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У статті розглянуто досвід застосування негармонізованих акцизних податків у Федеративній Рес@
публіці Німеччина. Запровадження таких податків не суперечить законодавству ЄС. Встановлено, що
основною метою запровадження негармонізованих акцизних податків є залучення додаткових коштів
до бюджету країни, а також регулювання споживання певних видів підакцизних товарів. У статті роз@
глянуто такі негармонізовані акцизні податки ФРН, як@от: податок на каву, податок на слабоалкогольні
напої, податок на ядерне паливо. Досліджено фіскальну ефективність негармонізованих акцизних по@
датків. Встановлено, що частка таких податків у податкових надходженнях Німеччини незначна, а саме:
0,13% у 2019 році, що свідчить про їх регулюючу, а не фіскальну роль.
Автором детально розглянуто предмет, об'єкт оподаткування та ставка податку на каву, слабоалко@
гольні напої та ядерне паливо. У статті представлено досвід запровадження та скасування податку на
ядерне паливо у ФРН.
Також розглянуто перспективи розширення негармонізованих акцизних податків у країні, зокрема,
за рахунок запровадження податку на цукор, з метою зменшення його споживання та запобігання ожи@
рінню. Наукові дослідження підтверджують, що запровадження податку на цукор призводить до скоро@
чення споживання цукру, зокрема, у Великобританії та Угорщині.
Встановлено, що негармонізовані акцизні податки Німеччини та інших країн ЄС є предметом дис@
кусій на рівні законодавства ЄС, адже їх запровадження призводить до неузгодженого правового ланд@
шафту, який призводить до певних труднощів, зокрема, для перевізників підакцизних товарів. Окрім
того, є певні ризики щодо визнання негармонізованих акцизних податків недійсними, як це трапилось з
податком на ядерне паливо.
Автор підсумовує, що вивчення досвіду ФРН щодо запровадження негармонізованих акцизних по@
датків може сприяти упередженню певних законодавчих колізій, правових та інших перешкод у разі їх
запровадженя в Україні, дискусія про які ведеться останні роки, зокрема — на поліетиленові пакети,
шкідливу для здоров'я їжу (фаст@фуд), слабоалкогольні напої тощо.
The article considers the experience of using non@harmonized excise taxes in the Federal Republic of Germany.
The introduction of non@harmonized excise taxes does not contradict EU legislation. It is established that the
main purpose of the non@harmonized excise taxes is to attract additional funds to the state budget, as well as to
regulate the consumption of certain types of excisable goods. The article considers such non@harmonized excise
taxes of Germany as: coffee tax, alcopop tax, nuclear fuel tax. The fiscal efficiency of non— harmonized excise
taxes has been studied. It is established that the share of such taxes in Germany's tax revenues is insignificant,
namely: 0.13% in 2019, indicating their regulatory rather than fiscal role. In 2019, the coffee tax provided 1,1
billion euros in tax revenues, and the alcopop tax — 1 billion euros.
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The author analyses in detail the subject, object of taxation and tax rate on coffee, alcopop, and nuclear fuel.
The article presents the experience of introducing and abolishing the nuclear fuel tax in Germany.
The prospects of expanding non@harmonized excise taxes in the country through the introduction of sugar
tax to reduce its consumption and prevent obesity, were also considered. Research confirms that the introduction
of sugar tax reduces sugar consumption, particularly in The United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland, and Hungary.
It has been established that non@harmonized excise taxes in Germany and other EU countries are the subject
of discussions at the level of EU legislation, as their introduction leads to inconsistent legal landscape leading to
certain difficulties for carriers of excisable goods. Moreover, there are some risks of invalidating non@harmonized
excise taxes, as has happened with the nuclear fuel tax.
The author concludes that the study of the German experience on introduction of non@harmonized excise
taxes may help prevent certain legal conflicts, legal and other obstacles to their introduction in Ukraine being
discussed in recent years, in particular — on plastic bags, unhealthy food (fast food), alcopop, etc.

