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ВСТУП 

Актуальність теми. На сьогодні для України не існує альтернативи 

європейській інтеграції. Прагнення українського народу до європейського 

шляху розвитку нашої держави є безспірним та безумовним. На реалізацію 

цього прагнення має бути спрямовано роботу всіх державних інститутів. 

Шлях України до європейського економічного, політичного та правового 

простору є тривалим процесом, який вимагає зближення законодавства 

України та Європейського Союзу (далі – ЄС). У контексті Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС (далі – Угоди про асоціацію) особливу увагу 

доцільно звернути на наближення законодавства України про податок на 

додану вартість (далі – ПДВ) до законодавства ЄС, як це передбачено 

текстом основної Угоди і додатками до неї. 

У контексті Угоди про асоціацію Україна має ставити за мету не тільки 

формальне наближення законодавства про ПДВ України до законодавства 

ЄС, а й перейняття найкращих елементів системи ПДВ, насамперед, з метою 

усунення торговельних бар’єрів між Україною та ЄС, й удосконалення 

вітчизняного законодавства. Проблема реформування ПДВ в Україні є 

істотною для всього українського суспільства. 

Аналіз дисертаційних досліджень, проведених в Україні за останні 

п’ять років, свідчить про відсутність фундаментальних комплексних робіт з 

розкриття напрямів наближення податкового законодавства загалом та 

законодавства про ПДВ зокрема до законодавства ЄС. 

Теоретико-методологічну основу для розкриття поставлених задач та 

надання висновків становлять наукові праці таких учених, як О. О. Амоша, 

І. А. Бєлоусова, Д. А. Бекерська, Бен Терра, Г. В. Бех, М. М. Весельський, 

В. М. Вишневецький, Л. К. Воронова, Н. В. Воротіна, П. Т. Гега, 

Д. О. Гетманцев, О. М. Горбунова, Л. М. Демиденко, В. Н. Денисов, 

Л. М. Ентін, В. К. Забігайло, Ю. М. Капіца, Л. М. Касьяненко, І. Є. 

Криницький, М. П. Кучерявенко, Т. А. Латковська, Б. Г. Маслов, 
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Н. Р. Малишева, А. О. Монаєнко, Н. Моусі, В. І. Муравйов, В. М. Попович, 

І. Ю. Петраш, Р. А. Петров, Н. Ю. Пришва, Л. А. Савченко, В. М. Слепець, 

О. В. Солдатенко, Б. М. Топорнін, Г. П. Толстоп’ятенко, В. Д. Чернадчук, 

С. В. Шевчук, К. В. Ященко. Одні з вищезгаданих учених досліджували 

питання наближення законодавства України до законодавства ЄС, інші – 

окремі теоретичні та методологічні проблеми правового регулювання 

податків і зборів, систему оподаткування в Україні, фіскальні аспекти 

інтеграції України до ЄС тощо. 

Усе це обумовлює актуальність обраної теми дослідження та дозволяє 

розглядати її не тільки з позицій науково-теоретичного, а й практичного 

характеру отриманих результатів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Обрана тематика дослідження узгоджується з положеннями 

Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–2015 рр., 

затверджених загальними зборами НАПрН України 24 вересня 2010 р., 

відповідає змісту заходів, що здійснюються в Україні в межах імплементації 

положень Угоди про Асоціацію з ЄС, а також науково-дослідних робіт 

«Механізм адаптації законодавства в сфері прав громадян України до 

законодавства Європейського Союзу» № 065Ф 042-01 (державний 

реєстраційний номер 0101U003579) і «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичний та практичний аспекти» № 115Ф 042-01 (державний 

реєстраційний номер 0111U008337), включених до тематичного плану 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 2 від 25 жовтня 2010 р.). Уточнену редакцію теми 

дисертаційного дослідження затверджено на засіданні Вченої ради 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 3 від 28 листопада 2014 р.). 
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Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає у вирішенні 

наукового завдання щодо розроблення пропозицій з наближення 

законодавства України про ПДВ до законодавства ЄС. Досягнення цієї мети 

супроводжується реалізацією таких цілей: виявлення характерних ознак, 

притаманних системі ПДВ у ЄС; співставлення національного правового 

регулювання ПДВ держав Європи з вимогами законодавства ЄС; виявлення 

основоположних відмінностей у законодавствах України та ЄС; визначення 

критеріїв, за якими доцільно обирати положення податкового законодавства 

України, що потребують наближення до законодавства ЄС про ПДВ; 

розроблення пропозицій щодо стратегії внесення змін та доповнень до 

нормативно-правових актів України, спрямованих на апроксимацію їх 

положень із законодавством ЄС про ПДВ у контексті Угоди про асоціацію. 

Для досягнення обраної мети поставлено такі завдання: 

– визначити основні ознаки різновиду ПДВ, що функціонує у ЄС; 

– охарактеризувати основні етапи становлення ПДВ у ЄС; 

– дослідити правове регулювання ПДВ у ЄС; 

– визначити фактори, що впливають на гармонізацію законодавства ЄС 

у сфері ПДВ; 

– проаналізувати положення податкового законодавства України щодо 

відповідності їх законодавству ЄС про ПДВ; 

– встановити зміст наближення законодавства про ПДВ України до 

законодавства ЄС у контексті Угоди про асоціацію та підходів до його 

здійснення; 

– сформулювати конкретні пропозиції щодо реалізації умов Угоди про 

асоціацію, які стосуються наближення законодавства про ПДВ України до 

законодавства ЄС. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 

справляння ПДВ на підставі системи юридичних норм, закріплених у 

законодавствах України та ЄС. 

Предметом дослідження є теоретичні й практичні аспекти наближення 
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законодавства про ПДВ України до законодавства ЄС у контексті Угоди про 

асоціацію. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є 

сукупність загальних і спеціальних методів та прийомів наукового пізнання, 

що дозволяють здійснити комплексний розгляд питань наближення 

податкового законодавства України до законодавства ЄС про ПДВ у 

контексті Угоди про асоціацію в нерозривному зв’язку та єдності їх змісту й 

форми. Діалектичний метод пізнання виступив основним у цій системі та 

дозволив виконати наукове завдання, визначене в дисертації, у єдності їх 

соціального змісту та юридичної форми. 

Застосовано також методи наукового пізнання: порівняльно-правовий – 

при дослідженні правового регулювання ПДВ у різних державах Європи; 

історичний – при розгляді ґенези розвитку та формування системи ПДВ у 

ЄС; формально-юридичний – при визначенні юридичного змісту правових 

актів, якими регулюється ПДВ у ЄС; логічний – при встановленні змісту 

наближення податкового законодавства України до законодавства ЄС у сфері 

ПДВ; аналізу – при розгляді вимог права ЄС щодо ПДВ та виявлення 

необхідності й доцільності у їх імплементації в національному законодавстві 

України в контексті Угоди про асоціацію; узагальнення та синтезу – при 

наданні пропозицій щодо напрямів та способів, якими має здійснюватися 

наближення законодавства про ПДВ України до законодавства ЄС. 

Нормативно-правову основу дослідження становлять нормативно-

правові акти України та ЄС, рішення Суду Європейських Співтовариств, 

міжнародні угоди. 

Емпіричною базою дослідження стали матеріали законодавства і 

практика органів влади різних Держав–членів ЄС зі здійснення заходів щодо 

гармонізації податкового законодавства із законодавством ЄС, а також 

законодавство і практика органів державної влади України щодо 

відповідності податкового законодавства праву ЄС за 2010–2015 рр.  
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Наукова новизна одержаних результатів обумовлена новими 

викликами, які постали перед Україною, та недостатнім дослідженням і 

практичним вирішенням у науці фінансового права проблеми наближення 

податкового законодавства України до права ЄС про ПДВ, і полягає в тому, 

що дисертація є одним із перших комплексних наукових досліджень 

теоретичних і практичних проблем наближення законодавства України про 

ПДВ до законодавства ЄС у контексті вивчення практичного й теоретичного 

досвіду інших зарубіжних держав, які перебувають на різному рівні 

європейської інтеграції. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень, висновків і пропозицій, а саме: 

вперше: 

– обґрунтовано наявність норм різного рівня в законодавстві ЄС про 

ПДВ залежно від можливості їх прямого застосування Державами-членами 

ЄС; 

– доведено наявність п’яти факторів, що впливають на рівень 

гармонізації законодавства про ПДВ в ЄС, як окремої категорії, а саме: 1) 

пряма імплементація або застосування норм Директиви про ПДВ шляхом, не 

передбаченим у Директиві; 2) реалізація права вибору, наданого Директивою 

про ПДВ, який є доступним для всіх Держав-членів; 3) застосування 

виключень, наданих законодавством ЄС для окремих Держав-членів; 4) 

відмінність у практиці адміністрування ПДВ; 5) відмінність у мовних версіях 

законодавства ЄС; 

– проаналізовано формально-юридичний механізм, за яким 

законодавство про ПДВ України може бути наближено до законодавства ЄС 

у контексті Угоди про асоціацію та з урахуванням досвіду різних держав 

Європи; 

удосконалено: 

– положення щодо визначення кола нормативно-правових актів про 

ПДВ, необхідних для наближення законодавства України, та визначення 
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способів, за допомогою яких може відбутися це наближення відповідно до 

термінології Угоди про асоціацію; 

– критерії вибору варіантів законодавства ЄС, необхідні для 

наближення до законодавства України про ПДВ; 

– положення щодо встановлення можливостей для відхилення від 

основних норм законодавства ЄС у контексті Угоди про асоціацію та 

визначення практичних напрямів для здійснення такого наближення; 

дістали подальшого розвитку: 

– підходи до наближення законодавства України до права ЄС у сфері 

ПДВ шляхом аналізу й порівняння норм законодавств ЄС та різних держав 

Європи; 

– визначення двох термінів: «ПДВ у широкому значенні» та «ПДВ 

європейського типу». Встановлено, що «ПДВ у широкому значенні» є 

некумулятивним податком, за яким об’єкт оподаткування обраховується 

методами додавання або віднімання, що може бути як загальнодержавним, 

так і місцевим, прямим або непрямим, нараховуватися як за принципом 

походження, так і за принципом призначення. «ПДВ європейського типу» – 

це загальнодержавний, непрямий, некумулятивний податок з обороту, що 

справляється на всіх етапах, нараховується на витрати на споживання як за 

принципом походження, так і за принципом призначення, додана вартість 

якого обраховується кредитно-рахунковим методом. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

положення дисертаційного дослідження, висновки та пропозиції можуть бути 

використані у: 

науково-дослідній сфері – під час подальшого дослідження проблем 

гармонізації податкового законодавства України з податковим 

законодавством ЄС; у процесі наближення податкового законодавства 

України до законодавства ЄС або окремого вивчення права ЄС із ПДВ 

(протокол № 3 засідання Вченої ради НДІ фінансового права від 23 червня 

2015 року, при виконанні етапу дослідження «Систематизація нормативно-
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правових та інституційних перетворень, як передумов виконання основних 

положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (державний 

реєстраційний номер 0114U002358), що виконується за замовленням 

Державної фіскальної служби України – акт впровадження від 23 червня 

2015 року); 

правотворчості – при розробленні проектів нормативно-правових 

актів України, спрямованих на гармонізацію податкового законодавства 

України із законодавством ЄС про непряме оподаткування (Інститут 

суспільно-економічних досліджень – довідка № 1315 від 15 лютого 2016 

року); 

навчальному процесі – у процесі підготовки відповідних розділів 

підручників, навчальних посібників із дисциплін «Фінансове право», 

«Податкове право», «Правове регулювання непрямого оподаткування» та 

викладання зазначених курсів (Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка – довідка № 013/73 від 9 лютого 2016 року);  

правозастосовній діяльності – органами державної влади, до 

компетенції яких належить адаптація законодавства України до 

законодавства ЄС, при проведенні ними аналізу проектів нормативно-

правових актів України щодо відповідності їх законодавству ЄС про непряме 

оподаткування (Інформаційно-довідковий департамент Державної фіскальної 

служби України – довідка №171/99-95-00 від 4 лютого 2016 року); 

практичній діяльності – розширює можливості використання в 

договірній роботі вітчизняних підприємств із Державами-членами ЄС (ПАТ 

енергопостачальна компанія «Хмельницькобленерго» – довідка про 

впровадження № 49/2016-15 від 19 січня 2016 року). 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та 

висновки, на яких ґрунтується дисертаційне дослідження, а також 

рекомендації щодо вдосконалення законодавства обговорено на засіданні 

кафедри фінансового права юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також оприлюднено на 
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міжнародних і національних науково-практичних конференціях, колоквіумах 

та круглих столах: «Reflections on Alan D. Viard’s Progressive Consumption 

Taxation: the Choice of Tax Design» (м. Нью-Йорк, Нью-Йоркський 

університет, 2 квітня 2013 р.); «Introduction to Ukrainian Tax System» (м. Нью-

Йорк, Нью-Йоркський університет, 27 квітня 2013 р.); «Оn European VAT 

Law»  (м. Трієр, Європейська академія права, 27–28 листопада 2013 р.); 

«Реалізація Угоди про асоціацію України з ЄС: теоретико-правовий аспект» 

(м. Ірпінь, НДІ фінансового права, 15 грудня 2014 р.); «Європейські 

інтеграційні процеси в Україні: економічний та правовий аспект» (м. Ірпінь, 

НДІ фінансового права, 8 вересня 2015 р.); «Трансфертне ціноутворення – 

2016» (м. Київ, 24 березня 2016 р.). 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 13 

наукових праць, шість з яких – наукові статті в юридичних виданнях, з яких 

п’ять входять до переліку фахових видань, визначених чинним 

законодавством України, та одна – в іноземному виданні, шість – тези 

доповідей на наукових заходах. 

Структура дисертації зумовлена змістом наукової проблеми та 

спрямована на досягнення мети дослідження. Робота складається із вступу, 

трьох розділів, що включають шість підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел (239 найменувань на 25 сторінках). Повний обсяг 

дисертації становить 194 сторінки, обсяг основного тексту – 168 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКУ НА 

ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ЕТАПИ ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ 

В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

1.1. ПОНЯТТЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ, ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ ТА 

МІСЦЕ СЕРЕД ІНШИХ ПОДАТКІВ 

 

У сучасному світі мало яка держава не використовує ту чи іншу форму 

податку на додану вартість. Природно, що кожна держава налаштовує даний 

податок у той спосіб, який би найбільше відповідав її цілям.  

ПДВ відіграє значну практичну і теоретичну роль, у зв’язку із чим 

необхідно виділяти окремі ознаки, притаманні виключно цьому податку [1]. 

Таким чином, доктринальне визначення характерних особливостей ПДВ і 

його місце серед основних суміжних податків потребують належної оцінки, 

оскільки різні підходи до трактування сутності доданої вартості породжують 

неоднозначність у визначенні даного податку.  

У науковій літературі висловлюються різні думки стосовно визначення 

ПДВ. Однак основною передумовою аналізу правової природи даного 

податку є фактор його спрямованості на виявлення доданої вартості та її 

оподаткування. В цьому контексті слід  наголосити, що особливості 

формування доданої вартості встановлює обраний науково обґрунтований 

метод її визначення.  

Дослідженням методів визначення доданої вартості займалися науковці 

О. О. Амоша, Бен Терра, Ф. Бредороде, О. М. Голик, К. Ф. Ковальчук,  

Ю. Краюс і Т. М. Рева, В. Ліндхольм, Б. Г. Маслов, О. Олдмен, О. Скенк,  

Ю. В. Васильєв, М. Г. Кузнецов, О. В. Поролло та інші.  

Дослідивши теорію і методику побудови системи оподаткування 

доданої вартості, Б. Г. Маслов визначив чотири способи справляння податку: 

прямий адитивний (бухгалтерський), непрямий адитивний, метод прямого 

вирахування і метод непрямого вирахування (метод заліку) [2].  
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Поділяючи дану наукову думку, О. О. Амоша в авторефераті дисертації 

виділяє такі методи визначення доданої вартості: прямий адитивний, 

непрямий адитивний, прямий метод віднімання і непрямий метод віднімання 

(метод накладних, або кредитний) [3].  

Такою є і наукова позиція деяких західних науковців,  таких як  

О. Олдмен, А. Скенк, Ю. Краюс, Бен Терра, Ф. Бредороде, В. Ліндхольм та 

інших.  

Узагальнюючи відповідні підходи, наводимо формули розрахунку 

кожного із методів у табл. 1.1 – 1.3. 

Таблиця 1.1. 

Формули визначення доданої вартості за методом додавання та 

віднімання* 

Прямий метод 

додавання 
Податок × (прибуток + витрати на заробітну плату) 

Непрямий метод 

додавання 
Податок × (заробітна плата) + податок (прибуток) 

Прямий метод 

віднімання 

Податок × (витрати – доходи) 

 

Непрямий метод 

віднімання 
Податок × (випуск) – податок (витрати) 

*Джерело: сформовано на підставі: [4, с. 23 ] і [5, с. 4 1 -4 4]. 

