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ВСТУП
Необхідність та форми застосування акцизів є од"

ним із найбільш дискусійних питань як вітчизняної, так
світової теорії та практики оподаткування. Акцизне
оподаткування можна вважати однією з найдавніших
форм оподаткування після данини. Свого часу саме роз"
виток торгівлі обумовив бурхливий розвиток акцизно"
го оподаткування, оскільки у ті часи акцизи були віднос"
но простими в адмініструванні, а їх стягнення забезпе"
чувало стабільне наповнення казни правителів. Якщо
вести мову про призначення акцизного оподаткування
на етапі його виникнення та раннього розвитку, то пе"
реважно воно зводилось до фіскальної ролі. Регулюючі
властивості акцизів почали використовуватися в еконо"
мічний політиці США та країн Європи у ХХ ст. Тому
саме у ХХ ст. почав формуватися інший підхід до визна"
чення ролі акцизного оподаткування — поступова пе"
реорієнтація від суто фіскального підходу до гармоні"
зації фіскальних та регулюючих ефектів акцизів.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Різні аспекти акцизного оподаткування досліджу"

вали О. Данілов, В. Коротун, І. Майбуров, Т. Паєнтко,
А. Соколовська, О. Фрадинський та ін. Зазначені фахівці
зробили вагомий внесок у дослідження еволюції опо"
даткування, механізми функціонування акцизних по"
датків, їх впливу на економічний розвиток країни. У той
же час поглиблених досліджень потребують проблеми
розвитку акцизного оподаткування в Україні у кон"
тексті інтеграції в ЄС. Тому метою статті є визначення
сутності та ролі акцизного оподаткування, тенденцій
його розвитку у світі та обгрунтування перспектив його
розвитку в Україні.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Акциз є податковою формою, що має тривалу істо"

рію, адже цей платіж справляється в Європі та і на те"
риторії України уже кілька століть [1, с. 114]. Специфі"
ка сплати акцизів полягає в тому, що вони включаються
до ціни товару, збільшуючи її. Як зазначено в Оксфор"
дському економічному словнику, акцизні податки —
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податки на споживання товарів, які включаються до ціни
товару. Вони дають можливість підвищити надходжен"
ня до бюджету та регулювати споживання окремих то"
варів [2]. Таким чином, до складу акцизів відносяться
універсальний акциз (ПДВ) та специфічні акцизи, які за"
стосовуються до окремих груп товарів.

Фактично сплата акцизних податків перекладаєть"
ся на споживача товарів, які оподатковуються універ"
сальним та специфічними акцизами. Тобто споживачі
компенсують продавцям витрати на сплату акцизних
податків. Легкість перекладення акцизів на кінцевого
споживача робить їх незалежними від кінцевих доходів
виробників і продавців, забезпечуючи стабільні надход"
ження до бюджету. Варто зазначити, що фіскальна
ефективність акцизів залишається досить високою
навіть в умовах тінізації економіки, оскільки за допо"
могою акцизів відбувається оподаткування навіть тих
доходів, які були приховані від оподаткування прями"
ми податками.

Переваги механізму акцизного оподаткування кон"
статували ще класики фінансової науки. Зокрема, ще у
XVII ст. французький економіст Ф. Демезон вказав, що
акциз здатен один принести казні стільки і навіть більше,
ніж усі інші податки [3, с. 56]. Таке твердження на той
час мало вагоме підгрунтя, оскільки акцизи справляли"
ся практично з усіх торгових операцій, платників акцизів
було небагато, тому адмініструвати такий податок було
легко, а ухилитися від його сплати практично немож"
ливо.

У ХХ ст. доцільність розвитку акцизного оподатку"
вання як форми оподаткування споживання була об"
грунтована представниками теорії економіки добробу"
ту. Вони вважали, що саме податки на споживання най"
більше відповідають критерію нейтральності оподатку"
вання. У найбільш загальному розумінні основні ідеї
теорії економіки добробуту зводяться до того, що за
допомогою справедливого розподілу життєвих благ між
людьми досягається стан загального добробуту для всіх.
Це означає, що ступінь вигідності окремих факторів ви"
робництва має бути однакова для всіх виробників,
ступінь вигоди для споживачів має бути однаковим для
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всіх споживачів [4]. Відповідно до теорії добробуту по"
даток на доходи, який справляється за однією ставкою,
і універсальний податок на споживання (універсальний
акциз) формує таке ж податкове навантаження, тобто
такі податки є еквівалентними [5, с. 465]. Якщо порівню"
вати механізми стягнення податку на доходи фізичних
осіб та універсального акцизу, то еквівалентність забез"
печується тільки тоді, коли відсутня не тільки прогре"
сія в оподаткуванні доходів, але й неоподатковуваний
мінімум та решта пільг. З такої позиції універсальний
акциз є більш нейтральним, порівняно з податок на до"
ходи.

