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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В умовах стрімких глобалізаційних та інтеграційних

процесів питанню гармонізації оподаткування при&
діляється неабияка увага. Місія реформування подат&
кової системи в Україні полягає не лише у побудові су&
часної та водночас справедливої фіскальної політики,
яка зумовила б рівність усіх платників перед законом, а
й забезпечення досягнення стратегічних цілей таких як
членство в Європейському Союзі (далі ЄС).

На шляху досягнення поставленої мети значну роль
відіграє стратегічна галузь країни — електроенергети&
ка. Євроінтеграція неможлива без адаптації чинного
законодавства України вимогам норм Директив Ради
ЄС, в тому числі і в частині оподаткування галузі елект&
роенергетики сфери матеріального виробництва непря&
мими податками.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР
Основні аспекти проблематики реформування

вітчизняної податкової системи предметно аналізува&
лась такими науковцями: В. Андрущенком, О. Даніловим,
З. Варналієм, О. Василиком, В. Гейцем, А. Крисоватим,
П. Мельником, А. Поддєрьогіним, Т. Хацаюк, С. Юрієм
та іншими. Однак питання гармонізації оподаткування
в Україні та країнах Євросоюзу, в частині оподаткуван&
ня електроенергетики непрямими податками, зали&
шається недостатньо дослідженими.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ
На сьогоднішній день наша країна в процесі стрімких

інтеграційних енергетичних процесів має певні пріори&
тети відносно унікального геополітичного та географі&
чного розташування в межах Європи. Територія Украї&
ни розташована на межі із західними країнами, які є
членами Європейського Союзу, цей фактор сприятли&
во впливає на прокладання транзитних маршрутів по&
стачання електроенергії.
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Запровадження євроінтеграційних процесів у галузі
електроенергетики можливе за умови вирішення про&
блем по вдосконаленню як технологічних, так і еконо&

 
  ,%   

   
2006 2007 2008 2009 

 30,7 30,2 29,5 29,9 
 56,1 51,1 55,3 53,2 

 30,7 30,9 31,9 33,9 
 36,4 36,7 36,1 35,4 

 31,6 32,8 32,6 32,6 
 44,0 43,0 38,7 42,4 
 44,1 43,2 42,6 40,8 

 34,8 32,5 30,9 29,5 
 35,3 35,5 35,2 36,4 

 36,0 34,8 32,9 32,1 
 49,0 47,9 47,4 43,6 

 43,3 41,2 38,3 41,0 
 38,9 40,2 39,5 40,3 

 35,7 35,4 33,6 32,1 
 41,0 40,2 39,7 42,1 

 45,4 43,7 43,6 41,8 
 33,6 33,6 32,5 32,0 

 34,5 34,1 33,7 35,0 
 42,8 41,4 42,1 41,2 

 47,0 45,0 43,8 41,7 
 44,9 43,4 42,7 40,9 
 39,7 39,5 38,6 38,3 

 39,2 39,0 36,8 36,9 
 31,8 30,9 30,6 31,9 

 34,7 35,4 39,1 40,5 

Таблиця 1. Частка непрямих податків у деяких країнах
Євросоюзу за період з 2006 по 2009 рр., %

Джерело: Taxation trends in the European Union. / Annex A:
tables (xls 5.43 Mb) /[Електронний ресурс] — Режим доступу:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/
economic_analysis/tax_structures/index_en.htm.�Заголовок з ти�
тулу екрану
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мічних умов функціонування
електроенергетичних ринків
України. Створення сприятли&
вих економічних умов функці&
онування галузі електроенер&
гетики може бути досягнуте,
зокрема, й за допомогою впро&
вадження відповідних інстру&
ментаріїв з боку податків.