 

Підрахунок за методом непрямого віднімання зазначений в табл. 1.1, 

може здійснюватися за допомогою податкових накладних (такий метод деякі 

науковці виділяють в окрему категорію – «кредитно-рахунковий метод» [5]), 

або за допомогою бухгалтерських показників. Окремо слід зазначити, що, як 

правило, визначення доданої вартості як за методом віднімання, так і за 

методом додавання (за винятком кредитно-рахункового методу) базується в 

першу чергу на загальних облікових відомостях показників бухгалтерського 

обліку за звітний період, а не на даних податкових накладних. 

Керуючись усталеною в науці термінологією, ми використовуватимемо 

термін «кредитно-рахунковий метод» (як найбільш поширений у практиці в 

Україні та в переважній більшості європейських держав (у тому числі в усіх 
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Державах–членах ЄС), а також у державах із новозеландською системою 

оподаткування ПДВ для відокремлення даного методу підрахунку від методу 

непрямого віднімання.  

Загалом методи віднімання і додавання за ідеальної ситуації можуть 

дати однаковий результат. Продемонструємо дане твердження на практиці, 

зіставивши результати визначення доданої вартості за непрямими методами 

віднімання і додавання. 

Наприклад, візьмемо ситуацію, коли продавець продає товари на 15 000 

грн., закуповує матеріали на 10 000 грн. і витрачає 1500 грн. на заробітну 

плату, прибуток становитиме 3500 грн.  

За методом віднімання база оподаткування становить 5000 грн. 

(способом віднімання 10 000 грн. витрат на закупівлі матеріалів від 15 000 

грн. суми продажу). 

За методом додавання база оподаткування також становитиме 5000 грн. 

(способом додавання 1500 грн. заробітної плати до прибутку у 3500 грн.). 

Як було зазначено, класифікація, наведена у табл. 1.1, підтримується 

багатьма зарубіжними вченими і міжнародними організаціями. Можливі 

певні варіації та особливості, але поділ податків на додану вартість за 

методом підрахунку не викликає багато дискусій.  

У даному контексті заслуговує на увагу робота вчених США  

А. Скенка та О. Олдмена, в якій автори  намагалися всі можливі способи 

підрахунку доданої вартості продемонструвати в одній зведеній таблиці [5, с. 

45].  

Все ж згадані методи не можуть охопити все різноманіття можливої 

світової практики. Деякі дослідники, зокрема, Ю. В. Васильєв, М. Г. 

Кузнецов, О. В. Поролло, стверджують, що «економічна модель кожного з 

методів відрізняється, у зв’язку з чим розрахунок ПДВ за різними варіантами 

не приведе до збігу» [6, с. 71]. Проте вважаємо, що, беручи за основу чотири 

методи, охарактеризовані вище,  можна вважати решту методів лише 

похідними від них.  
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Наприклад, на практиці певні елементи непрямого методу віднімання 

використовуються в системі ПДВ Японії. У даному контексті слід нагадати, 

що Японія являє собою державу, в якій вперше в світі теорію ПДВ було 

реалізовано в законодавчому акті, коли у 1949 р. на вищому законодавчому 

рівні був прийнятий закон про реформу податків. Це було зроблено в 

результаті діяльності Місії Шоупа [7]. Хоча дану пропозицію і затвердили, 

однак вона так і не була введена в дію. Тому лише у 1989 р. в Японії ввели 

ПДВ, додана вартість якого визначається за методом віднімання, але з 

деякими особливостями [8, с. 272]. Розраховується даний податок способом 

віднімання кредитів за визначені операції від загального обсягу продажу за 

звітний період [8, с. 268]. До податкового кредиту належать закупівлі як у 

зареєстрованих платників податку, так і у звільнених від сплати податку осіб, 

[9]. Продемонструємо приклад даної концепції підрахунку ПДВ у Японії в 

табл. 1.2.  

Таблиця 1.2. 

Приклад концепції підрахунку ПДВ у Японії 

Операції 

До 

застосування  

ставки, ¥ 

Після 

застосування 

податкової 

ставки 8%,  ¥ 

Остаточне 

податкове 

зобов’язання 

за звітний 

період, ¥ 

Загальний обсяг 

оподатковуваних продажів 

за звітний період 

20000 1600   

Податкові кредити за 

закупівлю у 

незареєстрованих осіб 

3000  240  

Податковий кредит за 

закупівлі у зареєстрованих 

платників 

5000  400   

Податковий кредит за 

імпортні операції 
1000  80   

   880 

Отже, враховуючи різноманіття методів визначення доданої вартості, 

можна дійти висновку, що термін «ПДВ» може застосовуватися до будь-
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якого податку, який має на меті оподатковувати саме додану вартість на 

основі зазначених вище методів. Таким чином, у даному дисертаційному 

дослідженні під терміном «ПДВ» розуміється саме різновид ПДВ, що 

застосовується в Європі, а у контексті порівняння його із іншими методами 

визначення доданої вартості ми використовуватимемо термін «ПДВ 

Європейського типу». Іншими словами, податок, додана вартість якого 

визначається кредитно-рахунковим методом, але з особливостями, 

характерними для системи ПДВ у ЄС, про що йтиметься нижче. Для 

позначення всіх видів ПДВ одним терміном, незалежно від методів 

визначення доданої вартості, пропонуємо використовувати термін «ПДВ у 

широкому розумінні». Однак для порівняння окремих видів ПДВ пропонуємо 

застосовувати поряд із назвою «ПДВ» назву методу підрахунку «ПДВ за 

методом непрямого віднімання», «ПДВ за методом прямого додавання» і т. д.  

Виокремивши ПДВ за методом визначеності доданої вартості, 

необхідно виявити його основні ознаки, та встановити які різновиди даного 

податку можуть застосовуватися в теорії та на практиці, та які із зазначених 

різновидів притаманні для ПДВ, що справляється в ЄС.  

У Директивах ЄС для позначення ПДВ використовується термін 

«податок з обороту» (від анг.– turnover tax). Хоча при цьому поняття 

«податок з обороту» може використовуватися для позначення різних за 

методом підрахунку видів непрямих податків. 

Теорії оподаткування ПДВ розвивалися в Європі у контексті 

покращення податку з обороту. Як зазначає А. Скенк, запровадження ПДВ 

поширюється переважно саме як реформа податку з обороту, спрямована на 

розвиток більш нейтрального податку [10]. На нашу думку, такий термін є 

широким визначенням ПДВ, який може призвести до ототожнення ПДВ із 

іншими податками, які не відповідають сутності даного податку.  

Відповідно до сучасної наукової теорії ПДВ є лише різновидом податку 

з обороту. Близьким до таких податків є податок на продаж. Для 

уніфікованого використання зазначених вище понять доцільно розмежувати і 
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окреслити сферу їх застосування, з’ясувавши сутність цих понять, та яка із 

наведених складових у найбільш повній мірі відповідає правовій сутності 

ПДВ. Хоча даним дискусіям вже тривалий час приділяється підвищена увага, 

одностайності з цього приводу не досягнуто. 

Особливістю податку з обороту є те, що він нараховується на одному 

(одноетапний податок) або кількох (багатоетапний податок) етапах обороту. 

Теоретично нарахування податку з обороту може бути обмежено етапами, які 

передують продажу кінцевому споживачу [11, с. 136]. 

Наприклад:  

- якщо нарахування податку обмежене для стадії виробництва товару, то 

лише виробники товару підлягають реєстрації як платники податку (такий 

податок діяв у Кот’дівуарі та Сенегалі у 1960-ті роки [12, с. 4 ]); або 

- якщо податок поширюється на виробництво та оптовий продаж, то 

лише особи, які належать до цих категорій, підлягають реєстрації.  

Механізм багатоетапного різновиду податку з обороту також дозволяє 

не включати стадію споживання, тому, на думку нідерландського вченого 

Бен Терра, доцільно виділяти два основні різновиди багатоетапного податку: 

податок, що справляється на всіх етапах (Allphasen-Steuer), і податок, що 

справляється на окремих етапах (Mehrphasen-Steuer). Обидва терміни вказані 

німецькою мовою, що, як слушно зазначають Бен Терра і Ю. Краус, є 

ознакою того, що відповідна теорія була розроблена німецькими вченими 

[13, с. 292]. Аргументуючи свою позицію, О. Молдован вважає, що базою 

оподаткування багатоетапного податку з обороту, як правило, є валова 

виручка, а податкові зобов’язання нараховуються на кожному етапі 

виробництва [14]. 

Протиставляється багатоетапному податку одноетапний податок, що 

може справлятися лише на певному етапі обороту, наприклад, на етапі 

виробництва, етапі реалізації (продажу) кінцевому споживачу або на 

посередницьких етапах. Найпоширенішим прикладом одноетапного податку 
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є податок на продаж, тобто податок, що справляється на стадії реалізації 

(продажу) кінцевому споживачеві.  

На думку О. Молдован, плюси каскадного податку полягають у тому, 

що він надає значну фіскальну віддачу, сприяє простоті адміністрування і 

стимулює вертикальну інтеграцію виробництва, оскільки зменшення 

операцій між юридично незалежними суб’єктами звужує базу оподаткування. 

Таким чином, податок адміністративно зручний для фірм, оскільки він 

гармонізує податкову, фінансову і бухгалтерську звітність [14]. 

Отже, податок з обороту не обов’язково є різновидом податку на 

споживання, але дані поняття не є й взаємовиключними. У зв’язку із цим 

некоректно вважати, що податок з обороту обов’язково буде різновидом 

податку на споживання. У цьому контексті, на нашу думку, слушним 

вбачається визначення ПДВ як податку на витрати зі споживання [15, с. 38], 

у такий  спосіб поєднуючи ознаки витрат і споживання, адже ПДВ 

справляється із витрат на товари і послуги. Вважаємо, що таке визначення 

найбільше відповідає суті досліджуваного податку.  

Проаналізуємо моделі альтернативних різновидів багатоетапного 

податку з обороту, що справляється на всіх етапах  так званого 

кумулятивного, або каскадного, податку з обороту, ПДВ та одноетапного 

податку на продаж у порівняльній табл. 1.3.  

Таблиця 1.3. 

Порівняння загального податку на продаж, ПДВ та одноетапного 

податку за ставкою 20 % 

Показники ПДВ 

Загальний 

податок на обіг 

(каскадний 

(кумулятивний) 

податок з 

обороту) 

Одноетапний 

податок, що 

нараховується 

на стадії 

продажу 

Ціна товару до 

нарахування податку 
100,00 100,00 100,00 

Податок на стадії 

виробництва 
20,00 20,00 0,00 
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Ціна після 

оподаткування на стадії 

виробництва 

120,00 120,00 100,00 

Ціна на стадії оптового 

продажу без податку 
110,00 110,00 110,00 

Податок на стадії 

оптового продажу 
22,00 22,00 0,00 

Ціна після 

оподаткування на стадії 

оптового продажу 

132,00 152,00 120,00 

Ціна на стадії 

роздрібного продажу 

без податку 

120,00 120,00 120,00 

Податок на стадії 

кінцевого роздрібного 

продажу 

24,00 24,00 24,00 

Остаточна вартість 

після нарахування 

податку 

144,00 186,00 144,00 

Остаточна сума 

нарахованого податку 
24,00 66,00 24,00 

Остаточна сума 

нарахованого податку 

у відсотках до ціни 

товару, % 

20,00 ~ 35,00 20,00 

Примітка: Даний розрахунок не враховує можливого впливу застосування 

каскадного податку на ціну товару без податку. 

 

Розрахунки табл. 1.3 демонструють приклад нарахування трьох різних 

податків з обороту на трьох однакових етапах. Як ПДВ, так і податок на 

продаж в ідеальному сценарії уникають кумулятивного ефекту, проте 

різними шляхами. Наприклад, корекція доданої вартості у ПДВ відбувається 

за допомогою застосування процедур, якими обмежується податкова 

відповідальність кожного платника податку у рамкам податку, сплаченого на 

попередньому етапі.   

Корекція при одноетапному податку відбувається шляхом дозволу 

платникам податку, які беруть участь у закупівлі товарів або послуг, на 

посередницьких етапах не сплачувати податок за умови, що покупець надає 
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сертифікат звільнення, в якому заявляється про намір використати даний 

товар чи послугу в рамках умов, що дозволяють звільнення від сплати 

податку (саме такий підхід діє у деяких штатах у США) [16]. Одноетапний 

податок не нараховується, доки не буде досягнуто останнього етапу, яким є 

продаж товару чи надання послуги кінцевому споживачу [17].  

Каскадний податок, навпаки,  залежно від кількості пройдених етапів 

обороту значно вплинув на збільшення ціни. Цього вдалося би уникнути 

лише у разі концентрації всіх етапів виробництва і продажу в межах одного 

платника податку (тобто за повної вертикальної інтеграції). Каскадний 

податок застосовується на кожному етапі, додаючи до вартості товару або 

послуги суму податку за ставкою, без урахування вартості попередньо 

сплаченого податку.  

Що стосується податку на продаж, то «в теорії, ПДВ і податок на 

продаж «чистої форми» є економічно еквівалентними» [18, с. 103].  

При цьому очевидною є різниця в адмініструванні даних податків. За 

дії податку на продаж у постачальника не виникає складнощів при розподілі 

надходжень за товари і послуги, які звільнені від сплати податку, як і 

надходжень від реалізації товарів і послуг, щодо яких діє нульова ставка [19]. 

Проте при оподаткуванні податком на продаж можливий каскадний ефект на 

різних етапах, а також ймовірне ухилення від сплати податку взагалі, 

оскільки у випадку із податком на продаж практично неможливо врахувати 

статус особи, що здійснює закупівлю, або надавати їй право на 

відшкодування сплаченого податку тому, що, як правило, механізм податку 

на продаж не передбачає можливості відстеження подальшого руху товарів 

та послуг [20, с. 30]. 

Серед переваг ПДВ над каскадним податком експерти вважають такі: 

– ПДВ вводився як заміна податків з оптових продажів чи каскадних 

податків з обороту, економічний ефект яких мав довільний характер чи 

стимулював вертикальну інтеграцію виробництва. Застосування ПДВ 

дозволяло зробити податки на споживання більш нейтральними  до цін, 
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ефективності виробництва та споживання, а також до вибору споживання, 

оскільки при системі ПДВ під оподаткування підпадає споживання 

домогосподарств, а не покупки підприємств та організацій (крім кінцевого 

невиробничого споживання); 

– ПДВ має ширшу базу оподаткування – ним оподатковуються не лише 

роздрібні продажі, але й всі невиробничі покупки підприємств, в яких 

підприємства виступають кінцевими споживачами, у тому числі і робіт, що 

виконуються підприємством для власних потреб. Податком також 

оподатковуються придбання товарів/послуг підприємств усіх сфер 

діяльності, що звільняються від сплати податку (які, однак, не мають  

нульової ставки); 

– ПДВ дозволяє зменшити викривлення в цінах міжнародної торгівлі 

через принципи територіальності, оскільки дозволяє вирівняти або ціни 

споживачів, або виробників; 

– справляння ПДВ кредитно-рахунковим методом простіше 

адмініструється і дозволяє ефективніше боротись з ухиленням від сплати 

податків, так як подібна система забезпечує розподіл загального обсягу 

податкових зобов’язань для кожного товару (послуги) між декількома 

платниками – учасниками комерційного циклу; 

– у зв’язку з тим що техніка справляння ПДВ забезпечує збір податку 

на всіх стадіях виробництва, при деякому ускладненні техніки оподаткування 

збільшується стійкість величин надходжень податку стосовно 

кон’юнктурних коливань динаміки обороту роздрібної торгівлі [21, 22, с. 

430-431; 23]. 

Світовий банк зазначає, що заміна ПДВ на податок з обороту не є 

найкращим рішенням, оскільки податок з обороту супроводжується 

викривленнями в економіці, так як через стимули, що їх генерує цей податок, 

ринок може перейти до менш ефективного виробництва. Крім того, цей 

податок матиме каскадний ефект оподаткування, який перешкоджатиме 

економічній діяльності і виключно негативно впливатиме на умови 
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підприємництва. Податок з обороту дозволяє застосовувати прості схеми 

ухилення від його сплати, які ставитимуть під сумнів потенційно позитивний 

ефект удосконалення адміністрування податків [24].  

Визначивши особливості ПДВ, що вирізняють цей податок від інших 

податків з обороту, варто проаналізувати варіанти визначення територіальної 

належності даного податку у разі продажу з однієї держави до іншої. Це 

потрібне для з’ясування того, чи можливо виокремити  властивості, 

характерні лише для ПДВ за цією ознакою, і для визначення понять, якими 

ми керуватимемось у даній роботі. Ця ознака також дозволяє виділити 

протекціоністську роль ПДВ і його ставлення до споживання та загалом до 

імпортно-експортних операцій.  

Так, ПДВ може застосовуватися за принципом призначення і за 

принципом походження товару чи послуги.  