Ключові слова: акцизний податок, негармонізовані акцизні податки, податок на каву, податок на слабо
алкогольні напої, податок на ядерне паливо, податок на цукор, підакцизні товари.
Key words: excise tax, nonharmonized excise taxes, coffee tax, alcopop tax, nuclear fuel tax, sugar tax, excisable
goods.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Угода про асоціацію України з ЄС визначає ряд ви$
мог щодо змін в податковому законодавстві України, у
тому числі і у сфері акцизного оподаткування. Одним із
зобов'язань, які взяла на себе Україна, є поступова гар$
монізація акцизних податків згідно вимог відповідних
Директив Ради ЄС. Проте акцизні податки є не тільки
найбільш зручним інструментом для мобілізації доходів
до бюджету країни, а й потужним регулюючим механі$
змом, що дозволяє регулювати обсяги споживання
підакцизних товарів, шкідливих для здоров'я та довкіл$
ля. Враховуючи той факт, що перелік гармонізованих
акцизних податків та підакцизних товарів обмежується
відповідними Директивами ЄС, залишається потреба в
розширенні підакцизних товарів, враховуючи сучасні
виклики розвитку суспільства. Зокрема, проблема ожи$
ріння та зростання чисельності хворих дорослих та дітей
на цукровий діабет підштовхнула уряди деяких країн до
запровадження акцизного податку на цукор, а це вже
негармонізованих акциз. До того у ряді Європейських
країн існують певні податкові традиції щодо оподатку$
вання тих чи інших товарів, які не завжди вписуються в
стандартний перелік гармонізованих акцизів. З огляду
на вищезазначене, вивчення досвіду запровадження та
скасування негармонізованих акцизних податків, однієї
з найрозвинутіших економік Європейського Союзу, а
саме — Федеративної Республіки Німеччина є надзви$
чайно актуальною темою наукових досліджень.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Аналіз останніх публікацій та досліджень свідчить, що
темі акцизного оподаткування присвячено багато публі$
кацій вітчизняних науковців, серед яких Антипов В.І., Бре$
хов С.С., Євсєєва І.О., Коротун В.І., Лисецька Н.М.,
Новицька Н.В., Трубін І.О., Федчишин Ю.А. та ін. [1—
3]. Попри наявність значної кількості наукових публі$
кацій, присвячених різним аспектам адаптації непрямо$
го оподаткування в Україні до вимог європейського за$
конодавства, у вищезазначених працях у достатній мірі
не розкриті питання застосування негармонізованих ак$
цизних податків у країнах$членах ЄС.
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідити застосування негармоні$
зованих акцизних податків у Федеративній Республіці
Німеччина.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Законодавство країн ЄС у сфері оподаткування по$
ступово гармонізується, не оминув цей процес і сферу
специфічних акцизних податків. Передумовою гармо$
нізації акцизних податків стали шахрайство з фінансо$
вими ресурсами та втрата бюджетних надходжень, що
були спричинені розбіжностями у системі акцизних по$
датків країн$членів ЄС.
Варто зазначити, що процес гармонізації акцизних
податків був тривалий та пов'язаний з цілим рядом труд$
нощів, а саме: (1) акцизним податком обкладаються то$
вари широкого споживання (алкогольні напої, тютюнові
вироби), і їх гармонізація зачіпає інтереси практично
всіх верств населення; (2) в ряді країн ЄС акцизний по$
даток є частиною державної монополії на торгівлю де$
якими товарами (наприклад, у Франції — це торгівля
вином і тютюновими виробами, у Німеччині діє держав$
на монополія на виробництво спирту тощо); (3) уніфі$
кацію ставок акцизного збору необхідно погоджувати
з правилами єдиної політики в галузі сільського госпо$
дарства (вино, цукор, тютюн), енергетики та транспор$
ту (нафтопродукти), з умовами угод ЄС з окремими гру$
пами країн, що розвиваються (чай, кава) тощо; (4) треба
враховувати розбіжності в стандартах, вимогах щодо
захисту прав споживачів, національних традиціях та
смаках країн$членів ЄС [4, c. 69].
Загалом законодавство ЄС у сфері акцизних по$
датків здебільшого було сформовано у зв'язку із засну$
ванням внутрішнього ринку 1 січня 1993 року, що пе$
редбачав скасування внутрішніх податкових кордонів
між державами$членами ЄС [5, c. 77].
Загальну мету гармонізації специфічного акцизно$
го оподаткування в країнах ЄС європейські можнов$
ладці формулюють такими трьома складовими:
— встановлення фіскальної нейтральності в самій
фінансовій системі ЄС;
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Таблиця 1. Структура та частка гармонізованих та негармонізованих акцизних податків у загальних податкових
надходженнях ФРН у 2011—2019 рр., %