Одним із основних на&
прямів реформування подат&
кової системи України є впро&
вадження норм Податкового
кодексу з урахуванням норм
Директив Ради ЄС, які регулю&
ють питання оподаткування
непрямими податками також.
Але електроенергетична га&
лузь нашої країни потребує
впровадження досвіду оподат&
кування підприємств електро&
енергетики та електроенергії
країнами Євросоюзу, в тому
числі і непрямими податками.
В разі гармонізації податково&
го законодавства в даному на&
прямі та виконання поставле&
них умов ЄС, в України є всі
передумови виходу на зов&
нішні ринки. Для нашої держа&
ви вступ до Європейського Со&
юзу — це можливість інтег&
рації в майбутньому, адже на
сьогоднішній день у світі відбу&
ваються досить стрімкі проце&

си глобалізації. Євроінтеграція зумовлює мож&
ливість досягнути надійного та прогнозованого
стану економіки, а також забезпечує вільний до&
ступ до світових ринків товарів та послуг.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою даного дослідження є проведення

аналізу застосування норм податкового законо&
давства в частині непрямих податків і зборів у га&
лузі електроенергетики в країнах Євросоюзу та
аналіз сплати непрямих податків та інших по&
датків і зборів до бюджету вітчизняними підприє&
мствами електроенергетики. Проведений аналіз
надасть можливість узагальнити певні висновки,
стосовно оподаткування підприємств електрое&
нергетики непрямими податками з урахування
впроваджених нових норм Податкового кодек&
су України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Особливістю непрямих податків є те, що вони
складають систему податків на споживання, об'єк&
том оподаткування яких є не особи, майно чи до&
ходи, а різноманітні предмети споживання. Не&
прямі податки посідають важливе місце у фінан&
суванні державних потреб (табл. 1).

Непрямі податки можна структуризувати за
трьома основними групами: перша — податки на
споживання: податки з предметів розкоші; пода&
ток на задоволення (податок на карти або клубні
квитки); друга — мито: зовнішнє, внутрішнє; акци&
зи — податки на предмети споживання під час об&
робки сировини або напівфабрикатів, характерною
ознакою яких є перекладання на платника на на&
ступних етапах просування товару [2].

Другим за значимістю непрямим податком для

 
     ,%  

    
2006 2007 2008 2009 

 5,1 4,9 4,6 4,9 
 15,8 17,4 18,4 18,8 

 10,2 10,8 9,6 11,0 
 6,8 6,6 6,6 6,8 

 7,2 6,7 6,5 6,7 
 11,1 11,4 10,4 14,0 
 7,6 7,6 8,2 9,6 

 6,2 6,0 6,4 7,1 
 5,2 4,7 4,8 4,9

 5,2 4,8 4,5 4,9 
 10,7 9,0 8,4 9,1 

 10,9 9,4 11,0 13,9 
 10,0 9,8 10,1 11,9 

 10,7 10,0 9,8 9,2 
 9,0 8,4 8,3 8,9 

 9,1 9,7 9,0 8,8 
 6,4 6,3 6,0 6,0 

 6,1 6,0 5,8 5,8 
 11,9 12,0 13,0 11,9 

 9,6 8,5 8,3 8,8 
 11,1 10,5 9,6 11,8 
 8,6 8,7 9,0 11,0 

 9,9 12,1 9,2 9,7 
 8,4 7,8 7,7 8,0 

 5,9 5,8 5,8 6,2 

Таблиця 2. Частка акцизів та податків на споживання
у деяких країнах Євросоюзу за період з 2006 по 2009рр., у %

Джерело: Taxation trends in the European Union / Annex A: tables
(xls 5.43 Mb)./ [Електронний ресурс] �Режим доступу:  http://
ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/
tax_structures/index_en.htm. — Заголовок з титулу екрану.

 2005 2006 2007 2008 2009 
  

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  4 334,7 5 165,8 7 897,2 11 312,0 11 143,0 
  0,0 0,0 1 219,9 40,0 0,0 

  0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 
  0,0 16 906,8 3 365,6 8 169,0 50 789,0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-   4 662,4 0,0 5 335,0 0,0 0,0 

  0,0 9,0 0,0 215,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  192,6 13,7 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 3,0 198,0 

  165,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  5 206,0 0,0 3,4 243,0 2 931,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  25,8 1 271,7 2 809,1 7 347,0 6 840,0 
 19 266,0 13 434,0 11 430,0 0,0 0,0

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 502,0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  71 488,4 20,1 454,3 5 079,0 997,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 105 341,1 36 840,9 32 514,5 32 408,0 73 400,0 

Таблиця 3.Непрямі податки та інші вирахування з доходу підприємств за КВЕД 40.1
у 2005—2009 рр.(згідно даних ф.2 "Звіт про фінансові результати"), тис. грн.