Відповідно до принципу призначення всі товари і послуги повинні 

оподатковуватися за законодавством країни призначення. У такому разі 

імпортовані товари мають оподатковуватись за тими самими правилами, що 

й товари і послуги внутрішнього походження. Експортовані товари повинні 

бути звільнені від сплати податку.  

Відповідно до принципу походження всі товари та послуги мають 

оподатковуватися за законодавством країни походження. У такому  разі 

оподатковується експорт, а не імпорт. Проте за даного підходу трапляються 

випадки, коли закордонний товар матиме перевагу над виробленим в країні 

імпорту товаром як на її території, так і на закордонних ринках.  

Отже, за принципом призначення держава очікує оподаткування всього 

споживання у межах своїх кордонів. За принципом походження, в свою 

чергу, держава очікує оподаткувати сукупне виробництво у межах своїх 

кордонів [25]. З практики відомі випадки, коли оподатковується як експорт, 

так і імпорт однієї й тієї ж групи товарів (наприклад, в Аргентині у 1960-ті 

роки) [26]. 
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Використовуючи правила походження чи призначення, держава 

володіє інструментом, який дозволяє коригувати походження товарів 

споживання і заохочувати експорт або імпорт на окремі групи товарів. За 

допомогою цих інструментів через ПДВ також можна суттєво вплинути на 

можливість надавати послуги іноземними підприємцями чи на 

конкурентоспроможність національних надавачів послуг. Таким чином, ПДВ 

може виступати прихованим протекціоністським інструментом, а в 

непрофесійних руках, навпаки, таким, що ставить національних підприємців 

у невигідне становище. 

Історично принцип призначення товару або послуги у непрямих 

податках на споживання застосовується найчастіше [27]. Це й не дивно: адже 

даний принцип логічно випливає із призначення таких податків, оскільки у 

такому разі вся вигода буде надходити країні походження товарів, а 

навантаження лягатиме на платників країни призначення. Також для держави 

не повинно бути наміру оподатковувати головного платника податку – 

споживача, якщо він перебуває за кордоном. Отже, за загальним правилом 

непрямого оподаткування, податок, як зазначає Бьорд, повинен бути 

введений на імпортовані для продажу товари і послуги [20, с. 32].  

Що стосується принципу походження, то теоретично у системі ПДВ він 

може діяти ефективно. Насамперед всередині державних союзів, в яких 

введено однакові ставки податку та гармонізовано інші фундаментальні 

правила. Єдиною різницею у цьому випадку між двома принципами буде те, 

що прибуток надходитиме за місцезнаходженням постачальника. На 

споживачів навантаження буде однаковим у всіх Державах–членах ЄС, а 

виробники усіх Держав-членів будуть в однаковому становищі з  позицій 

оподаткування ПДВ. Саме система ПДВ за принципом походження була 

кінцевою метою ЄС при формуванні Спільного ринку у 1993 р., про що 

йтиметься у п. 1.2. 

Для ілюстрації проаналізуємо деякі положення законодавства України 

щодо місця поставки товарів і послуг.  
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Відповідно до п. 186.1 ст. 186 Податкового кодексу України [28] (далі – 

ПКУ) місцем постачання товарів є:  

а) фактичне місцезнаходження товарів на момент їх постачання (крім 

випадків, передбачених у підпунктах «б» і «в»);  

б) місце, де товари перебувають на час початку їх перевезення або 

пересилання, у разі якщо товари перевозяться або пересилаються продавцем, 

покупцем чи третьою особою;  

в) місце, де провадиться складання, монтаж чи встановлення, у разі 

якщо товари складаються, монтуються або встановлюються (з 

випробуванням чи без нього) продавцем або від його імені.  

Отже, відповідно до пп. а) і в) п. 186.1 ст. 186 ПКУ ПДВ нараховується 

за принципом призначення – адже визначається за місцем знаходження 

покупця. При цьому пп. б) п. 186.1 ст. 186 частково є ознакою нарахування 

ПДВ за принципом походження, проте оскільки експортні операції 

оподатковуються за нульовою ставкою, дане правило не повинно мати 

впливу на міжнародний рух товарів з території України. 

Щодо постачання послуг, то, за загальним правилом, відповідно до п. 

186.4 ст. 186 ПКУ місце постачання послуг визначається за місцем реєстрації 

постачальника (крім операцій, зазначених у пп. 186.2 і 186.3 цієї статті). 

Отже, ПДВ нараховується за місцезнаходженням постачальника послуг, а не 

за місцезнаходженням споживача, що вважається ознакою принципу 

походження. Мотив встановлення місця надання послуг за принципом 

походження є обґрунтованим з практичної  позиції через очевидну технічну 

проблематичність визначення місця знаходження споживача при наданні 

багатьох видів послуг. Доречним у цьому контексті є,  за п. 186.2 186 ПКУ, 

виключення, оскільки дозволяє без надмірних адміністративних зусиль 

пов’язати надання послуг із майном,  стосовно до якого такі послуги 

надаються. Обтяжуючим при цьому є адміністрування ПДВ щодо послуг, 

передбачених п. 186.3 ст. 186 ПКУ, через очевидну складність ідентифікації 

місця отримання деяких із зазначених послуг. Але при цьому, на відміну від 
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положення п. 186.4 ст. 186 ПКУ, нормами п. 186.3 ст. 186 ПКУ наведено 

вичерпний перелік послуг, які оподатковуються за принципом призначення. 

На нашу думку, саме через неможливість передбачити всі можливі види 

послуг за загальним правилом в Україні місце постачання послуг 

оподатковується за принципом призначення.  

Таким чином, законодавство України передбачає застосування ПДВ 

залежно від оподатковуваної операції як за принципом походження, так і за 

принципом призначення. Визначальною ознакою при цьому є застосування 

лише одного принципу до одного виду товару чи надання послуги. Слід 

зазначити, що Організація економічного співробітництва та розвитку (далі – 

ОЕСР) рекомендує застосування принципу призначення для накладання ПДВ 

на міжнародну торгівлю товарами та послугами.  

Відповідно до рекомендацій ОЕСР принцип призначення повинен 

використовуватись незалежно від того, якого виду послуги надаються, в якій 

формі і кому. Вперше такий підхід зі сторони ОЕСР був висловлений до 

постачання електронних послуг ще у 2001 р. [29]. У подальших 

рекомендаціях, які стосуються інших видів послуг, ОЕСР продовжила лінію 

на оподаткування послуг виключно за принципом призначення [30].  

Слід зазначити, що через складність адміністрування ОЕСР вважає, що 

на даному етапі це правило є важко виконуваним: адже сама природа послуг  

така, що вони не відслідковуються на митниці [31, с. 12 ]. Отже,  на нашу 

думку, застосування сьогодні принципу походження до постачання послуг є 

в основному прийнятним.  

Відповідно, більшість держав світу залишають за собою право 

оподатковувати послуги за місцем походження. Щоправда, такий підхід 

може призводити до подвійного оподаткування, що вважається найбільш 

небажаним результатом у міжнародному оподаткуванні. 

Саме визначення місця здійснення операцій є основною передумовою 

для створення загальносвітового режиму оподаткування ПДВ. Так, у квітні 

2014 р. представники понад 80 держав світу обговорили останні доповнення 
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до рекомендацій ОЕСР. Основною метою зазначених рекомендацій є 

запобігання подвійному оподаткуванню або взаємному неоподаткуванню 

операцій ПДВ, що виникають через неузгодженість податкових систем і 

понятійного апарату різних держав [32].  

Рекомендації ОЕСР базуються на принципі нейтральності, який на 

думку цієї організації має становити основу системи ПДВ будь-якої держави 

і, отже, виключати будь-який протекціонізм за допомогою механізму ПДВ.  

Таким чином, за ідеального сценарію платники податку не повинні 

нести податковий тягар, а держави мають отримати надходження від всіх 

операцій, які визнані в їх законодавстві частиною об’єкта ПДВ. 

Застосування рекомендацій ОЕСР може бути передумовою для 

розвитку міжнародної торгівлі як товарами, так і послугами. Задля цього 

ОЕСР повинна бути більш активною у лобіюванні прийнятих рекомендацій. 

Податкові бар’єри, які спричиняються викривленнями через відмінність 

податкових систем світу, недопустимі та небажані.  

На нашу думку, основною проблемою, яка стоїть на заваді 

імплементації рекомендацій ОЕСР, є надто велика невизначеність понять, що 

застосовуються у ній, використання можливостей для держав застосовувати 

виключення з правил, а також той факт, що застосування правил може 

призвести до втрат надходжень від оподаткування послуг у місці 

призначення через відсутність реального міжнародного співробітництва у 

сфері ПДВ. 

Як альтернативу рекомендацій ОЕСР австрійським урядовим 

експертом Томасом Еккером була розроблена модельна конвенція із ПДВ. 

Основною метою модельної конвенції є боротьба з подвійним 

оподаткуванням. Хоча модельна конвенція для цілей ПДВ значною мірою є 

схожою з існуючими модельними конвенціями про усунення подвійного 

оподаткування, але, на нашу думку, є радше гібридом між існуючими 

Директивами ЄС у сфері ПДВ та зазначеними міжнародними угодами. 

Зокрема, у модельній конвенції з ПДВ пропонується узгодити поняття 
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«особа» та «резидент», врегулювати можливі правила розподілу надходжень 

від податку, спільні підходи до адміністрування ПДВ та адміністративного 

співробітництва між державами, інші важливі питання, що стосуються ПДВ 

[33]. З огляду на недостатню гармонізацію ставок ПДВ у державах світу, 

доречно відмітити слова Г.В. Бех про те, що висока ставка ПДВ може 

впливати на інфляцію, та «взагалі мова про оптимальну ставку може йтися 

лише в рамках цілісної загальної податкової системи, коли визначене 

податкове навантаження від усіх податків, а не виключно щодо податку на 

додану вартість»[34. 

Цілком справедливими, на наше переконання, є визначена Н. Ю. 

Пришвою складова реалізації основної мети держави від справляння ПДВ, як 

і інших податків, полягає у забезпеченні державним примусом обов’язку 

платника внести до бюджету чи державного (публічного) позабюджетного 

фонду певну суму грошових коштів [35].  

Важливою існуючою прогалиною у визначенні ПДВ, на яку ми 

плануємо звернути окрему увагу, є аналіз того, чи можуть бути надходження 

від ПДВ спрямовані на місцевий рівень і  чи може даний податок взагалі бути 

введеним на місцевому рівні, оскільки в теорії даний податок часто 

визначається як загальнодержавний 36. 

На нашу думку, особливість ПДВ полягає в тому, що цей податок може 

бути реалізований на практиці і як загальнодержавний, і як місцевий податок.  

У більшості держав світу, як і в Україні, ПДВ є загальнодержавним. 

Однак відомі приклади введення даного податку на місцевому рівні або 

розподілу надходжень від ПДВ між державним і місцевими бюджетами.  

Так, у своєму дослідженні Бьорд встановив, що п’ять юрисдикцій 

членів ОЕСР ділять надходження від ПДВ із регіональними органами влади 

37. Наприклад, у Німеччині, яка є Державою–членом ЄС, хоча податок 

регулюється на загальнодержавному рівні, однак адмініструється, і доходи 

від нього розподіляються як на національному, так і на регіональному рівнях. 

Беручи до уваги, що частка надходжень від ПДВ у ЄС надходить до 
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Співтовариства, слідує, що Німеччина розподіляє надходження від ПДВ між 

місцевими, державним і союзним бюджетами 15, с. 3. 

Цікавим вбачається приклад Канади, яка встановлює як 

загальнонаціональний ПДВ (анг. Goods and Services Tax, GST), так і дозволяє 

регіональним органам влади вводити власні відповідні податки на додаток до 

загальнодержавного 37.  

Схожий підхід застосовує і Бразилія: систему ПДВ становлять такі 

п’ять видів податків: 

– податок на промислові товари (IPI); 

– податок на обіг товарів (ICMS), який є результатом оновлення 

відповідного податку, що діяв до нього (ICM); 

– соціальний внесок до Соціальної інтеграційної програми (PIS); 

– соціальний внесок з обороту (COFINS); 

– муніципальний податок на послуги (ISS) 38. 

Окреслення особливостей даних податків виходить за рамки предмета 

нашого дослідження, однак слід наголосити, що досвід законодавчої 

діяльності Бразилії у сфері ПДВ дуже корисний для подальшого вивчення, 

оскільки слугує прикладом надзвичайно складної федеративної фіскальної 

системи, в якій велика кількість податків розподіляється між місцевим і 

державним бюджетами. 

К. Гранкола зазначає, що оптимальним вирішенням проблем ПДВ для 

федеральних систем є прийняття єдиного закону ПДВ (або прийняття в 

кожному суб’єкті держави однакових законів з однаковими основними 

функціями) за принципом походження. Якщо суб’єкти федерації хочуть 

зберегти власне митне адміністрування, вони можуть (як другий кращий 

вибір) застосовувати окремі закони у сфері ПДВ з незначними 

відмінностями, застосовуючи принцип призначення, але за умови, що 

федеративна держава має одну податкову адміністрацію з управління [39].  

Загалом вказані вище ознаки є інструментами, які дозволяють 

коригувати механізм справляння ПДВ відповідно до тих чи інших завдань 
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держави. Беручи до уваги різноманіття даних понять, пропонуємо 

використовувати такі визначення: «податок на додану вартість у широкому 

значенні» – це термін, який, на нашу думку, є прийнятний для спільної 

характеристики всього спектра можливостей, наданих різними підходами до 

ПДВ, що були продемонстровані вище, а «податок на додану вартість 

європейського типу» – стосовно до податку, який застосовується, зокрема, в 

Україні та ЄС. 

Таким чином, «податок на додану вартість у широкому значенні» є 

некумулятивний податок, за яким додана вартість встановлюється методами 

додавання або віднімання, який може бути як загальнодержавним, так і 

місцевим, нараховуватися як за принципом походження, так і за принципом 

призначення. 

«Податок на додану вартість європейського типу» – це 

загальнодержавний, непрямий, некумулятивний податок з обороту, що 

справляється на всіх етапах з витрат на споживання як за принципом 

походження, так і за принципом призначення, за яким додана вартість 

визначається кредитно-рахунковим методом. 

ПДВ європейського типу слід відрізняти від суміжних систем ПДВ, що 

існують у світі. Так, у Новій Зеландії розвинулась система ПДВ, яка хоча й  

дуже схожа на європейську, однак є її альтернативним варіантом. 

Новозеландська модель ПДВ виділилася з європейської моделі у зв’язку з 

іншим ставленням до структури ставок і бази оподаткування. 

Новозеландську модель характеризує єдина низька ставка податку, без 

виключень і пільг (крім нульової ставки на експорт та суміжні поставки), на 

відміну від європейської моделі, для якої характерна збільшена ставка зі 

значною кількістю виключень і використанням знижених ставок для певних 

видів операцій [40]. 

З економічної  позиції ПДВ з єдиною нижчою ставкою, на думку 

багатьох вчених, більш привабливий, ніж податок із великою ставкою і 

низкою виключень [15, с. 85]. Слушно зазначили Л. М. Доль і П. Т. Гега, що 
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саме такий податок відповідає ознакам економічної нейтральності: податок 

справляється за однаковою ставкою щодо всієї споживчої бази [41].  

З іншого боку, новозеландська модель не робить виключень для 

соціально чутливих категорій товарів, що посилює регресивність даного 

податку. Адже одним із основних аргументів противників ПДВ, який 

особливо популярний у США, є саме твердження, що ПДВ – це регресивний 

податок [42]. Таке твердження вбачається обґрунтованим  у контексті, що  

стосовно до рівня доходів за однакової ставки податку особа, яка має вищі 

доходи, буде сплачувати меншу частку від свого доходу  як податку.  

Слушно зазначають Т. М. Рева і Т. Ф. Ковальчук, що «структура 

споживання в різних верствах населення суттєво відрізняється, тому принцип 

справедливого оподатковування може бути відрегульовано через 

диференційований підхід до встановлення ставок непрямих податків на 

окремі товари, роботи і послуги. 

Однак тут теж проглядаються певні обмеження,  пов’язані не лише зі 

зростанням витрат на адміністрування ПДВ. Установлення більш високих 

ставок тільки на товари не першої необхідності і розкоші звужує сферу 

непрямого оподаткування та скорочує надходження доходів до бюджету. 

Навпаки, навіть невисокий рівень непрямого оподаткування товарів 

повсякденного попиту забезпечує державі постійні і значні доходи. 

Європейські країни мають певний досвід застосування диференційованих 

ставок ПДВ, але висновки багатьох фінансових експертів підтверджують 

доцільність застосування єдиної ставки ПДВ» [43, с. 129]. Саме в цьому 

напрямі відбувається процес гармонізації податку в ЄС. Відповідно до 

економічної теорії бідніші групи населення тратять більшу частку власних 

доходів на споживання [44].  

Тими адміністративними інструментами, які наділяє владу ПДВ, 

неможливо диференціювати споживачів відповідно до рівня їх доходу, а тим 

більше неможливо застосувати такий диференційований підхід. Центральне 
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місце в системі ПДВ посідає не платник, а постачання товару чи послуги, і 

тому спеціальне ставлення можливе лише для певних видів поставок.  