Показник
Всього податкових
надходжень
Гармонізовані акцизні
податки:

573351,4

2014
2015
2016
2017
2018
2019
млн євро
600045,8 619708,3 643617,2 673261,5 705791,4 734512,9 776262,7 799308,1

65018,4

63703,6

63413,1

64178,1

64297,1

64009,7

65507,3

65223,9

64804,7

податок на тютюн
податок на алкоголь
податок на ігристі вина
податок на проміжні
продукти
податок на енергію
податок на
електроенергію
податок на пиво
Негармонізовані акцизні
податки:
податок на каву
податок на
слабоалкогольні напої
податок на ядерне
паливо
Всього акцизні податки

14413,8
2 149,4
454,3
15,7

14143,4
2 121,4
450,0
14,3

13819,9
2 102,4
434,3
14,4

14611,7
2 059,7
411,6
14,7

14920,9
2 069,9
429,1
14,4

14186,1
2 070,2
400,6
15,2

14398,8
2 093,6
367,9
16,6

14339,0
2 132,7
377,7
17,5

14256,8
2 117,8
383,9
19,4

40036,2
7 246,9

39304,7
6 973,2

39363,9
7 009,2

39757,8
6 638,2

39593,8
6 592,5

40090,7
6 569,2

41022,3
6 943,9

40881,6
6 858,0

40682,7
6 688,8

702,2
1952,4

696,6
2632,6

668,9
2308,2

684,4
1724,9

676,4
2404,3

677,8
1463,5

664,2
1059,4

617,4
1039,0

655,3
1061,3

1 028,3
1,6

1 053,5
2,0

1 021,1
2,0

1 015,6
1,3

1 031,5
2,2

1 039,8
1,3

1 057,4
2,0

1 036,6
2,5

1 060,3
1,0

922,5

1 577,0

1 285,1

708,0

1 370,5

422,4

-

-

-

66970,8

66336,1

65721,2

66701,4

65473,3

66566,7

66263,0

65865,9

100

100

100

65903,0
%
100

100

100

100

100

100

11,34

10,62

10,23

9,97

9,55

9,07

8,92

8,40

8,11

0,34

0,44

0,37

0,27

0,36

0,21

0,14

0,13

0,13

11,68

11,06

10,60

10,24

9,91

9,28

9,06

8,53

8,24

Всього податкові
надходження
Частка гармонізованих
акцизних податків у
податкових
надходженнях
Частка
негармонізованих
акцизних податків у
податкових
надходженнях
Частка акцизних
податків у податкових
надходженнях

2011

2012

2013

Джерело: складено та розраховано автором на основі [7].

— спрощення умов торгівлі для зовнішніх і внут$
рішніх агентів;
— створення умов для ефективного функціонуван$
ня внутрішнього ринку ЄС [1, c. 85].
У результаті переговорів гармонізації в сфері спе$
цифічного акцизного оподаткування зазнали три кате$
горії товарів:
— алкоголь та алкогольні напої, у тому числі пиво;
— тютюнові вироби та дрібнонарізаний тютюн;
— енергетичні та електроенергетичні товари, у тому
числі нафтопродукти; енергоносії та електроенергія;
природний газ; вугілля та похідні від таких товарів.
Податкова гармонізація зачіпає законодавчий суве$
ренітет країн$членів ЄС, але не зачіпає:
— суверенітет стягнення та розподілу податків;
— суверенітет адміністрування.
Надходження гармонізованих податків спрямо$
вується виключно в бюджети країн$членів, а не до Євро$
пейського співтовариства (повноваження щодо стягнен$
ня та розподілу податку належать державам членам).
Гармонізація специфічного акцизного оподаткуван$
ня передбачала приведення у відповідність національ$
них податкових систем країн$членів ЄС до загальних по$
ложень відповідних директив.
На початковому етапі гармонізації специфічних ак$
цизних податків Єврокомісія просувала ідею встанов$
лення єдиних ставок податку для всіх країн$членів ЄС.
Проте така пропозиція не була підтримана жодною з
країн. Тоді Єврокомісія запропонувала встановлення
мінімальних ставок податків, які й знайшли своє відоб$
раження у відповідних директивах ЄС, головними з яких
є:
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— Директива Ради № 2008/118/ЄС від 16 грудня
2008 року про загальний режим акцизних зборів;
— Директива Ради № 2011/64/ЄС від 21 червня 2011
року про структуру та ставки акцизного збору на тю$
тюнові вироби (кодифікація);
— Директива Ради № 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 року
щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт
та алкогольні напої;
— Директива Ради № 92/84/ЄЕС від 19.10.1992 року
щодо зближення ставок акцизного збору на алкоголь
та алкогольні напої;
— Директива Ради № 2003/96/ЄС від 27.10.2003 року
про реструктуризацію системи Співтовариства з опо$
даткування продуктів енергії та електроенергії [6].
Варто зазначити, що до 1 січня 1993 року у країнах$
членах ЄС акцизним податком оподатковувались не
тільки вищеперелічені товари, що підлягають гармоні$
зації, але й багато інших. Зокрема, у Федеративній Рес$
публіці Німеччина (ФРН) ще у 1992 році до таких підак$
цизних товарів відносились кава, чай, цукор, сіль,
гральні карти тощо. Частину цих негармонізованих
акцизних податків було скасовано, а частина залиши$
лась.
На наш погляд, варто розглянути досвід ФРН як
однієї з провідних економік ЄС та світу, щодо запро$
вадження та регулювання негармонізованих акцизних
податків.
З 1993 року у Німеччині в той чи інший період діяли
такі негармонізовані акцизні податки:
— податок на каву;
— податок на слабоалкогольні напої;
— податок на ядерне (реакторне) паливо.
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Таблиця 2. Ставка акцизного податку на товари,
що містять смажену каву

