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Податок на додану вартість є найбільшим джерелом поповнення державного бюджету і разом із цим 
одним із найбільш проблемних в адмініструванні. Недосконалість адміністрування призвела до виникнення 
різних схем ухилення від оподаткування ПДВ. І саме для подолання шахрайства зі сплатою ПДВ виникла 
необхідність уживання заходів у вигляді створення системи електронного адміністрування цього податку.

Ключові слова: податок на додану вартість, податкова накладна, схеми ухилення від оподаткування, 
податкове зобов’язання, податковий кредит, електронний рахунок.

Налог на добавленную стоимость является крупнейшим источником пополнения государственного 
бюджета и вместе тем одним из наиболее проблемных в администрировании. Несовершенство адми-
нистрирования привело к возникновению различных схем уклонения от налогообложения НДС. Именно 
для преодоления мошенничества с уплатой НДС возникла необходимость принятия мер в виде создания 
системы электронного администрирования этого налога.

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговая накладная, схемы уклонения от нало-
гообложения, налоговое обязательство, налоговый кредит, электронный счет.

The value added tax is the largest source of the state budget and, with it, one of the most problematic to admin-
ister. The imperfection of the administration led to the emergence of various schemes of evasion from taxation with 
value added tax. And that to overcome fraud with the payment of value added tax arose the need for action in the 
creation of the electronic administration of this tax.

Keywords: the value added tax, tax invoice, tax evasion, tax liability, tax credit, email account.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Податок на додану вар-
тість є одним із найбільших джерел доходів 
бюджету багатьох країн Європейського союзу, а 
в україні він становить третину доходів держав-
ного бюджету та близько 10% ввП. Податок на 
додану вартість уперше був уведений у Франції 
в 1954 р., а в 1967 р. держави – члени Євросо-
юзу ввели ПДв замість податку з обороту. вже в 
2008 р. надходження від ПДв становили 21,4% 
усіх податкових надходжень Євросоюзу, або 
7,8% ввП держав – членів Єс. таким чином, 
ПДв є основним джерелом доходів національ-
них бюджетів країн Єс. Під час світової фінан-
сової кризи 2008 р. багато країн підняли ставки 
ПДв, розглядаючи цей крок як необхідну міру 
консолідації зусиль у боротьбі з кризою. крім 
того, фокус оподаткування поступово змістився 
з прямих податків на податки на споживання.

уведення в 1967 р. ПДв оцінюється всіма 
фінансовими експертами як одне з перших 
важливих досягнень співтовариства [1]. До 
цього часу в багатьох країнах ПДв займає місце 
одного з основних каналів надходження коштів 
до державного бюджету: у Франції – 45% усіх 
податкових надходжень до бюджету, у велико-
британії і німеччині – 50% [2].

із роками недосконалість адміністрування 
податку на додану вартість призвела до шах-
райського збагачення: підприємства – продавці 
товарів, робіт, послуг, не сплачуючи податок, 
видають податкову накладну покупцю, а з нею 
й право на податковий кредит; або, не здій-
снюючи фактично операцію з купівлі-продажу, 
підприємства-продавці складають та видають 
контрагенту так звану «безтоварну» податкову 
накладну, при цьому не сплачуючи податок на 
додану вартість. у результаті таких махінацій 
виникають «податкові ями» і, відповідно, недо-
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надходження левової частки податку на додану 
вартість до державного бюджету.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Проблемам 
реформування податкової системи та вдоско-
налення податку на додану вартість присвячено 
праці багатьох науковців. так, дослідженнями 
проблеми податку на додану вартість на сучас-
ному етапі реформування податкової системи в 
україні займалася о.Ю. корзаченко [3]. еволю-
цію податку на додану вартість і механізм його 
справляння в країнах Європейського союзу 
вивчав П.л. кулик [4]. Дослідженням бюджетоут-
ворювальної ролі ПДв, бюджетної ефективності 
та недолікам адміністрування ПДв, визначенню 
шляхів удосконалення адміністрування ПДв 
у контексті формування європейської моделі 
присвячено праці л.о. Добрик [5]. визначенням 
проблем протидії зловживанням у сфері ПДв та 
аналізом позитивних і негативних рис механізму 
спеціальних ПДв-рахунків займалася а.Г. Гри-
цюк [6]. основні аспекти регулювання сплати 
ПДв у країнах Єс, які можливо використати для 
вдосконалення адміністрування цього податку в 
україні, досліджував с.М. Греца [7].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз наявної сис-
теми функціонування ПДв, огляд досвіду країн 
Єс із питань адміністрування ПДв, виявлення 
негативних та позитивних наслідків від упрова-
дження системи електронного адміністрування 
ПДв в україні.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Податок на додану вартість сплачу-
ють споживачі, купуючи той чи інший товар або 
послугу, до ціни яких включено ПДв. безпосеред-
ньо сплату до бюджету здійснюють підприємства, 
що мають статус платника ПДв. особливістю 
ПДв є те, що підприємство – платник ПДв під час 
обрахування суми ПДв, належної до сплати, має 
зменшити свої податкові зобов’язання на суму 
податкового кредиту, тобто на суму ПДв, яку він 
сплатив за придбані товари, роботи, послуги. така 
ж схема сплати ПДв до бюджету притаманна біль-
шості країн світу. але процес ухилення від сплати 
цього податку переріс уже в так звану індустрію з 
міліардними оборотами.