Таким чином, механізм ПДВ європейського типу дозволяє досягти 

більшої справедливості та частково прогресивності через зменшення 

податкового навантаження на більш соціально чутливі групи товарів, чого не 

передбачається за дії новозеландської моделі. 

Теоретично механізмом як новозеландського, так і європейського типів 

ПДВ можна застосувати спеціальне ставлення до певних територій, точніше  

– до споживання на певних територіях. Втім, на нашу думку, імовірність 

досягнення більшої соціальної справедливості від таких заходів потенційно 

ще менша, ніж особливе ставлення до окремих груп товарів. 

Варто відмітити, що коли мова в даному випадку йде про 

некумулятивність ПДВ, то такий ефект виникає виключно щодо ПДВ 

нарахованого на попередніх етапах, але не інших податків, оскільки  у свою 

базу оподаткування ПДВ включає всі інші раніше нараховані податки та всі 

інші виробничі витрати [45]. 

В цьому контексті слід відзначити позицію Поповича В.М., який 

виділяє наступні негативні ознаки у функціонуванні ПДВ Європейського 

типу: 

по-перше, шляхом включення в базу оподаткування всіх видів витрат 

виробничого циклу, в тому числі і основної частини податкових нарахувань, 

створюється введення в систему оподаткування принципів “Податки на 

податки”, “Податки на витрати”. І, як наслідок, суб’єкт господарювання не 

встигає акумулювати наявні у нього оборотні кошти та закласти новий цикл 

виробничого обороту – основу розширеного економічного відтворення і 

продуктивних засад наповнення бюджету: адже виробничі витрати вже на 

початковому етапі виробничого циклу супроводжуються відрахуваннями 

ПДВ; 
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по-друге, нарахування ПДВ призводить до штучного збільшення 

собівартості продукції та її ціни. І як результат - зниження і 

конкурентоспроможності вітчизняних товарів перед імпортом,  і купівельної 

спроможності фізичних і юридичних осіб-споживачів вироблених 

підприємствами товарів; 

по-третє, шляхом штучного збільшення вартості продукції, ПДВ, за 

своєю природою, виконує функцію не стимулювання, а стримання процесів 

перевиробництва. Зниження вартості продукції в умовах економічної 

експансії, після нарахування ПДВ та інших податків, уже не є можливим – 

адже ще на початку оборотного циклу у вартості матеріалів вже сформовано 

високу собівартість продукції із врахуванням ПДВ. І, як наслідок, при 

реалізації продукції за зниженою до конкурентоспроможності ціни, 

оборотний цикл стане збитковим. В умовах сучасного розвитку економіки 

України ситуація щодо негативного впливу ПДВ погіршується ще й тим, що 

в перевиробництва немає, як відсутня і реальна купівельна спроможність 

споживачів; 

по-четверте, механізм справляння ПДВ та деяких інших податків з 

кумулятивною конструкцією, з одного боку, і податку на прибуток – з 

іншого, утворюють додатковий “податковий клин”. І, з метою зниження 

оподатковуваного балансового прибутку, за допомогою фіктивних валових 

витрат через канал “Валові витрати”, поряд з продукуванням механізмів 

пригнічення виробництва і динаміки капіталообороту, виштовхує 

підприємницьку діяльність у “тінь”; 

по-пяте, під час реалізації продукції замість отримання доходу, 

необхідного на відновлення понесених виробничих витрат, розрахунків з 

працівниками, партнерами і бюджетом, у суб’єктів господарювання 

формується і дебіторська, і кредиторська заборгованість, і комплекс 

несплачених податкових зобов’язань з ПДВ, акцизів, ввізного мита. А  після 

реалізації продукції нараховуються ще інші податки. Відповідно, з обороту 

суб’єкта господарювання на невизначений час виключається значна сума 
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обігових коштів, необхідних як для погашення задекларованих боргів, так і 

податкових зобов’язань, які виникають із започаткування нового 

виробничого циклу. На практиці це призводить не тільки до відсутності 

реального прибутку, але й до замороження капіталообороту і процесів 

економічного відтворення, до збитковості та припинення господарської 

діяльності суб’єктів господарювання.  

Свідченням цього є вище наведені підстави глобального скорочення 

ВВП та збільшення кількості збиткових підприємств, і, як наслідок,  

звуження бази податкових надходжень до бюджету [45]. 

 

1.2. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

Дослідження ґенези становлення і розвитку ПДВ у ЄС є корисним 

насамперед для того, щоб: 

(і) зрозуміти правову природу системи ПДВ даного економічного 

союзу; 

(іі) з’ясувати правові передумови його виникнення; 

(ііі) встановити можливі тенденції розвитку даної системи у 

майбутньому.  

Для України всебічне вивчення вказаних особливостей є важливим в 

умовах всеохоплюючої європейської інтеграції: адже такий підхід  – це 

необхідна передумова формування осмисленої державної політики. Як 

слушно зазначає професор Л. К. Воронова, «до завдання науки фінансового 

права входить також вивчення фінансового законодавства інших держав, 

його порівняльний аналіз і використання позитивного досвіду для 

вдосконалення практики й оновлення фінансово-правових актів» [46]. До 

того ж, погоджуючись із думкою Касьяненко Л.М. і Аністратенко Ю.І., слід 

відзначити, що «особливу увагу при вивченні питань адаптації зарубіжного 



35 
 

 
 

досвіду до українських економіко-правових реалій необхідно приділити 

досвіду Європейського Союзу» [47]. 

 

Як уже було доведено у п. 1.1, кумулятивне нарахування податку з 

обороту на кожному етапі продажу товарів або послуг саме по собі  досить 

недосконалий спосіб розрахунку податкового зобов’язання.  

Кумулятивні податки, стимулюючи вертикальну інтеграцію платників 

податків, сприяють уникненню збільшення кількості етапів обороту товарів 

або послуг. Очевидну перевагу над малими платниками податків за такого 

підходу мали б великі платники, які мають можливість сконцентрувати 

кілька етапів виробництва у рамках одного платника податку. Дискримінація, 

викликана кумулятивним податком, може впливати на вартість різних 

товарів і послуг залежно від кількості пройдених етапів і сприяла появі так 

званого покращеного податку з обороту [48].  

Вже у наш час «мало які країни, як відомо, скасували свої закони про 

ПДВ на користь податків на продаж чи на послуги» [49, с.  11 ], тому цілком 

природним виглядає пошук дослідників початку і середини ХХ ст. до 

розробки більш оптимальної моделі обрахунку податків з обороту. 

Винахідником ПДВ вважається німецький науковець, урядовий 

консультант і бізнесмен доктор Вільгельм фон Сіменс, який винайшов 

«покращений податок з обороту» [50]. Покращення полягало у відніманні 

попередньо сплаченої суми податку, в результаті чого податкова база на 

кожному етапі зменшувалась залежно від внеску до ціни товару. Саме даний 

податок, на думку А. Скенка та О. Олдмена, став попередником ПДВ [5]. 

Першою державою, що на практиці запровадила ПДВ у власну 

податкову систему, була Франція. Введенню ПДВ  передувала ціла низка 

експериментів, жоден із яких, незважаючи на намагання держави, не зумів 

ефективно імплементувати ПДВ на практиці [51].  
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Ці експерименти відобразили намагання законотворця знайти 

прийнятний як для держави, так і для платників податку підхід, який би при 

цьому забезпечив значні надходження до бюджету [52].  

Хоча деякі дослідники й вважають, що ознаки ПДВ вже мав податок, 

введений у Франції в 1948 р. [26, с. 224], все таки у Франції ПДВ був 

введений у 1954 р. [53]. Основну роль у його запровадженні відіграв 

французький економіст Лоре [54]. Введений у Франції ПДВ був основною 

складовою загальної системи непрямого оподаткування, запровадженої 

французьким національним урядом як знаряддя оподаткування витрат 

споживачів, що мешкають у Франції. Дана система мала назву «податки на 

споживання» (в ориг. франц. – impots sur la consommation) [26].  

ПДВ (в ориг. франц. – taxe sur la valeur ajoutée) справлявся у Франції 

лише з продажу сировини і певних будівельних конструкцій, доповнюючись 

окремим податком на послуги (в ориг. франц. – taxe sur les prestations de 

services), частково інтегрованим із ПДВ. Додатково було введено кілька 

спеціальних акцизних зборів, визначених як податки унікальні (в ориг. 

франц. – taxes uniques), які поширювалися на товари або суміжні послуги, 

зокрема, легкі алкогольні напої, м’ясо, каву, чай і деякі транспортні засоби 

[55].  

На думку К. Саліван, французький ПДВ того часу скоріше вважається 

модифікованим видом податку на споживання, ніж ПДВ у сучасному 

розумінні, оскільки справлявся він лише із певних видів бізнесу  –  витрат 

(поточних витрат та інвестиційних закупівель) [26, с. 31].  

Узагальнено, податок, що діяв у Франції до введення в дію повного 

ПДВ, був обмежений у сфері застосування і певною мірою –  

експериментальним [56]. Повний ПДВ почав діяти у Франції лише від 1968 р. 

Таке введення  відбувалось під впливом інтеграційних процесів, що 

протікали в Європі, про які йтиметься нижче. Проте слід відмітити, що саме 

за прикладом Франції розвинулась вся сучасна система європейського типу 

ПДВ. На думку Мессер, повний ПДВ був введений лише у 1968 р., тому що 
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до того часу не було повністю розроблено механізм його адміністрування, а 

також тому, що податкові адміністрації повинні були підготуватися до його 

адміністрування в повному обсязі [57]. 

Процес гармонізації податків з обороту розпочався в Європі ще до 

утворення ЄС і навіть до того, як був введений перший ПДВ на території 

Європи. Початковим кроком із налагодження інституційних засобів для 

подальших дискусій щодо встановлення спільної системи ПДВ в ЄС стало 

підписання Паризької угоди про заснування Європейської спільноти з 

вугілля та сталі від 1951 р. [58].  

Хоча безпосередньо про податки з обороту у даній угоді не 

згадувалося, саме дана угода  поклала початок інтеграційних процесів зі 

створення спільної системи ПДВ в ЄС [59].  

На той час в країнах Європи стала очевидною необхідність інтеграції у 

ключових для формування спільного ринку сферах. Як справедливо зазначив 

Б. М. Топорнін, інтереси економічного характеру нагально вимагають, щоб 

Спільний ринок функціонував у межах єдиного правового простору [60]. 

У 1953 р. Вищий орган Європейського об’єднання вугілля і сталі 

створив Комітет експертів, якому було доручено дослідження впливу на 

спільний ринок різних систем податку з обороту [61]. 

Метою даного дослідження було встановити засоби для полегшення 

пересування товарів у рамках Спільного ринку та уникнення ситуації 

подвійного оподаткування. Обговорювалась, зокрема, можливість прийняття 

нової податкової системи для Спільного ринку, тобто податкової системи, 

застосовуваної тільки до вугільної та металургійної продукції.  

Того ж року Комітет подав на розгляд доповідь на основі інформації, 

отриманої  з аналізу документів, що надійшли від професійних асоціацій та 

делегацій Держав-членів. Доповідь стала відомою як «Звіт Тінбергена» [62].  

В Доповіді, яка починається з підтвердження основного принципу 

фінансового нейтралітету, зазначається, що мета Спільного ринку може бути 
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дотримана лише у тому випадку, якщо не змушує покупця змінювати свої 

рішення [63]. 

Ґрунтуючись на цьому принципі, проаналізувавши різні податки з 

обороту, вже застосовувані на той час Державами-членами, Комітет дійшов 

висновку, що новий загальний податок з обороту системи повинен бути 

прийнятим для всіх держав Співтовариства без винятків [59].  

Ця загальна система оподаткування обороту мала ґрунтуватися на 

принципі оподаткування в країні призначення. У доповіді не застосовувався 

термін «ПДВ», натомість дана доповідь використовує загальний термін 

«непрямі податки».  Утім вважається, що вона стала основоположною 

роботою у формуванні теоретичних концепцій ПДВ [64]. Як зазначає де ла 

Ферія, хоча рекомендації Комітету ніколи не були прийнятними в контексті 

Європейського об’єднання вугілля і сталі, доповідь сприяла значному 

історичному прориву  з позицій гармонізації податків з обороту. Зокрема, 

ними вперше було запропоновано необхідність здійснювати узгодження в 

царині даних видів податків [59, c. 96].  

Європейська економічна спільнота (далі – ЄЕС) (пізніше 

трансформована в ЄС) створена у 1957 р. із прийняттям Римського договору 

[65], який набрав чинності у 1958 р.  

У Римському договорі містилася низка статей, присвячених 

податковим питанням. Безпосередньо ПДВ була присвячена ст. 99 Римського 

договору, відповідно до якої Європейська Комісія зобов’язувалася 

розглянути порядок гармонізації законодавства про податки з обороту 

Держав-членів «в інтересах Спільного ринку». Також Європейська Комісія 

зобов’язувалася подати до Ради Європейських Спільнот відповідні проекти 

законодавчих актів.  

Таким чином, можна стверджувати, що ст. 99 Римського договору 

заклала перші законодавчі вимоги до гармонізації законодавства. Діючи 

відповідно до мандату, передбаченого ст. 99 Римського договору про ЄЕС, 

Європейська Комісія створила кілька робочих груп для того, щоб визначити, 
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чи було узгодження податків з обороту нагальною потребою  «в інтересах 

Спільного ринку»,  і з’ясувати доступні рамки та методи досягнення такого 

узгодження [66].  

За результатами проведених досліджень було зроблено висновок про 

шкідливість існуючого різноманіття законодавств Держав-членів про 

податки з обороту і визначено такі головні недоліки:  

– заохочення вертикальної інтеграції через досягнення каскадного ефекту 

[67]; 

– встановлення штучних бар’єрів для вільного руху товарів та ускладнення 

міжнародної торгівлі в цілому [68]. 

У подальшому Комісія вирішила створити додаткові три робочі групи і 

Комітет, які в 1962 р. опублікували спеціальні доповіді [69]. Зокрема, 

доповідь Комітету, яка пізніше стала відома як «Доповідь Ноймарка», на 

думку багатьох учених, є одним із найвпливовіших джерел і натхненником у 

гармонізації податків з обороту в ЄС. У доповіді зазначалося, що Держави-

члени повинні замінити кумулятивні податки з обороту (на той час усі 

Держави-члени, крім Франції, справляли саме кумулятивні податки) [70]. 

Додатково, до усунення каскадного ефекту, позитивним також визначалося 

полегшення у застосуванні податку до надання послуг [71].  

Враховуючи, що «податкова політика Європейського Союзу може 

розглядатися як система заходів, які проводяться інститутами та органами 

ЄС» [72], у тому ж році під впливом рекомендацій «Доповіді Ноймарка» 

Європейська Комісія представила Європейській Раді пропозиції про 

директиву, якою передбачалося створення спільної системи ПДВ [70, с. 201].  

Кінцевим терміном для створення такої системи був визначений 1969 

р. У своїй доповіді парламент підкреслив важливість якнайшвидшого 

усунення фіскальних кордонів і відхилив пропозицію поступового переходу 

до ПДВ, рекомендувавши негайне її прийняття [73].  
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У світлі цих критичних зауважень Європейська Комісія вирішила 

переглянути свій початковий проект і запропонувала прийняти загальну 

систему ПДВ до кінця 1967 р. [74].  

У рамках, запланованих Європейською Комісією, 11 квітня 1967 р. 

Європейська Рада прийняла з деякими змінами  такі нормативні акти:  

– Першу Директиву  з гармонізації законодавства Держав-членів про 

податки з обороту [75] (далі – «Перша Директива»); і  

– Другу Директиву з гармонізації законодавства Держав-членів 

стосовно податків з обороту [76] (далі – «Друга Директива»).  

Відповідно до ст. 1 «Першої Директиви» Держави-члени мали 

прийняти ПДВ до січня 1970 р. У ст. 2 даної Директиви встановлювала 

загальні риси ПДВ у Державах-членах, зокрема, зазначаючи: 

«Принцип загальної системи податку на додану вартість включає 

застосування до товарів і послуг загального податку на споживання, який є 

прямо пропорційним ціні товарів і послуг, якою б не була кількість угод, що 

мали місце в процесі виробництва і розповсюдження перед етапом, на якому 

було накладено податок. На кожну угоду ПДВ, обчислений за ціною товарів 

або послуг за ставкою, що застосовується до таких товарів і послуг, 

накладається після відрахування суми податку на додану вартість, яка 

припадає безпосередньо на різноманітні складові вартості. Загальна система 

податку на додану вартість застосовується до етапу роздрібної торгівлі 

включно» [75].  

Також  наголошувалось, що «до скасування накладання податку на 

імпорт та відміни податку на експорт у торговельній сфері між Державами-

членами, Держави-члени можуть згідно з нарадою, передбаченою ст. 5, 

застосовувати цю систему до стадії оптової торгівлі включно і, відповідно, 

можуть застосовувати окремий додатковий податок на стадії роздрібної 

торгівлі або на попередньому етапі» [75]. 