10-100 грам

Податок за
кілограм товару,
євро
0,12

від 100 до 300 грам
від 300 до 500 грам
від 500 до 700 грам
від 700 до 900 грам

0,43
0,86
1,32
1,76

Вміст смаженої кави
за кілограм товару

Джерело: [8].
Таблиця 3. Ставки акцизного податку на товари,
що містять розчину каву

10-100 грам

Податок за
кілограм товару,
євро
0,26

від 100 до 300 грам
від 300 до 500 грам
від 500 до 700 грам
від 700 до 900 грам

0,94
1,91
2,86
3,83

Вміст розчинної кави
за кілограм товару

Джерело: [8].

Основною метою запровадження негармонізованих
акцизів є залучення додаткових коштів до бюджету
країни, а також регулювання споживання та застосу$
вання певних видів підакцизних товарів, шкідливих для
здоров'я та навколишнього середовища.
Варто зазначити, що запровадження негармонізо$
ваних акцизних податків не суперечить законодавству
ЄС, адже в ст. 1. п. 3 Директиви Ради № 2008/118/ЄС
від 16 грудня 2008 року про загальний режим акцизних
зборів, зазначено, що держави$члени можуть стягува$
ти податки: (1) з інших товарів, ніж підакцизні товари;
(2) надання послуг, включаючи ті, що пов'язані з підак$
цизними товарами, які не мають характер податку з обо$
роту. Проте встановлення таких податків не може спри$
чинити виникнення формальностей, пов'язаних із пере$
тином кордону, якщо йдеться про торгівлю між держа$
вами$членами ЄС.
Загалом акцизні податки забезпечують майже 8,3%
податкових надходжень Федеративної Республіки
Німеччині. Структура та частка гармонізованих та не$
гармонізованих акцизних податків ФРН представлена
у таблиці 1.
Як видно з таблиці 1, у 2011—2019 роках загальна
сума акцизних податків залишалася майже сталою, ко$
ливаючись у діапазоні 65,5 — 66,9 млрд євро. Проте ча$
стка акцизних податків у загальних податкових над$
ходженнях скоротилася з 11,68% у 2011 році до 8,24%
у 2019 році. Основними бюджетоутворюючими акциз$
ними податками є гармонізовані акцизні податки (по$
датки на тютюн, алкоголь та алкогольні напої, продук$
ти енергії та електроенергію), частка яких у податко$
вих надходженнях становила у 2011 році 11,34%, ско$
ротившись до 8,11% у 2019 році.
Щодо негармонізованих акцизних податків, то їх
частка у податкових надходженнях незначна і стано$
вила у 2011 році 0,34%, скоротившись майже в тричі до
2019 році, а саме — до 0,13%. Таке значне скорочення
частки негармонізованих акцизних податків передусім
пов'язане з відміною податку на ядерне паливо у 2017 ро$
ці. Невеликі суми податкових надходжень негармонізо$
ваних акцизних податків 1,95 млрд євро та 1,06 млрд євро
у 2011 та 2019 роках відповідно свідчить про те, що не$
гармонізовані акцизні податки мають не стільки
фіскальне, скільки регулююче значення.
Розглянемо більш детально кожен з негармонізова$
них податків ФРН.
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Податок на каву
Витоки податку на каву сягають 17 ст. Метою його
запровадження було отримання додаткових доходів для
фінансування державних видатків. У 1953 році було
прийнято навіть Закон про податок на каву, який вста$
новлював ставку податку у розмірі 3$х німецьких марок
за кілограм кави.
У 2009 році відбувся останній перегляд вищезазна$
ченого Закону, у тому числі відбулося коригування став$
ки податку, яка нині становить [8]:
— за 1 кг смаженої кави — 2,19 євро;
— за 1 кг розчинної кави — 4,78 євро.
У Законі про податок на каву під термін "кава" підпа$
дає, в основному — смажена кава та розчинна кава,
обидва також у стані без кофеїну. Окрім самої кави,
