виконання планових показників з наповнення доходів

бюджету податковими надходженнями ПДВ відображає, що за
14 років (з 1999 р. по 2013 р.) виконання фактичними надхо-
дженнями планових показників бюджету з ПДВ відбулося тільки
в 2002 і в 2005 р.
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Негативна тенденція із невиконанням планових показників
пов’язана з впливом фінансової кризи на зменшення обсягів ви-
робництва, недостатність обігових коштів у підприємств.

На фіскальну ефективність справляння податку впливає також
широкий перелік пільг з ПДВ. При наданні пільг певним галузям
існує ризик перетворення короткочасної економічно обґрунтованої
підтримки на довгострокову політику перерозподілу доходів дер-
жави на користь окремих секторів економіки або підприємств [1].

Іншою проблемою, що впливає на фіскальну ефективність, є
його відшкодування (табл. 1). Так, протягом 2010—2013 років
спостерігається зростання обсягів відшкодування податку вдвічі з
2010 р. по 2013 р. Проте відносні показники свідчать про незнач-
ні темпи зростання відшкодування. Через неурегульованість про-
блеми з відшкодуванням ПДВ, фіскальна віддача від внутрішньо-
го ПДВ має тенденцію до зниження [3].

Таблиця 1
РЕАЛІЗАЦІЯ ФІСКАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ПДВ У 2010—2013 рр. В УКРАЇНІ

Показник 2010 2011 2012 2013

ПДВ, млн грн 86315,92 130093,75 145528,40 180769,40

Відшкодування ПДВ,
млн грн 24310,20 42801,23 46032,30 53732,30

Частка відшкодова-
ного ПДВ, % 28,16 32,90 31,63 29,72

Джерело: http://www.president.gov.ua

З 2014 року запровадився новий порядок автоматичного від-
шкодування ПДВ. Його значення полягає в тому, що скорочуєть-
ся максимально можливий строк отримання бюджетних коштів
до 11 днів, таке право матимуть платники ПДВ з позитивною по-
датковою історією протягом попередніх 36 послідовних місяців.
Такі нововведення дають можливість частково вирішити пробле-
му несвоєчасного відшкодування ПДВ [4].

Для подолання вищезазначених проблем в Україні необхідно
реалізувати комплекс таких заходів.

1. Вирішення завдання підвищення фіскальної ефективності
ПДВ потребує реалізації двох ключових завдань: по-перше, бо-
ротьби з необґрунтованим розширенням податкового кредиту;
по-друге, перекриття можливості перенесення бази оподаткуван-
ня на суб’єктів господарської діяльності, які не сплачують ПДВ.
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2. Важливим заходом у рамках оптимізації процесів відшко-
дування ПДВ є створення резервного фонду по відшкодуванню
ПДВ. При здійсненні експортних операцій головним завданням
має стати налагодження тісної комунікації з ключовими торгове-
льними партнерами України. Це дасть змогу оперативно виявля-
ти факти фіктивного експорту, оскільки дозволить порівнювати
обсяги експорту, зафіксованого на українській митниці, та обсяги
імпорту, задекларовані на іноземних митницях.
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ЕКОНОМІЧНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНИ:
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ

Для українських суб’єктів підприємництва розробка механіз-
му підтримки і використання переваг економічної глобалізації та
сучасне розуміння цього механізму є актуальною проблемою,
проте недостатньо висвітленою, тому вона потребує теоретично-
го обґрунтування і практичного застосування.

Наукові дослідження показали, що в основі економічної гло-
балізації лежать інтернаціоналізація господарської діяльності
економічних суб’єктів та інтенсифікація функцій міжнародного