Структура нового податку у загальних рисах була окреслена у «Другій 

Директиві». Дана Директива запроваджувала визначення основних понять, 
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які лягли в основу подальших директив, які регулювали відносини в сфері 

ПДВ, а саме – визначення платника податку, поставок товарів, послуг та 

імпорту.  

Проте «Друга Директива» не впливала на розмір ставок Держав – 

членів ЄЕС, що створювало передумови для великої дисгармонії стосовно 

ставок ПДВ серед Держав–членів, яка в значній частині присутня і сьогодні. 

9 грудня 1969 р. була прийнята так звана Третя Директива [77]. Стаття 

1 даної Директиви замінила на 1 січня 1972 р. дату остаточного прийняття 

ПДВ у Державах-членах.  

20 грудня 1971 р., із прийняттям «Четвертої Директиви» [78], Італії 

дозволялося вводити ПДВ лише з 1 липня 1972 р.  

Однак, незважаючи на норми перших чотирьох Директив, зокрема, 

припису ст. 1 «Першої Директиви», що ПДВ має бути введений Державами-

членами якомога швидше, першою державою, що запровадила повний ПДВ у 

Європі,  стала Данія, яка у 1967 р. ще не була членом ЄЕС.  

Італія ж, яка була членом ЄЕС з моменту заснування, ввела податок 

лише у 1973 р. – пізніше, ніж було визначено кінцевий термін у «Третій» і 

«Четвертій» Директивах.  

Незважаючи на такий повільний старт, ПДВ ввели всі Держави–члени 

ЄЕС. Як зазначалося вище, Франція ввела повний ПДВ у 1968 р. 

Федеративна Республіка Німеччина ввела ПДВ у тому ж році замість 

каскадного податку, який деякими вченими вважався надзвичайно 

дефективним [79]. Пізніше ПДВ запровадили такі Держави–члени ЄЕС: 

Нідерланди – у 1969 р., Люксембург - у 1970 р., Бельгія – у 1971 р.  

Окрім зазначених держав у період від 1967 до 1973 рр. в Європі ПДВ 

також ввели: Швеція – із 1969 р. (член ЄС з 1995 р.), Норвегія – у 1970 р. 

(досі не член ЄС), Ірландія – з 1972 р. (член ЄЕС з 1973 р.), Великобританія – 

з 1973 р. (на момент введення стала членом ЄЕС), Австрія – з 1973 р. (член 

ЄС з 1995 р.) [80].  
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Головним недоліком нових податків виявилось те, що вони були 

недостатньо гармонізованими між Державами-членами, і ці недоліки стали 

очевидними вже невдовзі після вступу в дію Першої та Другої Директив [81, 

с. 272].  

Як стверджує Бьорд, «широкі повноваження, які цими Директивами 

уповноважували Держав–членів ЄЕС, призвели до того, що прийняті ними 

системи ПДВ суттєво відрізнялися одна від одної» [80].  

У цих відмінностей був потенціал створення значних викривлень у 

торговельних операціях Співтовариства і стало очевидним: «в інтересах 

спільного ринку» [82, с. 304] інституції ЄС повинні внести необхідні 

корективи. 

Вже у 1973 р. Європейською Комісією було внесено проект нової 

Директиви, відповідно до якого мала відбутися більш поглиблена 

гармонізація у сфері ПДВ [83]. Дана Директива прийнята у 1977 р. і відома як 

«Шоста Директива» [84].  

Положення Шостої Директиви визначили об’єкт та базу оподаткування 

ПДВ, платників податку і податкових боржників, ставку податку і місце його 

стягнення, час виникнення податкового зобов’язання і порядок його 

зменшення, податкові пільги і порядок звільнення від оподаткування, 

спрощені та спеціальні схеми оподаткування.  

До даної Директиви в подальшому неодноразово вносилися зміни та 

доповнення, які були обумовлені поглибленням інтеграційних процесів в ЄС. 

Незважаючи на часті зміни і подальше поглиблення інтеграційних процесів у 

Європі, Шоста Директива залишалася тривалий час основним документом 

ЄС, який регулював ПДВ.  

Отже, правильним буде твердження В. М. Слепець, що у сфері ПДВ 

ЄЕС ставило на той час такі завдання, як: «гармонізація оподатковуваної 

бази по ПДВ шляхом прийняття пропозицій Комісії; прийняття рішень, що 

забороняють державам-учасницям збільшувати кількість податкових ставок і 

різницю податкових ставок (порівняно з іншими державами-учасницями); 
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підготовка пропозицій з гармонізації податкових ставок і системи 

податкових знижок по ПДВ, незалежної від окремої держави-учасниці та 

ЄЕС» [85]. 

Хоча Держави–члени ЄЕС зобов’язані були запровадити Шосту 

Директиву до 1 січня 1978 р., незабаром після її прийняття стало зрозумілим, 

що більшість із них відчувають труднощі із таким переходом. Тому в червні 

1978 р. Європейська Рада затвердила Дев’яту Директиву, якою уповноважила 

Данію, Францію, Німеччину, Ірландію, Італію, Люксембург і Нідерланди 

продовжити термін для імплементації норм Шостої Директиви до 1 січня 

1979 р. [86].  

Основні принципи ПДВ і правила Шостої Директиви, по суті, були 

спрямованими на більш поглиблене визначення термінів, зазначених ще у 

Другій Директиві. Основна відмінність між цими двома Директивами 

полягала саме у збільшенні деталізації правил і зниженні рівня автономії для 

Держав–членів ЄС, наприклад, щодо правил про звільнення від 

оподаткування. 

Однак попри досягнутий прогрес, в деяких сферах ПДВ, зокрема, 

таких, як структура ставок і спеціальні схеми для малих підприємців та 

сільськогосподарського ринку, гармонізації досягти не вдалося [87, с. 5].  

Процес гармонізації залишався повільним у наступні роки після 

набуття чинності Шостою Директивою та в повній мірі цього не вдалося 

зробити доти, доки не було введено у 1993 р. Спільний ринок [88, с. 3]. Саме 

із переходом до Спільного ринку пов’язані наступні етапи поглиблення 

гармонізації права ЄС у сфері ПДВ. Такий перехід, щоправда, відбувався 

поступово.  

Точку відліку до початку підготовки до Спільного ринку становила 

доповідь Європейської Комісії від 1985 р. [89]. У даній доповіді зазначалося, 

що до 1992 р. в ЄЕС повинні бути ліквідовані фізичні, технічні та фіскальні 

бар’єри. У розділі, присвяченому фіскальним бар’єрам, ПДВ приділялася 

окрема увага.  
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Європейська Комісія у доповіді наголосила на вирішальному значенні 

ПДВ для розвитку вільного ринку [90]. При цьому у доповіді було вказано, 

що повна гармонізація ПДВ не є визначальною, і достатнім буде визначення 

спільних бази оподаткування, ставок податку і правил для операцій всередині 

Співтовариства [91].  

У подальшому як механізм досягнення зазначених цілей йшлося, що 

необхідним є перехід до принципу походження при оподаткуванні операцій 

всередині Співтовариства [92].  

Але очевидно, що відповідний підхід міг бути реалізованим у разі 

встановлення достатньої гармонізації законодавства з ПДВ Держав–членів 

ЄЕС та, що не менш важливо, встановлення спільного адміністрування ПДВ 

на рівні Співтовариства [93] і [94]. 

У 1989 р. Європейська комісія запропонувала «більш прагматичний 

підхід»: спочатку запровадити перехідну систему як перший етап, 

перейшовши до попередньо запропонованого рівня гармонізації на другому 

етапі [95].  

Таким чином, пропонувалося від 1 січня 1993 р. запровадити систему 

ПДВ, в якій будуть усунені  перешкоди, пов’язані зі здійсненням операцій 

між Державами-членами, і при цьому зберігатиметься оподаткування за 

принципом призначення [96].  

Податкові ставки відповідно до нової пропозиції гармонізувалися лише 

частково [97]. Зокрема, встановлювалася мінімальна стандартна ставка 15% 

(доречно згадати, що із 2015 року найменша мінімальна ставка прийнятя 

Люксембургом та становить 17%) [98], а також Державам-членам 

дозволялося встановлювати не більше як дві знижені ставки, не менших як 

5%.  

Знижені ставки податку дозволялося встановлювати лише для 

виключного переліку товарів, список яких зазначався у додатку до 

Директиви. При цьому деяким Державам–членам ЄЕС дозволялося 

відступати від цих правил (детальніше див.  розділі 2) [99].  
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Остаточно дані правила були погоджені під час зустрічі Європейської 

Ради у листопаді 1989 р. [100].  

У 1990 р. Європейська Комісія внесла нові пропозиції по перехідній 

системі, які були затверджені Радою ЄЕС. Дана система вступила в дію 1 

січня 1993 р. та діє із певними змінами сьогодні, хоча запровадження 

остаточної системи було заплановане на 1997 р. [101].  

За новою системою, у зв’язку із ліквідацією прикордонного контролю, 

для операцій між Державами–членами ЄС поняття «імпорт» та «експорт» 

були замінені на «придбання всередині Співтовариства» і «поставки 

всередині Співтовариства» відповідно.  

Основна відмінність нової системи полягає у тому, що ПДВ при 

придбанні всередині Співтовариства нараховується не на кордоні, а у 

декларації за звітний період. Поставка всередині Співтовариства, як і 

експорт, оподатковується за нульовою ставкою (детальніше термін «нульова 

ставка» буде досліджено у п. 2.2).  

Таким чином, тоді як рух товарів з-закордону до ЄС і за його межі 

функціонує за звичною системою імпорту та експорту, всередині ЄС для 

цілей ПДВ утворилися окрема система квазі-імпорту та квазі-експорту.  

Значно спростивши обіг товарів між Державами-членами, дана система 

утворила можливості для масових зловживань, оскільки особа, яка здійснює 

придбання товарів всередині Співтовариства, перепродавши товар, отримує 

від контрагента платіж із урахуванням ПДВ ще до того, як сама перерахує 

податок до бюджету.  

Найвідомішою схемою такого зловживання стала так звана злочинна 

карусель. Аргументуючи свою думку, П. Квіглі вважає, що «рівень 

шахрайства у ЄС у сфері ПДВ [спричинив. – Прим. авт.] матеріальні 

податкові збитки, що оцінюються близько 15% від загального обсягу 

податкових надходжень. Щодня з’являються повідомлення в новинах про 

шахрайство ПДВ <…>. Боротьба Держав-членів із цією зростаючою 

проблемою відбувається із перемінливим успіхом» [102].  
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У своїх доповідях Європейська Комісія неодноразово доходила 

висновку, що Державам-членам необхідно поліпшити адміністрування ПДВ 

та посилити співробітництво між собою для боротьби з шахрайством [103, 

104]. Зокрема, Державам-членам пропонувалось модернізувати систему 

адміністрування ПДВ, оскільки втрачені обсяги податкових надходжень 

бюджетів ЄС за підсумками 2011 р.  становили приблизно 193 млрд. євро 

(1,5% ВВП ЄС). У межах цього підходу також зазначається, що ЄС необхідні 

додаткові зусилля з поліпшення транскордонної кооперації.  

Європейська комісія пропонувала проведення спільних аудиторських 

перевірок, адміністративне співробітництво з країнами, що не входять до ЄС, 

автоматичний обмін інформацією між усіма Державами-членами. В даний 

час Держави-члени для боротьби, зокрема, з транскордонним шахрайством з 

ПДВ користуються такими способами, як надання доступу до своїх баз даних 

та обмін інформацією (автоматично або за запитом) про діяльність платників 

податків.  

Задля адміністрування відповідної системи запроваджено систему 

обміну інформації з ПДВ VIES (VAT Information Exchange System) [105]. Дана 

система дозволяє підтверджувати податкові номери контрагентів для 

застосування нульової ставки.  

Також було введено статистичний збір інформації,  який проводився за 

допомогою зазначеної вище системи VIES та системи Intrastat.  

За системою VIES платники податку подають інформацію про 

придбання всередині Співтовариства [106]. За системою Intrastat більш 

розширену інформацію подають податкові органи Держав–членів [107]. 

Основною метою такого статистичного збору інформації є боротьба зі 

злочинами, пов’язаними з адмініструванням ПДВ [108]. Обидві системи 

запроваджені Регламентом 218/92 [109] від 27 січня 1992 р. 

Незважаючи на прогнозовану тимчасовість перехідної системи, в ЄС 

так і не було досягнуто переходу до очікуваної гармонізації ПДВ та 

встановлення  так званої усталеної (з анг.  definitive) системи ПДВ.  
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Наразі, основу ПДВ у ЄС  становить Директива 2006/112/EC (далі – 

«Директива про ПДВ», або «Директива»), що скасувала і замінила Шосту 

Директиву новим нормативно-правовим актом,  розробленим на її основі 

[110].  

Директива про ПДВ  набула чинності 1 січня 2007 р. Державам–членам 

ЄС було надано час до 1 січня 2008 р. для приведення у відповідність до 

національних законодавств. Із введенням в дію даної Директиви активність 

влади в ЄС щодо подальшого регулювання у сфері ПДВ була продовжена, 

тому на даний час Директиву про ПДВ було доповнено значну кількість раз 

[111].  

Найбільшу увагу заслуговують зміни, запроваджені 12 січня 2008 р., 

коли було прийнято  «Пакет з ПДВ» у формі Директиви 2008/9/ЕС з новими 

правилами відшкодування ПДВ та Директиви 2008/9/ЕС, що змінила правила 

для місця «електронних послуг», останні з яких були введені в дію з 1 січня 

2015 р.  

На даний момент останнім нормативно-правовим актом, що вніс зміни 

до Директиви про ПДВ, є Директива 2013/61/EU [112].  

Докладніше правове регулювання ПДВ в ЄС буде досліджено у розділі 

2.  

Слушно зазначає професор М. П. Кучерявенко, що ПДВ у Західній 

Європі являє собою ілюстрацію оптимального сполучення фіскальної та 

стимулюючої функцій податків,  що обумовлено такими  особливостями: 

– податок на додану вартість нейтральний  до підприємств-

виготовлювачів, оскільки з виторгу від реалізації віднімають витрати  на 

виробничо-комерційну діяльність; 

– розмір  і рівень ПДВ диференційовані, що забезпечує кілька рівнів 

ставок (від 0 до 38%) і виділяє своєрідні орієнтири, найбільш перспективні, 

необхідні напрями діяльності; 
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– використання податку на додану вартість здійснюється паралельно із 

застосуванням інших фінансових важелів, таких як компенсації, податкові 

канікули; 

– податок на додану вартість зараховується при сплаті прибуткового 

податку;  

– держава надає платникові, що сприяє розвитку певного виду 

діяльності, право вибору сплачувати податок на додану вартість або 

прибутковий податок [113]. 



49 
 

 
 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ: 

За змістом дослідження проблеми у даному розділі визначено існуючі 

наукові погляди  на методи підрахунку податку на додану вартість, а також їх 

класифікації, уточнено характерні ознаки даного податку, досліджено ґенезу 

правового регулювання податку на додану вартість, висловлено власні 

міркування та запропоновано власні визначення. 

1. Податок на додану вартість визначається як будь-який податок, що 

спрямований на оподаткування доданої вартості.  

2. Загалом дослідники виділяють чотири основні методи визначення 

доданої вартості та похідні від них. Різноманіття похідних методів є 

невичерпним: адже основні методи лише створюють інструменти, якими 

держава може користуватися залежно від власних потреб та інтересів. 

Прикладом такого похідного методу є податок на споживання, що 

застосовується в Японії, та кредитно-рахунковий метод. 

3. Податок на додану вартість, що функціонує у державах Європи, є 

непрямим і при адмініструванні базується на рахунках-фактурах. За методом 

визначення доданої вартості даний податок належить до основного методу – 

методу непрямого віднімання, або до похідного методу – кредитно-

рахункового методу. 

4. Податок на додану вартість є некумулятивним різновидом податку з 

обороту. Податки з обороту, в свою чергу, (як кумулятивні, так і ні) можуть 

накладатися як на один етап, так і на декілька етапів або на всі етапи обороту. 

Відмінності у підрахунку зазначених різновидів податків були 

продемонстровані в табл. 1.3. 

5. ПДВ, додана вартість за яким визначається кредитно-рахунковим 

методом, у теорії та на практиці може мати певні різновиди. Так, даний 

податок: 

5.1. може бути загальнодержавним або місцевим; 
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5.2. може справлятися за принципом походження або призначення; 

5.3. може мати одну податкову ставку і максимально широкий об’єкт 

оподаткування (новозеландський тип) або мати одну чи кілька ставок 

оподаткування разом із значною кількістю звільнень та виключень 

(європейський тип). 