оподатковуються й продукти, що містять каву, якщо
вони транспортуються до податкової зони Німеччини.
Продукти, що містять каву — це продукти, що містять
від 10 до 900 грамів кави в одному кілограмі. Сюди вхо$
дять, наприклад, кондитерські вироби, що містять каву.
На товари з меншим вмістом кави законодавство про
податок на каву не поширюється. Необсмажена кава в
зернах (зелена кава) не оподатковується.
Варто зазначити, що смажена і розчинна кава завж$
ди підлягає оподаткуванню в податковій зоні Німеччи$
ни, проте, товари, які містять каву оподатковуються
тільки у випадку їх транспортування до Німеччини з
інших країн ЄС або імпортування з третіх країн або ре$
гіонів [8]. Такий підхід забезпечує рівне ставлення до
товарів, що містять каву, вироблену в Німеччині, адже
вони виготовляються з кави, яку вже оподатковували.
Ставки податку на товари, що містять смажену каву
наведені в таблиці 2.
Ставки податку на товари, що містять розчинну каву
наведені в таблиці 3.
Податок на каву щорічно забезпечує приблизно
1 мільярд євро податкових надходжень (рис. 1).
Як видно з рисунка 1 та таблиці 1 податок на каву не
приносить великих надходжень до бюджету, проте самі
виробники кави зацікавлені у існуванні цього податку.
Це пояснюється тим, що зобов'язання перед бюджетом
по сплаті акцизного податку у виробника виникає тільки
тоді, коли виробник продає каву споживачеві. Фактич$
но сплата податку відтерміновується до того моменту,
коли до виробника кави не повернуться гроші від її реа$
лізації. Цей термін досить довгий, мінімум 2 місяці, що
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Рис. 1. Податкові надходження з податку на каву до бюджету ФРН у 2011—2019 рр., млрд євро
Джерело: побудовано автором на основі [7].

вигідно виробникам, бо вони на своїх рахунках акуму$
люють значні кошти.
Експерти не раз заявляли, що адміністративні вит$
рати щодо збору податку на каву часто перевищують
суму, яку вони зібрали [9].
Деякі експерти вважають, що негармонізовані не$
прямі податки на товари призводить до неузгодженого
правового ландшафту в ЄС, який має незручні наслідки
у вигляді судових позовів [10].
Оскільки податок на каву є негармонізованим по$
датком, то компанії, які транспортують каву через те$
риторію Німеччину до інших країн ЄС повинні задекла$
рувати її. Інакше автоматично виникне податкове зо$
бов'язання по податку на каву. Зокрема, у 2017 році
Німецька митниця перевірила одне з транзитних пере$
везень та знайшла у вантажі каву, яка не була оголоше$
на, і, відповідно, встановила акцизний податок на каву
понад 5000 євро для цього конкретного транспорту.
Потім митниця вимагала перелік усіх перевезень кави
за попередні роки, а після перевірки документів вста$
новила компанії$експортеру податкове зобов'язання у
розмірі 280 000 євро. Компанія — експортер домагався
відшкодування цих зобов'язань у судовому порядку від
компанії перевізника, яка не дотрималась правил тран$
зиту підакцизних товарів (кави) через територію Німеч$
чини. Ситуація й досі не вирішена.
Фактично впровадження негармонізованих акциз$
них податків не повинно призводити до виникнення мит$
ного контролю на кордонах ФРН. Споживачі намага$
ються обійти цей податок, купуючи каву в Нідерландах
чи інших сусідніх країнах ЄС. На території південно$
західної Німеччини митні органи виявили цілі кавові
склади, які утримуються нелегально, адже власники
деяких ресторанів зацікавлені закуповувати каву дешев$
ше в інших країнах.