А. Пігу у своїй роботі "Економічна теорія добробу"
ту" розробив практичний інструментарій для забезпе"
чення добробуту на основі неокласичної теорії: змен"
шення граничної корисності, суб'єктивні і психологічні
підходи до оцінки благ та принципи утилітариму. На
основі цього він обгрунтовує теорію оподаткування і
дотацій, в якій основним принципом є принцип наймен"
шої сукупної жертви. Це означає, що жертва у вигляді
сплати податку має бути однакова для всіх членів су"
спільства. Саме тому А. Пігу обгрунтовував доцільність
прогресивного оподаткування доходів та застосування
універсального акцизу [1].

Акцизному оподаткуванню властиві як переваги, так
і недоліки (табл. 1).

Незважаючи на зазначені недоліки, акцизне оподат"
кування залишається одним із найефективніших інстру"
ментів фіскальної політики більшості країн світу.

Найновішою і найбільш досконалою формою універ"
сальних акцизів є ПДВ. Запровадження податку на до"
дану вартість було зумовлено необхідністю отримання
додаткових стабільних надходжень до державного бюд"
жету для відновлення економік після Другої Світової
війни. Крім того, необхідність запровадження оподат"
кування доданої вартості в європейських економіках
була зумовлена побудовою спільного ринку. Зокрема
Римський договір про створення Європейського еконо"
мічного Співтовариства (ЄЕС) 1957 р. передбачав роз"
робку і застосування низки заходів, спрямованих на гар"
монізацію систем непрямого оподаткування країн"
членів, а наявність ПДВ у податковій системі стало обо"
в'язковою умовою вступу до ЄЕС [8]. Крім того, Дирек"
тивами ЄС встановлюються певні вимоги до ставок
справляння податку, можливості застосування пільг та
виключень, що робить цей податок одним із найбільш
гармонізованих в ЄС.

У результаті розвитку ПДВ сформувалося три ос"
новні підходи до його справляння (рис. 1).

При застосуванні ПДВ споживчого типу оподатку"
ванню підлягає створена додана вартість. Як правило,
вартість додається до вартості сировини, матеріалів,
напівфабрикатів та товарів промислового призначення.
Також з"під оподаткування виводять валові інвестиції,
тобто під оподаткування ПДВ потрапляє тільки валове
приватне споживання [9, с. 5]. Відповідно до такого
підходу імпорт має оподатковуватися ПДВ, а експорт
ні. Стягнення ПДВ такого типу прирівнюється до негай"

ної амортизації основних засобів (на
відміну від дохідного типу ПДВ, за яко"
го амортизаційні відрахування вирахо"
вуються щорічно) [10, с. 5—6]. За меха"
нізмом стягнення такий податок под"
ібний до податку на трансакції
(transaction tax), оскільки суми подат"
ку обов'язково вказуються у розрахун"
кових документах окремим рядком [11,
с. 142]. Перевагою ПДВ такого типу є
те, що він дає можливість уникнути под"
війного оподаткування заощаджень,
що обумовлює ефективність та нейт"
ральність цього податку у країнах з ви"
соким рівнем оподаткування доходів
фізичних осіб, а особливо у тих країнах,
де оподатковуються доходи від заощад"
жень (дивіденди, доходи від банківсь"
ких вкладів тощо). Механізм сплати
ПДВ такого типу на сучасному етапі
розвитку світової економіки застосо"
вується у більшості країн світу і вва"
жається однією з найкращих форм опо"
даткування.

При застосуванні дохідного типу
ПДВ оподаткуванню підлягають всі
продажі, вирахуванню підлягає тільки
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Таблиця 1. Переваги і недоліки акцизного оподаткування

Джерело: складено автором на основі узагальнення [5, с. 466; 7].
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Рис. 1. Особливості застосування різних форм справляння ПДВ
Джерело: складено автором.
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амортизація основних засобів. По суті база оподатку"
вання податком такого типу буде ідентичною сумі чис"
того національного доходу. Такий податок схожий на
корпоративний прибутковий податок, він розраховуєть"
ся методом калькулювання, тому споживачу невідомо,
якою є частка податку в ціні [11, с. 135]. На даний момент
такий податок використовується в Аргентині, Перу, штаті
Мічиган (США), а також Італії (imposta regionale sulle
attivitа produttive). Кожна із зазначених юрисдикцій має
свої особливі причини для використання такого типу
податку. Застосування італійського IRAP є можливим
завдяки можливості уніфікації бази оподаткування при
стягненні податку біля джерела, на відміну від прибут"
кового податку з різними базами оподаткування при"
бутків корпорацій та доходів фізичних осіб [12, с. 164].