6. Проаналізувавши основні теоретичні напрацювання у сфері ПДВ та 

дослідивши приклади їх реалізації на практиці, ми запропонували визначення 

окремо «податку на додану вартість у широкому розумінні» і «податку на 

додану вартість європейського типу». «Податок на додану вартість у 

широкому значенні» є некумулятивний податок, за яким додана вартість 

визначається методами додавання або віднімання, який може бути як 

загальнодержавним, так і місцевим, нараховуватися як за принципом 

походження, так і за принципом призначення. 

«Податок на додану вартість європейського типу» – це 

загальнодержавний, непрямий, некумулятивний податок з обороту, що 

справляється на всіх етапах з витрат на споживання як за принципом 

походження, так і за принципом призначення, за яким додана вартість 

визначається кредитно-рахунковим методом. 

7. Становлення податку на додану вартість у Європі відбулося через 

запровадження його у Франції. Додана вартість в даному податку 

визначалась методом непрямого віднімання, що справлявся лише на деяких 

етапах обороту (Mehrphasen-Steuer, за визначенням Б. Террі та Ю. Краюс). 

8. Поступово податок на додану вартість у Європі еволюціонував до 

нарахування на всіх етапах обороту (Allphasen-Steuer, за визначенням Б. 

Террі та Ю. Краюс). Вперше такий податок було введено у Данії.  

9. Важливу роль у поширенні ПДВ на території Європи відіграла 

інтеграція європейських держав до ЄЕС (пізніше ЄС). В подальшому 

інтеграційні процеси на території Європи дозволили створити систему ПДВ 

ЄС, архітектура якої сформувалася у нинішню форму в 1993 р. 
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10. У ЄС спостерігається усталена тенденція до переходу до принципу 

призначення при справлянні ПДВ у все більшій кількості випадків, як ми це 

можемо спостерігати із прийняттям нових правил з визначення місця 

оподаткування телекомунікаційних, трансляційних та електронних послуг, 

що вступили в дію із 1 січня 2015 р. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У 

ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

2.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ 

ВАРТІСТЬ НА РІВНІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Як зазначалося у п. 1.2, ЄС пройшов значний шлях до гармонізації 

правового регулювання ПДВ між Державами-членами.  

І це дає додаткові підстави вважати, що джерела правового 

регулювання ПДВ є складовою системи права ЄС в цілому. Право ЄС 

поділяється на первинне та вторинне [114].  

На сьогодні основним нормативно-правовим актом первинного права 

ЄС є Лісабонський договір, який вступив в дію 1 грудня 2009 р. [115], а 

також угода про Євроатом [116].  

Лісабонський договір, в свою чергу, складається із двох угод – Угода 

про Європейський Союз та Угода про функціонування Європейського Союзу 

[117]. 

Лісабонським договором встановлюються основні засади 

функціонування ЄС, які визначають і засади функціонування системи ПДВ у 

ЄС. У Лісабонському договорі непрямим податкам і, зокрема, ПДВ 

приділяється особлива увага.  

Так, ст. 113 Угоди про функціонування Європейського Союзу зазначає, 

що «Рада [Європи. – Прим. авт.], діючи одностайно згідно зі спеціальною 

законодавчою процедурою та після проведення консультацій з Європейським 

Парламентом та Економічно-соціальним комітетом, ухвалює положення про 

гармонізацію законодавства стосовно податків з обороту, акцизних зборів та 

інших форм непрямого оподаткування в тому обсязі, в якому така 

гармонізація необхідна для забезпечення створення і функціонування 

внутрішнього ринку та уникнення спотворення конкуренції». 
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Безпосереднє відношення до функціонування системи ПДВ мають ст. 

28 – 37 Угоди про функціонування Європейського Союзу, якими, зокрема, 

встановлюються основи вільного обігу товарів всередині ЄС, а також ст. 110 

– 113 зазначеної Угоди, які забороняють фіскальну дискримінацію між 

Державами-членами та встановлюють загальні засади впливу Ради Європи з 

прийняття положень, спрямованих на подальшу гармонізацію у сфері 

непрямого оподаткування. У цьому контексті слушно наголошує Л. Ценова, 

що «система ПДВ у ЄС розроблялася як нейтральна система, що серед 

іншого означає, що ПДВ як такий не повинен обтяжувати платників податку» 

[118].  

На додаток до цього слід вказати, що на рівні ЄС встановлена низка 

фундаментальних принципів, які визначають функціонування всієї системи 

права у ЄС та системи правового регулювання ПДВ зокрема [13].  

Доречну  в цьому контексті думку  вказує В. Ф. Опришко про 

гармонізацію правових систем Держав–членів ЄС, яка відбувається «шляхом 

реального захисту основних прав і свобод громадян Євросоюзу, насамперед 

їх прав на вільне пересування по території Держав-членів та активну участь у 

європейських політичних процесах на місцевому і союзному рівнях [119, с. 

7].  

Лісабонським договором також встановлюються основні положення 

про вторинне право ЄС і визначаються фундаментальні засади 

функціонування основних інститутів ЄС.  

Саме інститутами, утвореними відповідно до первинного права, 

видаються нормативно-правові акти вторинного права.  

Основні положення про зазначені акти містяться у ст. 288 Угоди про 

функціонування Європейського Союзу, яка визначає порядок прийняття 

директив, регламентів і рішень, які мають обов’язкову юридичну силу, а 

також рекомендацій, думок та інших необов’язкових для виконання актів.  

Директива про ПДВ складається з 15 розділів, в яких містяться 414 

статей і 12 Додатків.  
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У такому разі доцільніше запропонувати  норми Директиви про ПДВ 

розмежувати на два рівні  залежно від спрямованості правового регулювання.  

Норми першого рівня є нормами прямої дії, які на рівні ЄС 

встановлюють відповідний порядок і, як правило, або включаються до 

національного законодавства без змін, або не включаються взагалі, 

передбачаючи безпосереднє застосування Директиви.  

Норми другого рівня лише або уповноважують, або зобов’язують 

Держави-члени встановлювати ті чи інші правила, таким чином, норми 

другого рівня можуть бути як обов’язковими для імплементації Державами-

членами, так і необов’язковими (детальніше див. у пп. 2.2.1).  

Іншими спеціальними Директивами, які регулюють правовідносини, 

пов’язані із ПДВ, є: 

– Директива 86/560 (Тринадцята Директива) і Директива 2008/9 

(встановлюють порядок відшкодування ПДВ); 

– Директива 2007/74, Директива 2006/79 і Директива 2009/132 

(регулюють звільнення від ПДВ деяких видів товарів, імпортованих до ЄС). 

Що стосується решти нормативно-правових актів на рівні ЄС, то 

важливе місце в регулюванні ПДВ посідають, в першу чергу, регламенти. 

Основним регламентом у сфері ПДВ є Регламент 282/2011 (далі – Регламент 

про ПДВ).  

Основною функцією Регламенту про ПДВ є встановлення правил, які 

імплементують ті чи інші положення Директиви про ПДВ (ст. 1 Регламенту 

про ПДВ).  

Також у сфері ПДВ важливе місце посідає Регламент 1798/2003, який 

регулює адміністративне співробітництво між Державами-членами у сфері 

ПДВ.  

Особливу роль для цілей ПДВ, а саме – у сфері операцій з ПДВ, що 

пов’язані із митними режимами, відіграє Митний кодекс ЄС, прийнятий 

Регламентом 952/2013 [120].  
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Окреме місце у сфері ПДВ відіграє Європейська комісія, утворена 

відповідно до ст. 244 Угоди про функціонування Європейського Союзу. 

Європейська комісія виконує координуючу роль, досліджує тенденції 

розвитку системи ПДВ у ЄС [121], а також може ініціювати розгляд справ у 

Суді Європейського Союзу (СЄС) у випадку, коли Держави-члени 

порушують правила ЄС у сфері ПДВ.  

Як вдало визначено Г. Й. Удовенко, що саме «активна нормотворча 

діяльність Комісії ЄС сприяла забезпеченню виключно високого рівня 

гармонізації правового регулювання багатьох сфер діяльності в країнах ЄС 

<...>» [122].  

СЄС, розташований в Люксембурзі, поряд з урядами Держав–членів 

ЄС, Комісією ЄС і ОЕСР, які мають певні можливості впливати на 

національні системи оподаткування, відіграв важливу роль у трансформації 

систем прямого оподаткування Держав-членів, оскільки до його повноважень 

належить перевірка відповідності національного права правовим нормам 

Європейського Союзу. 

СЄС був утворений в 1952 р. в рамках Договору заснування 

Європейського  об’єднання вугілля і сталі. Це  судовий орган ЄС вищої 

інстанції, рішення якого не можуть бути оскаржені та є обов’язковими для 

виконання на території ЄС. Суд регулює розбіжності між Державами-

членами і Європейським Союзом, між інститутами ЄС і фізичними або 

юридичними особами.  

СЄС дає висновки за міжнародними угодами і виносить попередні 

(преюдиціальні) постанови за запитами національних судів про тлумачення 

установчих договорів та нормативно-правових актів ЄС. Суд відіграє 

важливу роль у становленні та розвитку права ЄС, оскільки багато чого, в 

тому числі основоположні принципи правопорядку Союзу, засновані не 

стільки на міжнародних договорах, як на прецедентних рішеннях суду. 

Головним правовим принципом, який СЄС переслідує при прийнятті 

рішень в сфері прямих податків, є реалізація принципу основних свобод. У 
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практиці СЄС ця політика реалізується в поступовому знятті обмежень в 

ключових галузях для створення Єдиного економічного простору: вільного 

пересування територією ЄС капіталів, трудових ресурсів, товарів і послуг, а 

також свободи вибору місця проживання та ведення економічної діяльності, 

що закріплено у відповідних статтях Договору ЄС. Всі рішення повинні 

прийматися не ізольовано, а в комплексі, в контексті податкової системи 

держави. 

Рішення СЄС, які є джерелом правового регулювання відносин у сфері 

ПДВ Європейського Союзу, мають важливе значення.  

Особливої інтриги діяльності суду надає характер прийняття рішень, 

притаманний доктрині прецедентного права: суд приймає постанови по 

окремих позовах, спрямовані на врегулювання конкретних питань 

податкового права Держав-членів, при цьому простежити загальну тенденцію 

на підставі безлічі рішень з окремих питань не просто. 

СЄС наразі було винесено понад 400 рішень у сфері ПДВ, які 

доповнювали Директиву про ПДВ та тлумачили її положення.. Практично 

кожен напрям правового регулювання у сфері ПДВ неодноразово був 

предметом розгляду даного суду [123].  

Цей вид джерел права у сфері ПДВ є чи не найбільш динамічним на 

рівні ЄС та дозволяє суттєво збільшити рівень гармонізації правового 

регулювання ПДВ серед Держав-членів.  

П. Пістоне як один із дослідників, який провів спеціальне дослідження 

впливу рішень СЄС на розвиток національного податкового законодавства у 

ЄС, зазначив: «Вплив рішень СЄС на національне податкове законодавство 

може бути відображений у різних правових інструментах та на цілій політиці 

як ЄС, так і на національному рівнях, поступово знижуючи сутність 

податкового суверенітету без усунення формальної доктринальності» [124].  

Спеціальну увагу слід звернути на роль і місце Комітету з ПДВ на 

розвиток та функціонування системи ПДВ у ЄС.  
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Комітет з ПДВ діє відповідно до ст. 398 Директиви про ПДВ. На 

дотримання положень даної статті Комітет з ПДВ складається з 

представників Держав-членів та Європейської комісії. Секретарські послуги, 

а також головування у Комітеті з ПДВ виконує Європейська комісія.  

Працює Комітет з ПДВ відповідно до ухваленого ним регламенту. 

Перелік дорадчих консультацій Комітету з ПДВ за весь період його 

існування міститься на офіційному сайті Комітету [125].  

Так як дані консультації не мають статусу юридичних, вони не 

публікувалися у спеціальних виданнях до жовтня 1998 р.  

У цьому ж році вперше Держави-члени почали публікувати окремі 

консультації Комітету. Десять років потому Європейська комісія 

опублікувала велику кількість консультацій, які, за визначенням Комісії, не 

підлягають законодавчому обговоренню.  

Незважаючи на це, відповідні консультації і досі не вважаються 

офіційною інтерпретацією законів ЄС і не обов’язково мати згоду 

Європейської комісії для того, щоб відступити від їх приписів [125]. Вони не 

зобов’язують Європейську комісію або Держави-члени, які є вільними, 

неухильно слідувати за ними. 

Також відповідно до ст. 198 Директиви про ПДВ, крім норм, що є 

предметом консультацій за Директивою про ПДВ, Комітет з ПДВ вивчає 

питання, запропоновані його головою за власною ініціативою або на 

прохання представника Держави-члена щодо застосування норм 

Співтовариства з питань ПДВ. 

Хоча формально консультації Комітету з ПДВ є дорадчими і не мають 

юридичної сили, в окремих випадках рішення Комітету з ПДВ, наповнені 

юридичним змістом, мають вирішальне значення.  

Зокрема, Держави-члени мають право імплементувати положення 

наступних статей Директиви про ПДВ лише після консультації із Комітетом з 

ПДВ: ст. 11 (групування платників податку), 27 (поставка послуг за 

винагороду в цілях власної підприємницької діяльності), 102 (знижена ставка 
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ПДВ до поставки енергії), 155 (звільнення від ПДВ окремих осіб), 164 

(звільнення від ПДВ окремих операцій), 167а (особливості зменшення 

податкового зобов'язання), 177 (повне або часткове виключення всіх чи 

деяких засобів виробництва або інших товарів з системи віднесення на 

зменшення податкового зобов'язання), 191 (обмеження щодо коригування 

податкового зобов’язання), 238 (спрощення податкових рахунків), 281 

(особливості застосування схеми для малих підприємств), 318 (особливості 

застосування маржинальної схеми), 352 (оподаткування операцій із 

інвестиційним золотом). Цей суттєвий аспект вносить різноманіття  в 

тотожність, яка на перший погляд є ідеальною. 

Аналіз рішення СЄС у справі C-65/11 [126] додатково дозволяє зробити 

висновок, що консультації Комітету з ПДВ мають суттєве, а часом і 

вирішальне значення для встановлення відповідності положення 

національного законодавства Директиві про ПДВ у випадках імплементації 

зазначених статей Директиви.  

У справах С-181/78 і С-222/78 [127, 128] СЄС розтлумачив, що 

оскільки немає правил для інформування Комітету, просте надсилання 

законопроекту, що регулює дане питання, задовольняє вимогу.  

Проте із розвитком спільної системи ПДВ правила щодо 

консультування стали жорсткішими. Так, коли уряд Греції направив 

Комітету для погодження в цілому законопроект, у певних статтях якого 

містилися положення про групування платників ПДВ, СЄС у справі С-62/93 

[129] визначив, що вимога про консультування у даному випадку дотримана 

не була.  

У подальшому СЄС визначив, що при проведенні консультацій 

необхідно спеціально звернути увагу Комітету на положення, щодо яких 

вимагається консультування.  

СЄС визначив [130], що суди Держав-членів зобов’язані встановити, чи 

було консультування із Комітетом з ПДВ при прийнятті відповідного закону 
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і у  разі відсутності такої консультації зазначене законодавство вважається 

таким, що прийняте із порушенням процедури.  

 Загалом роль інститутів ЄС важко переоцінити: адже в результаті їх 

діяльності, як слушно зазначає В. Ф. Опришко, «відбувається розумний 

розподіл законодавчих повноважень і відповідальності між національними та 

наддержавними структурами» [119, с. 6].  

Слушно зазначає К.В. Ященко, «що гармонізація законодавств Держав-

членів про непряме оподаткування є цілеспрямованим правотворчим 

процесом, що складається з правотворчої діяльності інститутів ЄС з 

прийняття директив, якими встановлюється єдина кінцева мета правового 

регулювання непрямих податків в Державах-членах, та подальшої 

правотворчої діяльності Держав-членів з приведення національного 

законодавства у відповідність до таких директив, повної імплементації їх 

вимог у національному законодавстві»[131, с. 17]. 

Проаналізувавши весь спектр законодавства з ПДВ, ми виділили 

тринадцять основних напрямів, на які спрямоване регулювання 

законодавством ЄС у сфері ПДВ, і які визначають: 

1) територіальні критерії застосування ПДВ;  

2) статус платника податку; 

3) об’єкт оподаткування; 

4) місце здійснення операцій, що підлягають оподаткуванню; 

5) дату виникнення податкових зобов’язань; 

6) базу оподаткування; 

7) базові правила, що стосуються визначення ставок податку;  

8) операції, що звільняються від сплати податку; 

9) правила та критерії для зменшення податкового зобов’язання;  

10). адміністративні зобов’язання, пов’язані із ПДВ; 

11) спеціальні схеми по відношенню до певних платників податку чи 

операцій; 

12) правила та критерії для відшкодування податку; 
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13) основи взаємовідносин між Державами-членами. 

Критерій територіального застосування системи ПДВ у ЄС базується 

на визначенні території ЄС відповідно до ст. 52, 53 Угоди про заснування 

Європейського Союзу і ст. 355 Угоди про функціонування Європейського 

Союзу, але з особливостями, встановленими ст.  6 – 8 Директиви про ПДВ.  