Джерело: Дані надані Інформаційно�аналітичним агентством ДП Держ.ком. статистики
України [Електронний ресурс]. — К.: електро.xls (71 Кб) — Назва з титул. екрану.
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наповнення бюджету, після ПДВ, є ак&
цизний податок. У даний час акцизи за&
стосовуються в усіх країнах з ринковою
економікою. Вони встановлені на обме&
жений перелік товарів та відіграють под&
війну роль: по&перше, це одне з важли&
вих джерел доходів бюджету; по&друге,
це засіб обмеження споживання підак&
цизних товарів (в основному соціально
шкідливих) і регулювання попиту та
пропозиції товарів [5]. Якщо характери&
зувати ставки акцизів в країнах&членах
Євросоюзу, то варто відзначити значні
диспропорції між членами Євросоюзу,
про що свідчать дані наведені в табл. 2.

Така різка диференціація акцизів
стимулює активний туристичний шопінг
з метою експорту підакцизних товарів
(переважно алкогольних напоїв, акцизних виробів і бен&
зину) із країн з низьким рівнем акцизів у країни Євро&
союзу, що стягують високі акцизи.

У вітчизняному Податковому кодексі передбаче&
но всі чинні норми щодо оподаткування підакцизної
продукції, що діяли до його прийняття, а також вста&
новлено ставки акцизного податку та визначено особ&
ливості оподаткування. Позитивним є те, що норми
Податкового Кодексу щодо акцизного податку зручні
та зрозумілі для користування, норми взаємно узгод&
жені і не містять протиріч з іншими нормами Подат&
кового Кодексу та нормами чинного законодавства.
З метою створення в Україні стабільної та простої для
розуміння системи справляння акцизного податку, 6
законів України об'єднано в один, назву "акцизний
збір" змінено на "акцизний податок", що відповідає
його економічній суті, та визначено види підакцизних
товарів.

Одним із основних напрямів удосконалення оподат&
кування акцизним податком у Податковому кодексі
була адаптація законодавства України до норм Дирек&
тив Ради ЄС, які регулюють питання оподаткування ак&
цизним податком, а саме
— в розділі VI "Акцизний
податок" Податкового ко&
дексу:

— дається визначення
акцизного складу як при&
міщення на обмеженій те&
риторії, в яких розпоряд&
ником акцизного складу
під час здійснення госпо&
дарської діяльності вироб&
ляються, зберігаються,
одержуються чи видають&
ся підакцизні товари, та
визначення розпорядника
акцизного складу — су&
б'єкта господарювання,
який одержав ліцензію на
право виробництва підак&
цизної продукції, що
відповідає нормам Дирек&
тиви Ради 92/12/ЄЕС;

— об'єктами оподат&
кування замість оборотів з
реалізації визначено опе&
рації з реалізації та вве&
зення підакцизних товарів.
Зазначена норма приведе&
на у відповідність до Ди&
рективи Ради 92/12/ЄЕС,
згідно якої зобов'язання
щодо сплати акцизного
збору виникають у момент
випуску для споживання,

що означає будь&який вихід з&під режиму призупинен&
ня оподаткування;

— дано визначення прав і обов'язків постійного
представника органу державної податкової служби на
акцизному складі.

Іншим видом непрямих податків є мито. Мито стя&
гується при перетині кордону, тобто при імпорті, екс&
порті та транзиті товарів. Мито включається в ціну то&
варів, його ставка диференційована за групами товарів,
перелік яких значно ширший за перелік підакцизних
товарів. Країни Заходу використовують сьогодні митне
оподаткування на відносно низькому рівні. У країнах,
що розвиваються, рівень митного оподаткування імпор&
ту значно вищий. Середній рівень митних тарифів бага&
тьох країн, що розвиваються, складає 38—40%, а став&
ки коливаються від 1 до 100% і більше. На окремі това&
ри встановлюється мито 150—200% і вище [6]. В Україні
Податковим кодексом передбачено мито у складі непря&
мих податків, проте більш детальна інформація щодо
справляння та адміністрування даного виду податку заз&
начається у Митному кодексі, що на даний час знахо&
диться у розробці.