Проте у даному випадку Німеччина не може звер$
нутися по допомогу до інших держав членів з питання
боротьби з контрабандою та незаконного обігу кави, бо
це негармонізований податок, який знаходиться в ком$
петенції однієї країни — Німеччини.
Податок на слабоалкогольні напої.
Податок на слабоалкогольні напої було запровад$
жено в 2004 році з метою обмеження доступу молоді до
цих напоїв. Цей акцизний податок регулюється відпов$
ідним Законом про стягнення спеціального податку на
алкогольні солодкі напої (алкоголь) для захисту молоді
(податок на слабоалкогольні напої) [11]. Такий Закон
визначає, що до слабоалкогольних напоїв належать
напої, навіть у замороженому стані, які (1) складають$
ся із суміші напоїв із вмістом спирту 1,2% об'єму або
менше або ферментованих напоїв із вмістом спирту
більше 1,2% об'єму із алкогольними напоям відповідно
до § 1, п. 1 Закону про податок на алкоголь; (2) мають
вміст спирту більше 1,2% об'єму, але менше 10% об'єму;
(3) вже змішані, готові до вживання напої, готові до про$
дажу в герметичній упаковці.
Ставка акцизу на слабоалкогольні напої базується
на кількості алкоголю у спирті та становить 5 550 євро
за один гектолітр чистого спирту, виміряного при тем$
пературі 20 градусів Цельсію.
Чистий додатковий дохід від акцизу на слабоалко$
гольні напої виникає внаслідок різниці між надходжен$
нями від даного акцизного податку та витратами на його
адміністрування та повинен бути використаний для
фінансування заходів запобігання наркоманії Федераль$
ним центром медичної освіти.
Податкові надходження від податку на слабоалко$
гольні напої представлені на рисунку 2.
На початку введення податку на слабоалкогольні
напої його надходження були у розмірі 6 млн євро у 2006
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Рис. 2. Податкові надходження з податку на слабоалкогольні напої
до бюджету ФРН у 2006—2019 рр., млн євро
Джерело: побудовано автором на основі [7].
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у 2011—2016 рр., млрд євро
Джерело: побудовано автором на основі [7].