водночас податок на додану вартість є одним 
із найбільш проблемних для адміністрування. 
основними причинами цього є низький рівень 
податкової дисципліни та численні методи ухи-
лення від оподаткування цим податком. Подат-
кові ризики адміністрування ПДв можуть вини-
кати як у разі неповної сплати податкового 
зобов’язання з ПДв (у разі продажу товарів, 
робіт, послуг), так і у разі завищення податкового 
кредиту (у разі придбання товарів, робіт, послуг).

одними із найпоширеніших схем ухилення 
від оподаткування податком на додану вартість 
є використання схеми штучного формування 

податкового кредиту з використанням фірм з 
ознаками фіктивності («податкові ями», «мете-
лики») та «вигодотранспортуючих» підприємств. 
ураховуючи схожість механізму справляння 
податку, схеми ухилення та мінімізації сплати 
ПДв є подібними в багатьох країнах світу. такі 
схеми мінімізації податку на додану вартість 
отримали загальну назву «шахрайство зі зник-
ненням продавця» (missing trader fraud) [8].

зважаючи на втрати, які створює викорис-
тання схем податкового шахрайства стосовно 
податку на додану вартість, для дохідної час-
тини бюджетів, виникла необхідність уживати 
заходи адміністративного або економічного 
характеру. так, для подолання схем ухилення 
від оподаткування у сфері ПДв в україні з 
1 січня 2015 р. вступила в дію система електро-
нного адміністрування цього податку.

До заходів економічного характеру можна 
віднести досвід Єс, болгарії та японії. в Євро-
пейському союзі, згідно зі статтями 9.2(е) та 
21.1(а) Шостої Директиви Європейської комісії, 
діє зворотній механізм нарахування зобов’язань 
із податку на додану вартість (reverse charge 
system for VAT), який також називають перемі-
щенням податку. особливість цього механізму 
в тому, що зобов’язання зі сплати податку на 
додану вартість переміщується від продавця 
товарів та послуг до їх споживача. це дає змогу 
уникнути проблеми відшкодування податку на 
додану вартість, здійснювати боротьбу зі схе-
мою «зникнення продавця», разом з яким зни-
кає і ПДв, який він мав сплатити [9]. 

сьогодні зворотний механізм діє в Єс для 
широкого кола послуг: консультаційних, реклам-
них, ліцензійних, фінансових, кадрових, агент-
ських тощо. у цих сферах здебільшого працю-
ють численні дрібні фірми, які обслуговують 
великі компанії. у результаті сплата ПДв кон-
центрується у великих компаніях, отже, кіль-
кість платників ПДв значно зменшується.

великобританія запропонувала розповсю-
дити цей механізм і на товари, під час операцій 
з якими найчастіше зустрічається шахрайство 
зі сплатою ПДв (телефони, комп’ютерні комп-
лектуючі, цифрові камери, ноутбуки, ігрові авто-
мати, апаратура супутникової навігації тощо).

німеччина та австрія, які потерпають від 
шахрайств із ПДв найбільше, пішли далі і 
запропонували розповсюдити механізм зворот-
ного переміщення зобов’язань щодо ПДв на 
всю економіку цих країн [10].

в японії використовується балансовий метод 
розрахунку податку на додану вартість, альтерна-
тивний загальноприйнятому кредитному методу. 
балансовий метод базується на обчисленні суми 
доданої вартості (витрати на зарплату, сплата 
податків, амортизація, запланований прибуток) 
та застосуванні до неї певної ставки податку.

Єдиною країною, де були введені спеціальні 
ПДв-рахунки, є болгарія. Для таких рахунків 
установлено спеціальний режим використання: 
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грошові кошти зараховуються та списуються 
тільки в рахунок операцій зі сплати ПДв або 
оплати іншим платникам податку.

ще одним вагомим кроком у боротьбі з маніпу-
ляціями в системі оподаткування ПДв є впрова-
дження програми «Фіскаліс», яка дає можливість 
упереджувати та своєчасно виявляти податкові 
ризики, а саме ймовірність невиконання (нена-
лежного виконання) платниками податків подат-
кового обов’язку, що підтверджена сукупністю 
наявної податкової інформації [11].