Рис. 1. Динаміка показника "Непрямі податки та іншу відрахування з
доходу" у 2005—2009 рр. (за даними ф.2 "Звіт про фінансові результати)

Таблиця 4.Непрямі податки та інші вирахування з доходу підприємств за КВЕД 40.1 у
2005—2009 рр.(згідно даних ф.2Nм "Звіт про фінансові результати), тис. грн.

Джерело: Дані надані Інформаційно�аналітичним агентством ДП Держ.ком. статистики Украї�
ни [Електронний ресурс]. — К.: електро.xls (71 Кб) — Назва з титул. екрану.
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Підприємства електроенергетичної галузі входять
до числа платників непрямих податків. Нижче наведені
дані по непрямим податкам та іншім вирахуванням з до&
ходу підприємств за КВЕД 40.1 "Виробництво та розпо&
ділення електроенергії".

Дані табл. 3. свідчать, про зниження ефективності
справляння непрямих податків протягом 2005—2009 рр.
Зокрема, у 2005 р. великими підприємствами електрое&
нергетичної галузі було сплачено 105341,1 тис. грн. до
бюджету, а у 2006—2008 рр. цей показник складав близь&
ко третини зазначеної величини — 36 840,9 тис. грн., 32
514,5 тис. грн. та 32 408,0 тис. грн. відповідно. У 2009 р.
спостерігається зростання надходжень до бюджету, їх
загальна величина по непрямих податках склала 73400,0
тис.грн. Тенденцію змін ілюструє рис. 1.

Розміри сплати непрямих податків підприє&
мствами електроенергетичної галузі, що склада&
ють звітність за скороченою формою, ілюструє
табл. 4.

За даними табл. 4. найбільше надходжень до
бюджету в результаті сплати непрямих податків
спостерігається у 2008 р. За цей час підприєм&
ствами електроенергетичної галузі, що склада&
ють звітність за скороченою формою було спла&
чено 207 709,4 тис. грн. Динаміку сплат ілюструє
рис. 2.

Ланцюгові темпи приросту непрямих по&
датків та інших відрахувань з доходу, розрахо&
вані за даними ф. 2 "Звіт про фінансові результа&
ти, наведено у табл. 5.

За розрахунками, наведеними у табл. 5, мож&
на зробити висновок, що у різні роки даний по&
казник змінювався по&різному. Так, в цілому по
Україні у 2006 р. порівняно з 2005 р. відбулося
зниження його на 65,0 %, у 2007 р. порівняно з
2006 р. він знизився на 11,7 %, у 2008 р. порівня&
но з 2007 р. на 0,3 %, а в 2009 збільшення на 126,5
%.

За розрахунками наведеними у табл. 6. можна ска&
зати, що певної закономірності у зміні показника, що
розглядається, немає. В цілому по Україні в по&
рівнянні з попереднім роком він зменшився у 2006 р.
на 16,8 %, у 2007 р. збільшився на 177,3 %, у 2008 —
збільшився на 181,2 %, у 2009 — зменшився на 28,6 %.
Найбільше у 2009 р. обсяги непрямих податків та
інших відрахувань з доходу збільшилися у Харківській
області.

У табл. 7. наведено дані про навантаження непря&
мих податків та інших відрахувань з доходу на валовий
дохід (за даними ф. 2 "Звіт про фінансові результати") у
2005—2009 рр.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, особливістю непрямих по&