році, у 2007 році надходження від податку скоротилися
до 2,8 млн євро, а у 2019 році — до 1 млн євро. Такий
рівень надходжень від податку на слабоалкогольні напої
свідчить про шестикратне зменшення попиту на ці напої.
Варто зазначити, що даний податок був першим подат$
ком на споживання в історії Федеративної Республіки
Німеччина, запровадження якого було мотивовано суто
політикою охорони здоров'я.
Податок на ядерне (реакторне) паливо
У грудні 2010 року Уряд ФРН запровадив новий ак$
цизний податок — податок на ядерне (реакторне) па$
ливо, який почали стягувати в 2011 році. Згідно із Зако$
ном про податок на ядерне паливо об'єктом оподатку$
вання є ядерне (реакторне) паливо, що використовуєть$
ся для комерційного виробництва електроенергії [12].
Податок на ядерне паливо — це податок на споживан$
ня у розумінні податкового кодексу. Метою запровад$
ження податку на ядерне паливо було зменшення бюд$
жетних видатків на утилізацію та захоронення ядерно$
го палива, внаслідок необхідного оновлення шахти Asse
II у Нижній Саксонії, а також поступову відмову від
ядерної генерації енергії до 2022 року.
Ядерним паливом у значенні Закону про податок на
ядерне паливо є плутоній 239, плутоній 241, уран 233 та
уран 235, також у сполуках, сплавах, керамічних виро$
бах та їх сумішах. Ставка податку за один грам ядерно$
го палива становила 145 євро у період дії Закону [12].
Податок на ядерне паливо виникає, коли паливний
елемент або окремі паливні стержні вперше вставляють$
ся в ядерний реактор і запускається ланцюгова само$
підтримувальна реакція. Обмін очевидно несправних
паливних стрижнів не призводить до оподаткування.
Податковим боржником є оператор ядерної установ$
ки.
Чинність Закону про податок на ядерне паливо була
передбачена до 31 грудня 2016 року.
Атомні концерни виступали проти податку на ядер$
не паливо, стверджуючі, що він знижує їх конкурентос$
проможність і подавали позови до суду з вимогою виз$
нати податок таким, який не є податком на споживан$
ня. 13 квітня 2017 року податок на ядерне паливо був
визнаний неконституційним Федеральним конституцій$
ним судом, оскільки він не є податком на споживання
згідно зі статтею 106 (1) № 2 Основного закону, а має
всі ознаки податку на виробництво [13].
З 2011 по 2016 роки було стягнуто податку на ядер$
не паливо у сумі 6,285 млрд євро (рис. 3).
Федеральний уряд зобов'язався повернути суми
сплаченого податку на ядерне паливо Атомним концер$
нам країни.
Останні декілька років Уряд та громадськість ФРН
обговорюють можливість запровадження нового негар$
монізованого акцизного податку на цукор. Основною
метою запровадження цього податку є регулювання
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споживання цукру в сторону зменшення, адже кількість
людей, які мають надмірну вагу або ожиріння, різко
зросла за останні десятиліття. Дослідники вважають, що
такому стану речей сприяє відносна дешевизна та до$
ступність нездорової їжі з великим вмістом цукру. При$
близно 90% усіх продуктів харчування та напоїв, які
продаються дітям, мають великий вміст жирів, цукру та
/ або солі. Уряд та харчові компанії сприяють запобі$
ганню вживання нездорової їжі через різноманітні
інформаційні та освітні програми, проте вони виявили$
ся неефективними у запобіганні ожиріння. Саме тому
лікарі та громадські діячі Німеччини пропонують перей$
ти до оподаткування продуктів з великим вмістом цук$
ру, а також відповідного маркування світлофорів на
передній панелі харчових пакетів на основі строгих по$
рогів для цукру, жиру та солі, що дозволить спожива$
чам прийняти обгрунтовані рішення щодо покупки [14].
Податки на споживання шкідливої їжі діють у ряді
європейських країн, зокрема, у Великобританії та
Ірландії, Данії, Норвегії, Фінляндії, Франції, Португалії,
Угорщині тощо.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) за$
явила про підтримку країн, які вводять або планують
ввести податок на цукор (солодкі продукти та напої).
Згідно з доповіддю ВООЗ, збільшення ціни на солодкі
напої навіть на 20% призводить до зменшення їх спо$
живання та сприяє переходу населення на більш здоро$
ве харчування загалом [15].
Міжнародна група дослідників на чолі з доктором
Мануелом Фіндером (Dr. Manuela Pfinder) з АОК Баден$
Вюртемберг (Німеччина) вивчали вплив податків на цу$
кор або продукти з додаванням цукру на споживання
цих продуктів та профілактику ожиріння. Дослідники
зазначають, що після великого системного огляду літе$
ратури лише одне дослідження щодо ефективності опо$
даткування харчових продуктів з додаванням цукру ви$
явилось актуальним. Це дослідження показало, що в
Угорщині податок на продукти з додаванням цукру
впливає на споживання. Загалом купівля харчових про$
дуктів з додаванням цукру скоротилася приблизно на
чотири відсотки [16].
У Великобританії та Франції значно зменшилось
споживання цукру після ведення відповідного податку
[17].
Варто зазначити, що у Німеччині уже стягувався по$
даток на цукор у різні періоди, зокрема, з 1938 по 1993 рік.
Оподатковувалися різні типи цукру, такі як буряковий