Стягнення ПДВ, орієнтованого на валову продук"
цію, передбачає, що з виручки вираховується тільки
вартість тих товарів, робіт, послуг, які були викорис"
тані на поточний момент, амортизація основних засобів
не вираховується. Застосування такого податку стри"
мує інвестиційні процеси, гальмує процеси оновлення
основних засобів.

Виходячи з викладеного вище, із розглянутих трьох
форм стягнення ПДВ найбільш ефективним можна вва"
жати ПДВ споживчого типу, оскільки він не чинить не"
гативного впливу на інвестиції. Крім того, така форма
універсального акцизу не позначається негативно
на міжнародній торгівлі. Загалом існує два принципи
утримання ПДВ [5, с. 488]:

1. Принцип країни походження, який передбачає
оподаткування доданої вартості, створеної в країні, у
тому числі оподаткування експорту та звільнення від
оподаткування імпорту. За такого принципу ПДВ по
експортованих товарах стягується в країні"експортері,
а країна"імпортер в подальшому приймає до заліку спла"
чений в іншій країні ПДВ.

2. Принцип країни призначення передбачає оподатку"
вання доданої вартості всієї продукції, яка споживається
в середині країни, а значить звільнення від оподаткування
експорту та оподаткування імпорту за тими ж ставками,
що і продукція, вироблена в середині країни.

На сьогоднішній день європейський ринок все ще
залишається розрізненим в сенсі ПДВ. По"перше, існу"
ють різні ставки податку, а по"друге, процедура обчис"
лення і сплати ПДВ при торгівлі всередині країни істот"
но відрізняється від аналогічної процедури при торгівлі
між різними країнами ЄС. У перспективі в рамках ЄС
передбачається перехід на уніфіковану систему збору
ПДВ у міжнародній торгівлі, за якої податок буде стя"
гуватися за місцем походження товару (а не за місцем
призначення, як зараз). Таким чином, облік і звітність з
ПДВ при торгівлі всередині країни і в рамках ЄС буде
вестися абсолютно однаковим чином, що призведе до
скорочення операційних витрат при торгівлі всередині
ЄС, особливо для дрібного бізнесу. Поряд зі скасуван"
ням митних кордонів, це має стати важливим фактором
у створенні дійсно спільного європейського ринку [8].

Зважаючи на зазначені тенденції, а також на те, що
Україна визначила у якості одного з пріоритетів інтег"
рацію в ЄС, вітчизняне законодавство у частині оподат"
кування ПДВ має реформуватися відповідно до норм
ЄС, враховуючи всі нюанси, які стосуються не тільки
визначення ставок та механізму оподаткування міжна"
родної торгівлі, але і порідку відшкодування ПДВ. З цієї
позиції неприйнятною слід вважати практику вибірко"
вого відшкодування ПДВ експортерам, штучну затрим"
ку відшкодування ПДВ у часі товаровиробникам, що
суттєво знижує можливості підвищення конкурентос"
проможності вітчизняної продукції на світовому рин"
ку. Для цього необхідно мінімізувати ризик розвитку
корупції у цій складовій справляння ПДВ.

Застосування ПДВ також передбачає вибір одного
з методів розрахунку доданої вартості, а значить і зо"
бов'язань по ПДВ (табл. 2).

Найбільшого поширення у світовій практиці набув
непрямий метод вирахування, що пов'язано з відносною
простотою розрахунку, можливістю застосування
різних ставок оподаткування, різних податкових пері"
одів за умови чіткої організації документообороту. Тоб"
то застосування такого методу є своєрідним стимулом
дотримання дисципліни у документуванні торгівельних
трансакцій. Недоліком такого методу є негативний
вплив на обсяг обігових коштів платника податку, якщо
він здійснює придбання необоротних активів, оскільки
в такому випадку термін повернення ПДВ, сплаченого
у ціні необоротних активів, залежить від тривалості ви"
робничого циклу, чим довшим він є, тим довшим буде
описаний часовий лаг, тим більшою буде потреба у за"
лученні зовнішніх джерел фінансування.