датків є те, що вони складають систему
податків на споживання, об'єктом опо&
даткування яких є не особи, майно чи
доходи, а різноманітні предмети спожи&
вання. В Україні, як і в цілому у світі, не&
прямі податки займають дедалі вагомі&
шу частку у системах оподаткування —
розвиваються різні форми непрямих по&
датків, варіюють їх ставки. Податкова
політика уряду України щодо непрямих
податків повинна бути спрямована на
зменшення частки ухилянь від сплати
непрямих податків з одночасним змен&
шенням адміністративного тягаря їх
справляння.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Прийняття Податкового кодексу
України враховує основні стратегічні
напрями, закладені положеннями Кон&
цепції реформування податкової сис&
теми України та Директивами Ради ЄС,
які регулюють питання оподаткування
акцизним податком. Для забезпечення
цілісності методичного підходу щодо
встановлення ставок акцизного подат&
ку для товарів, які переважно імпорту&
ються на митну територію України,
ставки акцизного податку перерахо&
вані з національної валюти (гривні) у
європейську валюту євро. Відповідно
до стратегії  інноваційно&інвести&
ційного розвитку в частині енергозбе&
реження та покращення екологічного

Рис. 2. Динаміка показника
"Непрямі податки та іншу відрахування з доходу"

великих підприємств у 2005N2009 рр.
(за даними ф.2Nм

Звіт про фінансові результати)

Таблиця 5. Ланцюгові темпи приросту непрямих податків та інших
відрахувань з доходу (розраховано за даними ф. 2 "Звіт про фінансові

результати)

Джерело: Дані надані Інформаційно�аналітичним агентством ДП Держ.ком. ста�
тистики України [Електронний ресурс]. — К.: електро.xls (71 Кб) — Назва з титул.
екрану.
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стану довкілля, розділом "Акциз&
ний податок" Податкового кодек&
су передбачено запровадження
зниженої ставки податку на бензи&
ни моторні сумішеві з вмістом до&
бавок на основі біоетанолу та ди&
ференціація ставок акцизного по&
датку на дизельне паливо в залеж&
ності від вмісту сірки, але не перед&
бачено оподаткування акцизним
збором електроенергії — як това&
ру споживання. На нашу думку, це
є основною відмінністю оподатку&
вання електроенергетики в Україні
та країнах Євросоюзу. Впровад&
ження даного податку на території
нашої держави поки що неможли&
во, що зумовлено інженерно&тех&
нічною специфікою функціонуван&
ня електроенергетики, тому існу&
ють всі перспективи розробок у да&
ному напрямку.
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 2005 2006 2007 2008 2009
   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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  0,002 0,000 0,000 0,000 0,000
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

Таблиця 7. Навантаження непрямих податків та інших відрахувань з доходу на
валовий дохід (за даними ф. 2 "Звіт про фінансові результати)

Джерело: Дані надані Інформаційно�аналітичним агентством ДП Держ.ком. статис�
тики України [Електронний ресурс]. — К.: електро.xls (71 Кб) — Назва з титул. екрану.

даткової системи// Фінанси України. — 2010. — №12.
— С. 3—11.

4. Поддєрьогін А.М. Податок на додану вартість та
його вплив на діяльність суб'єктів підприємництва//
Фінанси України. — 2010. — №5. — С. 48—57.

5. Ривак Н.О. Розвиток си&
стеми непрямого оподаткування в
економіці країн світу / Н.О. Ривак
[Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
portal/Soc_Gum/Eir/2008_4/166&
170.pdf — Заголовок з титулу ек&
рану.

6. Офіційний сайт KPMG
[Електронний ресурс]. —Режим
доступу: http:// www.kpmg.com —
Заголовок з титулу екрану

7. Спільний європейський еко&
номічний простір: гармонізація ме&
гарегіональних суперечностей: мо&
нографія/[за заг. редакцією Д.Г.
Лук'яненка, В.І. Чужикова].&
К.:КНЕУ, 2007. — 544 с.

8. Хацаюк Т.В., Проскуряков К.І.
Непряме оподаткування в Україні:
шляхи реформування в процесі
євроінтеграції [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://intkonf.org/
hatsayuk&tv&proskuryakov&ki&nep&
ryame&opodatkuvannya&v&ukrayini&
shlyahi&reformuvannya&v&prots

9. Ярошенко Ф.О. Реформуван&
ня податкової системи України в
контексті прийняття Податкового
кодексу (коментарі до пропозицій
Міністерства фінансів України) //
Фінанси України. — 2010. — №7.
— С. 3—21.
Стаття надійшла до редакції02.07.2011 р.