система електронного адміністрування ПДв, 
що організована на центральному рівні ДФс укра-
їни, не вносить кардинальних змін до загальних 
принципів справляння ПДв, затверджених Подат-
ковим кодексом. норми Пк, які визначають коло 
платників ПДв, об’єкт оподаткування, принципи 
формування податкових зобов’язань та подат-
кового кредиту, залишаються незмінними. Для 
кожного платника податку казначейством відкри-
вається один електронний рахунок, на який плат-
ником перераховуються кошти із власного поточ-
ного рахунку в сумах, необхідних для збільшення 
розміру суми, на яку платник податку має право 
зареєструвати податкові накладні та/або розра-
хунки коригування кількісних і вартісних показ-
ників до податкової накладної в ЄрПн, а також у 
сумах, недостатніх для сплати до бюджету узго-
джених податкових зобов'язань із цього податку. 
інформація про рух коштів на електронних рахун-
ках платникам податку надається ДФс україни за 
відповідним запитом платника.

будь-яке нововведення може привести як до 
позитивних, так і до негативних наслідків. так, 
до основних переваг упровадження системи 
електронного адміністрування ПДв у перспек-
тиві можна віднести:

1. забезпечення автоматичного обліку сум 
податку, що містяться у виданих та отрима-
них податкових накладних, зареєстрованих в 
Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – 
ЄрПн), та розрахунках коригування до них у 
розрізі платників ПДв;

2. забезпечення автоматичного обліку сум 
податку, сплачених платниками під час уве-
зення товарів на митну територію україни;

3. уникнення проведення звірок податко-
вого кредиту платника податку з податковими 
зобов’язаннями контрагентів (адже нова сис-
тема має унеможливити формування фіктив-
ного податкового кредиту);

4. зростання обсягів бюджетного відшкоду-
вання ПДв для експортерів і інвесторів за рахунок 
збільшення ресурсу для виплати відшкодування;

5. забезпечення автоматичного обліку сум 
поповнення та залишку коштів на рахунках у 
системі електронного адміністрування ПДв;

6. забезпечення автоматичного обліку суми 
податку, на яку платники мають право зареє-
струвати податкові накладні в ЄрПн;

7. забезпечення безперервних щоденних 
надходжень ПДв (замість щомісячних /щоквар-

тальних надходжень) у результаті визначення 
податкового зобов’язання щодо кожної операції, 
а не за результатами звітного періоду. у 2014 р. 
ПДв повинен забезпечити наповнення держбю-
джету країни на суму в 150 млрд. грн. – 50% усіх 
податкових надходжень. Поки що деяким ком-
паніям удається як ухилятися від сплати ПДв, 
так і безпідставно отримувати відшкодування 
податку. за оцінками влади, втрати надходжень 
ПДв від цих схем становлять 12–20 млрд. грн. 
на рік. тобто якщо ПДв-рахунки запрацюють, 
надходження від цього податку будуть прино-
сити бюджету ще більше коштів, ніж зараз;

7. скорочення строків бюджетного відшкоду-
вання. уряд постійно затримує відшкодування гро-
шей підприємствам, тим самим відбираючи у них 
обігові кошти. кабмін узяв на себе зобов'язання 
якомога швидше розібратися із цією проблемою. 
введення ПДв-рахунків може посприяти цьому за 
рахунок автоматизації процесу.

але в сучасних умовах падіння економіки 
впровадження адміністрування ПДв приведе до 
загострення ситуації та може стати обтяжливим 
у плануванні розрахунків із контрагентами.

так, основні проблеми, з якими вже зіткну-
лися платники податків у зв’язку з упроваджен-
ням системи електронного адміністрування 
ПДв, такі:

1. безперервний щоденний потік надходжень 
ПДв до бюджету негативно позначається на 
фінансовому стані платників податків – для них 
це відволікання оборотних коштів; 

2. перенесення податкового навантаження в 
частині ПДв на споживача і суб’єктів господарю-
вання – не платників ПДв призведе до відмови 
підприємств – платників ПДВ від укладання 
договорів із неплатниками ПДВ;

3. перекладання податкового навантаження 
на підприємства, що працюють із споживачами, 
може позначитися на останніх у вигляді підви-
щення цін, і, відповідно, ріст надходжень ПДв 
до бюджету буде прямо залежати від рівня купі-
вельної спроможності населення.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Дійсно, 
наявна система адміністрування ПДв в україні 
потребує змін, направлених на подолання схем 
ухилення від оподаткування у сфері ПДв. але 
причинами користування схемами ухилення 
від оподаткування представниками реального 
бізнесу є високе навантаження на заробітну 
плату, несправедлива система розподілу подат-
кового навантаження між платниками податків, 
високий фіскальний тиск на бізнес, відсутність 
дієвих механізмів захисту прав суб'єктів госпо-
дарювання в адміністративному або судовому 
порядку тощо. і саме через макронедоскона-
лість загальної податкової системи в країні зна-
йти компроміс між державою і бізнесом дуже 
складно. а впровадження системи електронного 
адміністрування ПДв не лише не вирішить ситу-
ацію, а й може ще більше її загострити.
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