Також звільнення від оподаткування окремих плат"
ників податків породжує кумулятивний ефект, оскіль"
ки руйнує весь ланцюг податкових кредитів [5, с. 481].
Це означає, якщо модель справляння ПДВ передбачає
застосування великої кількості пільг та виключень, пе"
ревагу слід надати іншому методу визначення доданої
вартості. Однак досвід застосування кредитного мето"
ду нарахування ПДВ та одночасного запровадження
різного виду пільг (у т.ч. знижених ставок) та виклю"
чень свідчить про його ефективність за умови поперед"
ження податкових зловживань.

На відміну від універсального акцизу, специфічні
акцизи мають набагато тривалішу історію застосуван"
ня, однак це не означає, що дискусійні питання у механ"
ізмах їх застосування відсутні. Одним з найбільш дис"
кусійних питань є визначення груп підакцизних товарів.
Рекомендаціями МВФ передбачено обмеження засто"
сування специфічних акцизів для п'яти груп товарів:
алкогольні напої; тютюнові вироби; автомобілі; нафта і
нафтопродукти; запасні частини до автомобілів [13].
Оптимальність оподаткування зазначених груп товарів
обумовлена тим, теоретично виправданим подвійне опо"
даткування (універсальним та специфічних акцизом)
може бути тільки оподаткування товарів з негативними
зовнішніми ефектами, а також товарів, які перебувають
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Таблиця 2. Методи розрахунку доданої вартості для визначення податкових
зобов'язань по ПДВ

Джерело: складено автором на основі узагальнення [5, с. 479—480; 7].
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у зоні особливої уваги державного регулювання. Одним
з теоретичних виправдань застосування специфічних
акцизів є те, що держава повинна акумулювати у своє"
му розпорядженні достатню суму грошових коштів, для
того, щоб пізніше подолати негативні ефекти від спо"
живання таких товарів.

Слід зазначити, що в країнах ЄС гармонізованим
можна вважати застосування специфічних акцизів
тільки в Австрії, Великобританії, Іспанії, Ірландії, Люк"
сембурзі та Португалії. Решта країн розширили перелік
підакцизних товарів, відносячи до них навіть ті, нега"
тивні ефекти, від застосування яких є дискусійними —
безалкогольні напої (Німеччина, Нідерланди, Швеція,
Данія, Франція, Фінляндія, Бельгія), кава та чай (Німеч"
чина, Данія), цукор, сіль, сірники, предмети розкоші
тощо. Слід зазначити, що найбільша кількість підакциз"
них товарів серед країн ЄС існує в Данії, однак при цьо"
му Данія залишається єдиною країною, яка повністю
відмовилась від диференційованих ставок ПДВ, засто"
совуючи єдину ставку для всіх з мінімальною кількістю
пільг та виключень. Таким чином, розширюючи перелік
підакцизних ставок та обираючи різні комбінації ста"
вок для них, країна компенсує втрату регуляторних вла"
стивостей універсального акцизу за рахунок застосу"
вання специфічних акцизів. Розширення спектру підак"
цизних товарів обумовлено передусім фіскальними
міркуваннями, обумовлено необхідністю збільшувати
надходження до бюджету в умовах необхідності змен"
шення податкового навантаження на доходи і капітал.

Свої особливості мають застосування податкових
ставок та пільг у сфері справляння специфічних акцизів.
Специфічні акцизи можуть стягуватись за адвалерними
(відсотковими) та твердими або специфічними (встанов"
леними у грошових одиницях від одиниці натурального
вимірника) ставками. Застосування обох типів ставок має
свої переваги і недоліки, тому надання переваги тому чи
іншому типу ставки залежить від ситуації в країні. Так, в
умовах високих темпів інфляції доцільно надавати пере"
вагу адвалерним ставкам, оскільки застосування специ"
фічних ставок вимагатиме постійного перерахунку їх
розміру або прив'язки до однієї із світових валют.

Найнижчі адвалерні ставки застосовуються в Данії,
Нідерландах, Сербії, а найвищі — в Італії, Естонії,
Фінляндії (рис. 2). При цьому дохідність специфічних
акцизів збільшується щороку як в Європейському союзі
в цілому, так і в окремих країнах.