Первинне законодавство визначає території, до яких застосовується 

Лісабонський договір та які території слід вважати частиною митної 

території ЄС.  

Директива про ПДВ, в свою чергу, встановлює такі особливості:  

– деякі території Держав-членів, які є частиною митної території ЄС, 

для цілей ПДВ вважаються такими, що не є частиною ЄС. Вони іменуються 

«третіми територіями, що не є частиною митної території»; 

– деякі території для цілей ПДВ вважаються територією певних 

Держав-членів – зокрема Монако вважається частиною Франції, а острів Мен 

– частиною Великобританії. Території Акротирі і Декелія, що формально 

перебувають під юрисдикцією в як заморські території Великобританії, для 

цілей ПДВ вважаються частиною Кіпру;  

– Директива про ПДВ не застосовується до вказаних нижче територій, 

котрі при цьому входять до складу митної території ЄС, це:  

Гори Святого Афону;  

Канарські острови;  

заморські департаменти Франції; 

Аландські острови;  

Нормандські острови.  

Зазначені правила вказують на те, що територія ЄС для цілей митного 

права відрізняється від території ЄС для цілей ПДВ.  

Це може призводити до ситуацій, коли для цілей митного права товари 

вважаються імпортованими, а для цілей ПДВ – ні.  

Режим справляння ПДВ при операціях з ввезення товарів із зазначених 

територій на фіскальну територію ЄС регулюється спеціальними статтями 
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Директиви про ПДВ (ст. 274 – 278). У таких випадках операції з ввезення на 

фіскальну територію товарів із увказаних територій прирівнюється до 

імпорту для цілей ПДВ.  

Формальності, пов’язані з імпортом таких товарів, аналогічні 

формальностям, передбаченим чинними митними правилами Співтовариства 

для імпорту товарів на митну територію Співтовариства.  

Якщо пересилання або перевезення відповідних товарів завершується в 

місці, розташованому за межами Держави-члена їхнього ввезення у 

Співтовариство, вони перебувають в обігу у Співтоваристві згідно з режимом 

внутрішнього транзиту у Співтоваристві, передбаченому чинними митними 

правилами Співтовариства, в тому обсязі, в якому вони були задекларовані в 

зазначеному режимі під час ввезення у Співтовариство.  

Якщо після ввезення на територію Співтовариства такі товари 

знаходяться в одному із положень, що дало б можливість застосування до 

них, якби їх було імпортовано в сенсі ч. 1  ст. 30 Директиви про ПДВ (тобто 

звичайний імпорт), Держави-члени вживають заходів, необхідних для 

забезпечення того, щоб ці товари могли залишатися у Співтоваристві на тих 

самих умовах, що передбачені для застосування таких режимів чи ситуацій. 

Щодо експорту до третіх територій з фіскальної території ЄС, то 

формальності, пов’язані з експортом таких товарів, є аналогічними 

формальностям, передбаченим чинними митними правилами ЄС для 

експорту товарів із митної території ЄС.  

У випадку тимчасового вивезення товарів зі Співтовариства для 

подальшого зворотного ввезення Держави-члени вживають заходи, необхідні 

для забезпечення того, щоб після зворотного ввезення в ЄС до таких товарів 

застосовувалися ті самі положення, що застосовувалися б до них, якби їх 

було тимчасово вивезено з митної території ЄС. 

Додаткові особливості визначення поширення юрисдикції Держав-

членів щодо окремих територій також встановлюються на підставі 

виконавчих рішень Ради ЄС. Правовою основою для прийняття таких 
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виключень є ст. 395 Директиви про ПДВ, відповідно до якої «Рада, шляхом 

одностайного схвалення поданої Комісією пропозиції, може дозволити будь-

якій Державі-членові впровадити спеціальні заходи на відступ від положень 

цієї Директиви для спрощення порядку справляння ПДВ або запобігання 

певним формам ухилення від оподаткування чи уникнення оподаткування.  

Заходи, спрямовані на спрощення порядку справляння ПДВ, можуть 

справляти лише несуттєвий вплив на сукупну суму податкових надходжень 

Держави-члена, що збираються на етапі кінцевого споживання».  

В той час як визначення критеріїв територіальності міститься як у 

спеціальних нормативно-правових актах, так і у загальних, визначення 

платника податку на рівні ЄС міститься лише у Директиві про ПДВ.  

У зв’язку із цим Бен Терра зазначає, що визначення платника податку 

для цілей ПДВ є автономним, тобто не залежить від визначень для цілей 

інших видів податків чи галузей права [13].  

На нашу думку, твердження про автономне визначення платника 

податку у Директиві про ПДВ є правильним, оскільки на рівні ЄС 

законодавство не посилається на жодне інше визначення чи нормативно-

правовий акт з метою визначення статусу платника податку. 

Загальне визначення платника податку міститься у п. 1 ст. 9 Директиви 

про ПДВ як «будь-яку особу, котра самостійно веде в будь-якому місці будь-

яку економічну діяльність, якими б не були мета чи результати такої 

діяльності».  

На додаток до регламентації поняття платника податку Директива про 

ПДВ додатково формує чітку позицію коли ті чи інші критерії для цілей 

визначення платника податку вважаються встановленими.  

Також ст. 11 Директиви про ПДВ дає можливість Державам-членам 

утворювати  платником податку групу платників податку. Дана концепція 

іменується «групуванням платників податку». В Директиві містяться лише 

загальні ознаки та вимоги до критеріїв імплементації положень про 

групування платників податку у національному законодавстві Держав-членів.  
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Оскільки приклад різноманіття правового регулювання групування 

платників податку є одним із найбільш ілюстративних, розглянемо дані 

правила більш детально у п. 2.2. 

Визначення «платника податку» у Директиві про ПДВ ілюструє одну з 

характерних особливостей правового регулювання правовідносин у сфері 

ПДВ в ЄС, а саме – занадто загальні визначення, котрі створюють 

невизначеність і призводять до частих спорів, які стають предметом судового 

розгляду як на національному рівні, так і на рівні ЄС [132].  

На практиці наведена вище особливість платника податку призводить 

до невизначеності у трактуванні того, чи є особа платником податку як у 

рішеннях національних судів, так і у рішеннях СЄС.  

СЄС неодноразово зазначалося, що повинні бути досліджені «всі факти 

і обставини справи» для прийняття висновку про те, чи є діяльність особи 

відповідною до статусу платника податку, що додає до невизначеності – адже 

підкреслює відсутність універсального правила. Свідченням цього є, 

наприклад, рішення СЄС у справі C-180/10 [133].  

Зокрема, фон де Льор зазначає, що будь-хто може бути визнаним 

платником податку в ЄС, навіть цього не усвідомлюючи [134].  

Зважаючи, що значна кількість питань у сфері ПДВ регулюється на 

загальноєвропейському рівні, то часто органи влади Держав-членів не 

займаються їх тлумаченням і не встановлюють однозначних критеріїв для їх 

застосування всередині держави. Це особливо стосується проблеми 

«широкого визначення платника податку» в ЄС [135, с. 189].  

Певною мірою така проблематика узгоджується для малих платників 

податку при мінімальному обсязі здійснених оподатковуваних операцій. Для 

цілей реєстрації платником ПДВ звільненню від сплати ПДВ встановлена 

вартість варіюється від 1750 євро у Нідерландах до понад 90 000 євро у 

Великобританії (приблизна конвертація британського фунту стерлінгу). 

Більш детально див. [136] і дослідження в п. 3.2. Проте дослідники  

стверджують, що такий вплив є незначним [132]. 
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Брак і недосконалість відповідних законодавчих норм можуть 

зумовити неправильну відповідь на питання про те, чи дійсно діє фізична або 

юридична особа як платник податку для цілей ПДВ, яка може мати 

драматичні фінансові наслідки: адже податкові органи зазвичай перевіряють 

зобов’язання з ПДВ ретроспективно. Якщо особа реєструється як платник 

ПДВ, припускаючи, що вона займається економічною діяльністю, але 

податкові органи (і національні суди) займуть іншу позицію, така особа може 

нести встановлену відповідальність. На думку дослідника О. Баль, «викликає 

жаль, що юридичні поняття не можуть бути визначені з високим ступенем 

точності», що створює «значну правову невизначеність, яка є небажаною в 

сфері оподаткування» [132]. 

Зважаючи на виняткову роль, яку займає платник податку у системі 

ПДВ, у п. 3.2 ми проведемо детальне порівняння концепції платника податку 

в ЄС та Україні. 

Дещо менш неоднозначними, на нашу думку, є правила, які 

встановлюють об’єкт оподаткування.  

Об’єкт оподаткування як правова категорія регламентується ст. 2 – 4 і 

14 – 30 Директиви про ПДВ, а також стосовно операцій щодо справляння 

ПДВ при імпорті – Митним кодексом ЄС.  

Аналізуючи сутність поняття об’єкта оподаткування ПДВ, М. П. 

Кучерявенко зазначив, що оскільки ПДВ став певним різновидом податку, 

пов’язаного з оборотом, склалося декілька різновидів елементів, 

використовуваних законодавцем як об’єкт оподаткування, до яких належить:  

1) оборот від реалізації товарів (робіт, послуг), з повною оплатою;  

2) оборот від реалізації товарів (робіт, послуг) із частковою оплатою;  

3) оборот від реалізації товарів (робіт, послуг) без оплати їхньої 

вартості всередині підприємства;  

4) оборот від передачі товарів (робіт, послуг) в обмін на інші, без 

оплати їхньої вартості;  
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5) оборот з передачі товарів (робіт, послуг) безкоштовно або з 

частковою оплатою іншим підприємством чи особам;  

6) митна вартість [113, с. 370]. 

Багатооб’єктність ПДВ відображається у законодавстві ЄС так само, як 

і в законодавстві України. Примітним при цьому є відсутність визначення 

об’єкта оподаткування у законодавстві ЄС – в даному випадку законодавець 

обмежується переліком і описом операцій, до яких застосовується ПДВ. 

Однак слід відмітити, що у преамбулі до Директиви про ПДВ, очевидно 

адресуючи до Держав-членів, зазначається, що термін «об’єкт 

оподаткування» повинен бути визначеним з метою уникнення складнощів із 

його трактуванням. 

Узагальнивши зазначені норми, можна встановити, що відповідно до 

Директиви про ПДВ, операціями, до яких застосовується ПДВ, є: 

 імпорт;  

 постачання товарів;  

 надання послуг та  

 споживання товарів всередині Співтовариства. 

Природно, що найперше дослідники України звертають увагу на 

наявність невідомого поняття «споживання товарів всередині 

Співтовариства» і відсутність такого об’єкта оподаткування, як експорт.  

Роз’яснення того, чим є поняття споживання всередині Співтовариства, 

було частково надано у п. 1.2.  

Головна відмінність концепції придбання/поставок всередині 

Співтовариства порівняно з концепцією імпорту/експорту полягає як у 

моменті, в який необхідно сплатити ПДВ, так і у відмінності щодо 

адміністративних зобов’язань у випадку імпорту. Що стосується відсутності 

поняття «експорт» серед об’єктів оподаткування, то це спричинено 

насамперед відмінністю термінології у сфері ПДВ між Україною та ЄС. 

Більш детально дане положення буде проаналізовано у п. 3.2.  
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Щодо решти положень, то імпортом для цілей ПДВ за законодавством 

ЄС вважається ввезення товарів, які не є у вільному обігу, на територію ЄС  

з-поза меж території ЄС для цілей ПДВ (ч. 1 ст. 30 Директиви про ПДВ). 

Проте, як уже зазначалось вище, крім операції, передбаченої в ч. 1 ст. 30, 

ввезення до ЄС товарів, котрі перебувають у вільному обігу (тобто 

імпортовані для цілей митного права), і надходять із третьої території, котра 

входить до складу митної території ЄС, вважається імпортом товарів.  

Постачання товарів у Директиві визначається як передавання права на 

розпорядження матеріальним майном власнику.  

Дане визначення дає нам можливість дійти висновку, що товаром 

вважається саме матеріальне майно, але при цьому Директива про ПДВ в 

подальшому не надає визначення матеріального майна, проте наводить 

приклади, коли той чи інший об’єкт вважається таким (п. 1 ст. 15; п. 1 ст. 17 

Директиви про ПДВ).  

Наприклад, ст. 15 Директиви про ПДВ відносить до матеріального 

майна електрику, газ, опалювання та охолодження. Пункт 2 ст. 15 Директиви 

про ПДВ також дозволяє Державам-членам відносити до матеріального 

майна певні нематеріальні за своєю суттю, права, пов’язані з нерухомістю.  

Директива про ПДВ також містить ряд положень, які дозволяють 

Державам-членам відносити до постачання товарів ті чи інші операції (ст. 16, 

18 і 19 Директиви про ПДВ).  

Доповнює розуміння матеріального майна рішення СЄС, проте не через 

встановлення критеріїв, а через наведення прикладів, коли той чи інший 

об’єкт вважаються матеріальним майном.  

Поставка послуг визначається за негативною ознакою як будь-яка 

операція, що не є поставкою товарів. Замість того, щоб надати критерії або 

визначення послуг, які би дозволяли відрізнити дане поняття від поняття 

поставки товарів, Директива лише наводить приклади, коли операція може 

вважатися наданням послуг (ст. 25 Директиви про ПДВ), та, як і у випадку із 
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поставкою товарів, наводить перелік операцій, які повинні вважатися 

наданням послуг (ст. 26 Директиви про ПДВ).  

Розмежування поставки товарів від надання послуг визначає одну із 

ключових проблем правового регулювання ПДВ всередині ЄС.  

Як і у випадку з визначенням платника податку, визначення товарів і 

послуг є занадто широкими та неоднозначними. Особливі проблеми у цьому 

контексті виникають при застосуванні ваучерів і різних фінансових 

інструментів [137].  

Певну гармонізуючу роль у даному випадку відіграють рішення СЄС, 

але на практиці національне законодавство і практика Держав-членів є надто 

неузгодженими.  

Наступним елементом, який визначається на рівні ЄС, є основні 

правила, що стосуються визначення місця здійснення операцій.  

Загальні положення містяться у Директиві про ПДВ (ст. 31 – 61), а 

особливості визначення місця здійснення операцій при ввезенні товарів на 

територію ЄС посилається на правові режими, встановлені у Митному 

кодексі ЄС. 

Дані правила поєднують  як принцип походження, так і принцип 

призначення товарів і послуг.  

Директива відрізняє чотири різні типи поставок товарів для цілей 

визначення місця їх поставки: 

1) поставка без транспортування; 

2) поставка із транспортуванням; 

3) поставка на кораблях, літаках та потягах; 

4) поставка натурального газу, електрики, обігрівання та охолодження. 

Тоді як у випадку постачання товарів без транспортування 

застосовується принцип призначення товару, оподаткування здійснюється у 

місці купівлі товару, у випадку транспортування товарів – за загальним 

правилом оподаткування здійснюється за принципом походження, а саме – у 

місці, в якому було здійснено відправлення товару. Проте із цього правила 
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існує ряд винятків, у випадку дії яких поставка товару оподатковується у 

місці придбання товару (ст. 33 – 36 Директиви про ПДВ). 

Місцем поставки перевезень, крім перевезення товарів у межах ЄС, є 

місце, в якому відбувається транспортування пропорційно до пройдених 

відстаней (ст. 46 Директиви про ПДВ). Якщо транспортування товарів у 

межах ЄС виконується замовником, ідентифікованим у цілях ПДВ в іншій 

Державі-члені, ніж та, з якої відправляється транспорт, то місцем поставки 

послуг посередником вважається місце в межах території тієї Держави-члена, 

котра надала замовникові ідентифікаційний номер ПДВ, під яким йому було 

надано послугу.  

«Транспортування товарів у межах Співтовариства» – це будь-яке 

транспортування товарів, при якому місце відправлення та місце прибуття 

розташовані на територіях двох різних Держав-членів.  

«Місце відправлення» – це місце, в якому фактично розпочинається 

транспортування товарів, незалежно від відстаней, пройдених до місця, в 

якому перебувають товари.  

«Місце призначення» – це місце, в якому фактично завершується 

транспортування товарів. Транспортування товарів, при якому місце 

відправлення та місце прибуття розташовані на території однієї Держави-

члена, вважається транспортуванням товарів у межах ЄС, якщо таке 

транспортування безпосередньо пов’язане з транспортуванням товарів, при 

якому місце відправлення і місце прибуття розташовані на територіях двох 

різних Держав-членів.  

Місцем поставки послуг посередником, що діє від імені і за 

дорученням іншої особи, якщо посередник бере участь у транспортуванні 

товарів у межах ЄС, вважається місце відправлення транспорту.  