цукор, крохмальний цукор, фруктоза та ізоглюкоза
тощо. Податок стягувався з кожного цукру, виробле$
ного в Німеччині. Платниками податку були виробни$
ки. Тоді податок на цукор був суто фіскальним подат$
ком, який обслуговував державні завдання. Контроль
споживання ще не розглядався. Основними факторами,
які спричинили його скасування були, з одного боку,
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низькі податкові надходження, а з іншого — те, що з
1 січня 1993 року набув чинності пакет керівних прин$
ципів Європейського Союзу, який гармонізував спе$
ціальні податки на споживання в державах$членах. По$
даток на цукор не був гармонізований у межах ЄС, і,
німецькі компанії побоювались спотворення конку$
ренції, оскільки інші країни$члени ЄС не мали податку
на цукор [18].
Нині Уряд та експерти Німеччини досить довго об$
говорюють можливість запровадження акцизного по$
датку на цукор. Це пов'язано з декількома причинами,
по$перше, попередній досвід запровадження податку на
цукор свідчить про його незначну фіскальну ефек$
тивність, по$друге, Федеральний уряд уже має негатив$
ний досвід запровадження негармонізованого акцизно$
го податку на ядерне паливо. Тому, запроваджуючи
податок на цукор, важливо забезпечити дотримання
критеріїв спеціального податку на споживання, де фак$
тичним носієм навантаження є споживач, тобто спожи$
вач, який купує товари з цукром. Проте податок може
стягуватися лише на одному рівні, як правило, з вироб$
ників або дилерів.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
З огляду на вищезазначене, можна зробити такі вис$
новки:
На шляху до євроінтеграції Україна взяла на себе
зобов'язання поступово гармонізувати акцизні подат$
ки до вимог Директив ЄС. Нині В ЄС гармонізовані три
категорії товарів, а саме: алкоголь та алкогольні виро$
би, тютюнові вироби, енергетичні товари та електрое$
нергія. Проте держави$члени ЄС мають право вводити
інші непрямі податки на акцизні товари, це так звані
негармонізовані акцизні податки, стягнення яких відбу$
вається тільки на території відповідної країни та нале$
жить виключно до компетенції Уряду країни, де вони
стягуються.
З 1993 року у ФРН у той чи інший період було за$
проваджено три негармонізовані акцизні податки — по$
даток на каву, податок на слабоалкогольні напої та по$
даток на ядерне паливо. В структурі податкових надход$
жень частка негармонізованих акцизних податків не$
значна, зокрема, у 2019 році вона становила 0,13%, що
свідчить про те, вони несуть більше регулююче наван$
таження, аніж фіскальне.
Податок на каву є традиційним податком для ФРН,
у середньому він забезпечує 1 млрд євро податкових
надходжень до федерального бюджету країни.
Податок на слабоалкогольні напої було введено у
2005 році, з метою обмеження доступу молоді до солод$
ких слабоалкогольних напоїв. Цей податок із самого по$
чатку носив суто регулюючий характер. З 2005 по 2019 рік
надходження до бюджету з податку на слабоалкогольні
напої скоротилися майже в десять разів, що свідчить про
втрату попиту на них та переорієнтацію молоді на інші
види алкогольних напоїв.
Податок на ядерне паливо було запроваджено у
2011 році з метою накопичення ресурсів для поступо$
вої відмови від ядерної генерації до 2022 року. Проте
платники податку — атомні концерни, виступили про$
ти податку і позивалися до Уряду. У 2017 році Федераль$
ний конституційний суд відмінив його, визнавши його
податком, який не є податком на споживання. Нині уряд
ФРН повертає податкові надходження з податку на
ядерне паливо його платникам.
Негармонізовані акцизні податки Німеччини та
інших країн ЄС є предметом дискусій на рівні законо$
давства ЄС, адже їх запровадження призводить до не$
узгодженого правового ландшафту, який призводить до
певних труднощів, зокрема, для перевізників підакциз$
них товарів, наприклад кави, через транзитні автошля$
хи Німеччини, про що свідчать численні судові позови
до Митної служби ФРН (Zoll). Окрім того, є певні ризи$
ки щодо визнання негармонізованих акцизних податків
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недійсними, як це трапилось з податком на ядерне па$
ливо.
Попри складності, які виникають у процесі засто$
сування певних не гармонізованих акцизних податків,
нині уряд ФРН розглядає можливість запровадження
акцизного податку на цукор, з метою зменшення його
споживання та запобігання ожирінню. Наукові дослід$
ження підтверджують, що запровадження податку на
цукор призводить до скорочення споживання цукру,
зокрема, у Великобританії та Угорщині.
Підсумовуючи можна зазначити, що вивчення дос$
віду ФРН щодо запровадження негармонізованих ак$
цизних податків (фіскальна ефективність, досягнення
поставлених цілей, регулююча функція тощо) може
сприяти упередженню певних законодавчих колізій,
правових та інших перешкод у разі їх запровадженя в
Україні, дискусія про які ведеться останні роки, зокре$
ма — на поліетиленові пакети, шкідливу для здоров'я
їжу (фаст$фуд), слабоалкогольні напої тощо.
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