На перший погляд може здатися, що природа спе"
цифічних акцизів повністю виключає можливість або
навіть і доцільність застосування податкових пільг. Од"
нак у світовій практиці пільги у механізмах стягнення
специфічних акцизів застосовуються з метою регулю"
вання товарообороту або стимулювання виробництва
окремих товарів. Найбільш поширеним типом податко"
вого вирахування можна вважати податкову премію (tax
refund). Вона застосовується в Бельгії, Словенії, Фран"
ції, Іспанії при купівлі дизельного палива [14—17]. По
суті це механізм повернення сплаченого акцизного по"
датку в одній країні при виїзді в іншу країну.

Зменшення ставки податку або звільнення від його
сплати (tax relief) використовується переважно з метою
захисту вітчизняного товаровиробника конкретного
підакцизного продукту з точки зору забезпечення ціно"
вої конкурентоспроможності у випадку імпорту анало"
гічного продукту. Наприклад, в Бельгії звільнені від
сплати акцизного податку виробники напоїв, отрима"
них шляхом ферментації, а більше ніж в половині країн
ЄС застосовується нульова ставка акцизного податку
на натуральні виноградні неігристі. Досвід застосуван"
ня такої пільги існує і в Україні.

Можливість застосування податкової пільги типу
tax relief відносно алкогольних напоїв передбачено Ди"
рективою ЄС 92/83 і розповсюджується тільки на алко"
гольні напої з низьким вмістом алкоголю — не вище 10%.
Знижені ставки на окремі категорії алкогольних напоїв
застосовуються у Франції (ром) та Греції (анісова горі"
лка) [18]. У більшості випадків зазначена податкова
пільга застосовується у сфері оподаткування палива та
електроенергії. Можливість застосування tax relief пря"
мо передбачена Директивами ЄС відносно альтернатив"
них джерел енергії. Таким чином, застосування такого
типу податкової пільги у механізмах стягнення специф"
ічних акцизів обмовлене або бажанням захистити
вітчизняного товаровиробника або підтримати енерге"
тичну безпеку (у випадку пільгового оподаткування
окремих видів палива).

Податкова знижка (tax abatements) по акцизному
податку використовується в США і полягає в частковій
компенсації акцизного податку, сплаченого при купівлі
легкового автомобіля, у випадку продажу автомобіля,
аварії, викрадення. Механізм часткової компенсації
спрямований на стимулювання придбання нових авто"
мобілів, що підтримує попит на необхідному рівні.

Рис. 2. Співвідношення між адвалерними і твердими ставками специфічних акцизів в ЄС

Джерело: Excise duty tables Part III — Manufactured Tobacco [Electronic sourse]. — avalaible at: http://ec.europa.eu/
taxation_customs/taxation/excise_duties/index_en.htm
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Податковий кредит (tax credit) застосовується в
окремих країнах Європи та США з метою стимулюван"
ня виробництва і споживання альтернативних видів па"
лива. Наприклад, у США податковий кредит по акциз"
ному податку складає 0,50 дол. США за галон при ви"
користанні зрідженого газу, рідкого палива, отримано"
го при переробці вугілля, а також палива, отриманого з
біомаси. Варто зазначити, що переважна кількість за"
значених пільг має тимчасовий характер і застосовують"
ся протягом коротких проміжків часу.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки зазначимо, що ідеологія засто"

сування акцизного оподаткування відповідає ідеології
розвитку товарно"грошових відносин, а ідеологія за"
стосування ПДВ відповідає ідеології розвитку спільного
ринку. З метою дотримання принципу нейтральності не"
обхідна уніфікація всіх ставок ПДВ у країнах ЄС, до чого
має прагнути і Україна. Зближення ставок має відбутися
тією мірою, в якій вплив різного рівня оподаткування
ПДВ на умови конкуренції буде мінімальним. Це озна"
чає, що ставки ПДВ в різних країнах спільного ринку не
повинні відрізнятися більше ніж на 1—2 процентних пун"
кти. Механізми справляння специфічних акцизів, на наш
погляд, не можуть бути уніфікованими для всіх країнах.
Наша позиція обумовлена такими міркуваннями. По"пер"
ше, у випадку уніфікації універсального і специфічного
акцизного оподаткування воно практично повністю втра"
тить свої регуляторні властивості і буде виконувати лише
фіскальну роль. По"друге, ідея застосування специфіч"
них акцизів передбачає, що ці податки встановлюються
для товарів, споживання яких має негативні ефекти. Од"
нак такі товари можуть бути різними для більшості країн.
Тому подальші зміни у механізмах справляння специфі"
чних акцизів мають бути спрямовані на координацію між
країнами спільного ринку, однак не на повну гармоніза"
цію. Це стосується і перспектив розвитку оподаткуван"
ня специфічними акцизами в Україні.
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