Водночас якщо замовник послуг, котрі постачаються посередником, 

ідентифікований у цілях ПДВ в іншій Державі-члені, ніж та, з якої 

відправляється транспорт, то місцем поставки послуг посередником 

вважається місце на території тієї Держави-члена, котра дала замовникові 
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ідентифікаційний номер ПДВ, під яким йому було надано послугу. Держави-

члени можуть не стягувати ПДВ з тієї частини транспортування товарів у 

межах ЄС, що відбувається у водах, котрі не входять до складу території ЄС. 

В свою чергу визначення місця постачання послуг залежить від того, 

кому відповідні послуги поставляються. Якщо послуги надаються платнику 

податку – то місце оподаткування визначається за місцезнаходженням особи, 

що придбала такі послуги.  

Директива про ПДВ при цьому зазначає, що місцезнаходженням такого 

платника податку є місце проведення підприємницької діяльності. У разі 

надання послуг фіксованому представництву такої особи, якщо таке 

представництво розташоване у місці іншому, ніж місце проведення 

підприємницької діяльності платника податку, то місцем отримання послуг 

вважається місце розташування зазначеного фіксованого представництва. У 

зв’язку з даним визначенням особливу увагу слід звернути на концепцію 

фіксованого представництва, більш детально ми аналізуємо особливості 

правового регулювання фіксованого представництва у п. 3.2.  

Окремий режим правового регулювання визначення місця 

оподаткування стосується випадків, коли особи, що придбали послуги, не є 

платниками податку. У такому випадку оподаткування здійснюється за 

місцем походження, тобто відповідно до місцезнаходження платника 

податку, що поставляє послуги.  

З цього приводу Директивою про ПДВ також встановлено: якщо 

послуги надаються фіксованим представництвом, яке розташоване в іншому 

місці, ніж місце надання послуг, то послуги вважаються наданими таким 

фіксованим представництвом. У разі відсутності фіксованого представництва 

або місця проведення господарської діяльності місцем надання послуг 

вважається місце постійної адреси або звичного проживання платника 

податку, що постачає послуги. 

Додатково Директива встановлює особливі правила для певних видів 

послуг, визначаючи місце їх надання для цілей ПДВ, відштовхуючись від 
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конкретних особливостей зазначених послуг (ст. 46 – 58 Директиви про 

ПДВ).  

Особливу увагу у даному контексті слід звернути на концепцію 

постачання телекомунікаційних, трансляційних та електронних послуг (далі 

разом – електронні послуги), особам, що не є платниками податку відповідно 

до ст. 58 Директиви про ПДВ.  

Так, починаючи від 1 січня 2015 р. з метою оподаткування зазначених 

послуг, якщо вони надаються особам, що не є платниками податку, місцем їх 

постачання буде вважатися місце проживання, постійної адреси або 

заснування споживача (ст. 58 Директиви про ПДВ у редакції Директиви 

2008/8).  

Дане положення слугує прикладом намагання законодавця наблизитися 

до принципу призначення при оподаткуванні послуг.  

Проте, на нашу думку, відсутність чітких критеріїв для встановлення 

зазначених правил  спричинить значну правову невизначеність, оскільки 

дається на вибір перелік із трьох потенційно взаємовиключних критеріїв для 

обрання місця постачання відповідних послуг.  

Регламент про ПДВ встановлює певні рекомендації з цього приводу, 

проте вони не є достатньо чіткими та не вирішують значну кількість 

можливих проблем, що виникають на практиці у зв’язку із новими 

правилами.  Згадані правила мають назву «схема «MOSS»».  

Зокрема, Регламентом про ПДВ зазначається, що «послуги, які 

надаються в електронному вигляді», як зазначається в Директиві 

2006/112/ЄС, включають послуги, які надаються через мережу Інтернет чи 

електронну мережу і характер яких передбачає автоматизацію їх надання та 

мінімальне людське втручання та неможливість їх забезпечення за 

відсутності інформаційних технологій» (п. 1 ст. 7 Регламенту про ПДВ).  

До поняття електронних послуг у розумінні п. 1 ст. 7 Регламенту про 

ПДВ, зокрема, включаються :  
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a) постачання в загальному цифрової продукції, включаючи програмне 

забезпечення та зміну чи оновлення програмного забезпечення; 

b) послуги із забезпечення чи підтримки діяльності чи особистої 

присутності в мережі Інтернет чи електронній мережі, такі, як, наприклад, 

веб-сайт чи веб-сторінка;  

c) послуги, що автоматично генеруються з комп’ютера через мережу 

Інтернет чи електронну мережу, у відповідь на необхідні  введені дані 

одержувачем;  

d) передача за винагороду права виставляти товари чи послуги на 

продаж на сайті в мережі Інтернет, що працює як інтернет-магазин, де 

потенційні покупці надають свої замовлення за допомогою автоматизованої 

процедури і де сторони повідомляються про продаж електронною поштою, 

що автоматично генерується з комп’ютера;  

e) інформаційні пакети інтернет-служби, в яких телекомунікаційний 

компонент є допоміжним і другорядним (наприклад, пакети, що 

передбачають більше, ніж простий доступ до мережі Інтернет, і включають 

інші елементи, такі, як, наприклад, сторінки з контентом, що дають доступ до 

повідомлень новин, погоди чи подорожей; ігри; розміщення сторінок на 

сервері провайдера; доступ до інтерактивного обговорення тощо);  

f) послуги, зазначені в Додатку I.  

До поняття електронних послуг у розумінні п. 1 ст. 7 Регламенту про 

ПДВ, зокрема, не включаються :  

a) послуги телевізійного та радіотранслювання;  

b) телекомунікаційні послуги;  

c) товари, що замовляються та обробляються в електронному вигляді; 

d) компакт-диски, дискети та подібні матеріальні носії даних;  

e) друковані матеріали, такі, як, наприклад, книжки, інформаційні 

бюлетені, газети чи журнали;  

f) компакт-диски та аудіокасети;  

g) відеокасети і DVD;  
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h) ігри на компакт-дисках; 

i) професійні послуги, такі, як, наприклад, юристів та фінансових 

радників, які надають консультації клієнтам електронною поштою;  

j) послуги з навчання, де зміст курсу надається вчителем через мережу 

Інтернет чи електронну мережу (а саме – через дистанційний зв’язок); 

k) автономні послуги фізичного ремонту комп’ютерного обладнання; 

l) автономні послуги об’єднання баз даних;  

m) рекламні послуги, зокрема, в газетах, на вивісках та на телебаченні;  

n) телефонні послуги технічної підтримки;  

o) освітні послуги, що передбачають виключно заочне навчання, такі, 

як, наприклад, курси поштою;  

p) традиційні послуги аукціоністів, що залежать від прямого втручання 

людини, незалежно від того, яким чином надходять заявки; 

q) телефонні послуги з відео компонентом, також відомі як послуги 

відеотелефонного зв’язку;  

r) доступ до Інтернету і Всесвітньої мережі;  

s) телефонні послуги, що надаються через мережу Інтернет. 

Враховуючи те, що нові правила  набули чинності від 1 січня 2015 р., 

багато дослідників відмічають появу великої кількості проблем через значну 

невизначеність і неоднозначність трактування даних правил як платниками 

податку, так і податковими органами. Додає проблем те, що у всіх сторін 

податкових правовідносин немає належного досвіду застосування правил, 

тому вони ще не є усталеними до певних прийнятних критеріїв їх 

застосовування на практиці [138].  

Як уже стало очевидно, запровадження нових правил не призвело до 

спрощення правового регулювання правовідносин у цій сфері. Більше того, 

на нашу думку, саме простотою пожертвували в ЄС заради досягнення 

більшої податкової нейтральності у сфері оподаткування постачання послуг.  

Дані правила можна найбільш чітко охарактеризувати як «складну 

спеціальну схему» [139].  
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Основні проблеми, пов’язані із цим правилом, виникають через те, що 

вони вимагають ідентифікації кінцевого споживача електронних послуг задля 

визначення місця оподаткування ПДВ. Найскладніше це те, що постачальник 

послуг повинен кожного разу визначити чи є споживач платником податку, 

чи ні. 

Окремо слід зазначити, що Держави-члени мають право обрати місцем 

оподаткування для деяких електронних послуг не місце їх придбання, а місце 

їх ефективного використання та споживання (ст. 59 а Директиви про ПДВ). 

Тому може виникнути ситуація, коли споживач перебуває фізично за межами 

ЄС, але через правила застосування ефективного використання і споживання 

може вважатись, що він отримує такі послуги всередині ЄС. Проблема 

полягає у тому, що критерії для оподаткування ефективного використання і 

споживання та критерії для визначення місця споживача для цілей 

оподаткування схемою для електронних послуг відрізняються своїми 

підходами [140]. 

Для вирішення ряду практичних проблем були прийняті рекомендації 

Європейської комісії, які допомагають встановити місцезнаходження клієнта 

для різних випадків конкретних послуг.  

Наприклад, якщо постачальник електронних послуг забезпечує такі 

послуги на місці, в телефонній будці, телефонному кіоску, гарячій точці Wi-

Fi, інтернет-кафе, ресторані або вестибюлі готелю, де фізична присутність 

споживача послуги в цьому місці необхідна для її отримання, то вважається 

встановленим, що такий клієнт має своє місцезнаходження у цьому місці. 

Якщо місцезнаходження зазначених об’єктів розташоване на борту судна, 

літального апарата чи на потязі, що перевозять пасажирів у  межах ЄС, 

місцем поставки таких послуг буде Держава–член відправлення 

пасажирського транспорту. 

Для послуг, які надаються через мобільні мережі, передбачається, що 

вони розташовані у місці, в якому клієнт має свою постійну адресу  чи, як 

правило, перебуває в державі, визначеній за допомогою мобільного коду 
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країни, в якій видано SIM-карту, яка використовується при отриманні цих 

послуг. 

Послуги, для яких використання декодера або аналогічного пристрою є 

необхідністю, вважається, що споживач перебуває в місці, в якому такий 

пристрій  розташований, або, якщо це місце не відомо, то у місці, до якого 

надсилається сигнал з метою його використання. 

В інших випадках, ніж ті, які зазначені вище, місцезнаходження 

споживача визначається за наявності двох ознак із перелічених нижче: 

– платіжна адреса замовника; 

– інтернет-протокол (IP) адреса пристрою, що використовується 

клієнтом або будь-яким іншим способом геолокації; 

– банківські реквізити для оплати послуг; 

– коди «MCC» або «IMSI», які використовуються замовником; 

– інша комерційна інформація. 

З точки зору кінцевих споживачів, найбільш привабливим варіантом є 

введення в оману постачальників електронних послуг, що стосується їх 

статусу як платників ПДВ. Роблячи вигляд, що вони є особами, які 

перебувають за межами ЄС, кінцеві споживачі можуть уникнути загального 

тягарю ПДВ.  

Другий найкращий варіант – вдавати, ніби вони є резидентами іншої 

Держави-члена, що має більш низьку ставку ПДВ. Постачальники 

електронних послуг також гіпотетично можуть знизити ПДВ для кінцевих 

споживачів ЄС, маніпулюючи їх місцем проживання.  

Ще одним проблемним аспектом нових правил є те, що, надаючи 

послуги приватним споживачам, постачальники послуг вступають у 

відносини із податковими органами кожної Держави-члена, в яких 

перебувають такі споживачі. Це може призвести до ситуації, коли 

провадження у зв’язку із порушенням законодавства будуть проводитись 

одночасно 28 Державами-членами, що зазвичай створює великі ризики і 

підвищує ціну помилки для підприємців.  
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Враховуючи нематеріальний характер електронних послуг, багато 

постачальників у світі можуть і не здогадуватись, що перебувають у 

відносинах із контролюючими органами Держав–членів ЄС через те, що їхні 

послуги придбали на території ЄС. 

Менш неоднозначним є визначення місця постачання імпортованих 

товарів, яке залежить від правил, встановлених Митним кодексом ЄС. 

Місцем постачання товарів, яке здійснюється у режимі поставки в межах ЄС, 

є, за основним правилом, те місце, де транспортування зазначених товарів 

закінчується.  

Єдиний  виняток з цього правила пов’язаний з особливим режимом 

придбання нових видів транспорту у межах ЄС (ст.  2, 41 – 42 Директиви про 

ПДВ).  

Загалом, аналізуючи положення про місце постачання товарів та 

надання послуг, ми  зробили висновок, що, незважаючи на намагання 

законодавця в ЄС застосовувати принцип призначення, перевагу має 

адміністративна доцільність. Тому, не маючи можливості втілити усталену 

систему за принципом походження, за основу взята перехідна система за 

принципом призначення, при цьому відступ від неї відбувається у випадках, 

коли адміністрування за принципом призначення є надто обтяжливим через 

характер здійснюваних операцій.  

Водночас спостерігається усталена тенденція до переходу до принципу 

призначення у все більшій кількості випадків, як ми це можемо спостерігати 

із прийняттям нових правил з визначення місця оподаткування 

телекомунікаційних, трансляційних та електронних послуг, що вступають в 

дію із 1 січня 2015 р. 

Щодо визначення часу виникнення податкових зобов’язань, то ст. 62 

Директиви про ПДВ встановлює такі поняття. 

«Факт виникнення податкового зобов’язання» – це подія,  через яку 

виконуються юридичні умови, потрібні для того, щоб нарахування ПДВ 

стало необхідним.  
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«Податкове зобов’язання з ПДВ» виникає тоді, коли податковий орган 

дістає право за законом у певний момент вимагати податку від особи, 

відповідальної за його сплату, навіть якщо строк платежу може бути 

відкладений.  

Отже, дана норма регулює різні, але схожі за суттю поняття, які є 

важливими елементами системи ПДВ у ЄС, визначаючи серед іншого час, 

протягом якого має бути видана податкова накладна, податковий період, у 

якому має подаватися декларація, податкову ставку та ін.  

Таким чином, «факт виникнення податкового зобов’язання» визначає 

час, з якого настає подія, яка приводить до нарахування ПДВ, а «податкове 

зобов’язання з ПДВ» визначає час, коли особа, на яку покладається обов’язок 

сплати податку, стає відповідальною за нарахування зазначеного податку 

державним податковим органам. При цьому час з якого має здійснитися 

оплата, може бути відмінним [141]. 

Відповідно до базового правила «факт виникнення податкового 

зобов’язання має місце, а податкове зобов’язання з ПДВ виникає тоді, коли 

відбувається поставка товарів або послуг» (ст. 63 Директиви про ПДВ).  

Проте  згадане правило має багато виключень та особливостей 

застосування. Стаття 65 Директиви про ПДВ, наприклад, зазначає: «якщо 

платіж має бути здійснений на рахунок до поставки товарів або послуг, то 

податкове зобов’язання з ПДВ виникає після надходження платежу на 

отриману суму». Окремий режим встановлюється у Директиві про ПДВ для 

випадків, коли платежі надходять поступово протягом певного періоду (ст.  

64 і 67 Директиви про ПДВ).  

Також Держави-члени мають право встановити інші режими 

визначення моменту виникнення податкового зобов’язання за правилами, 

передбаченими Директивою про ПДВ (ст. 66 Директиви про ПДВ ).  

Щодо решти видів операцій, які є об’єктами оподаткування, то, за 

загальним правилом, момент виникнення податкового зобов’язання у 

випадку споживання всередині ЄС виникає у момент такого споживання (ст. 
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68 Директиви про ПДВ за винятком випадку, зазначеного у ст. 69 Директиви 

про ПДВ), а у випадку імпорту – у момент здійснення імпортування (ст. 201 

Директиви про ПДВ ).  

Загальні положення, що регулюють базу оподаткування ПДВ, містяться 

у ст. 72 – 92 Директиви про ПДВ. Положення, що стосуються визначення 

бази оподаткування ПДВ при постачанні товарів, наданні послуг та 

споживанню всередині ЄС, містяться у ст. 73, 78, 79 і 83 Директиви про ПДВ. 

При цьому визначення бази оподаткування у Директиві про ПДВ відсутнє, 

лише у преамбулі до Директиви про ПДВ вказується необхідність однакового 

застосування даного поняття всіма Державами-членами.  

Зокрема, ст. 73 визначає, що до бази оподаткування входить все, що 

рахується винагородою, отриманою постачальником взамін на постачання 

товарів і послуг; ст. 78 встановлює, що до бази оподаткування включаються 

такі чинники, як «податки, мита, збори та обов’язкові платежі за винятком 

самого ПДВ» та «побічні витрати на кшталт витрат на сплату комісійних, 

пакування, перевезення та страхування, за які постачальник виставляє 

замовникові рахунок».  

Стаття 79 Директиви про ПДВ регламентує чинники, за якими не 

дозволяється відносити до бази оподаткування:  

– знижки ціни у вигляді дисконту за дострокову оплату;  

– дисконти та знижки, надані замовникові та отримані ним під час 

поставки;  

– суми, отримані платником податку від замовника на кшталт 

погашення витрат, здійснених від імені та за дорученням замовника, і 

проведених по рахунках до з’ясування в бухгалтерській звітності.  

Відповідно до ст. 83 Директиви про ПДВ до операцій зі споживання 

всередині Співтовариства в цілому застосовуються ті самі правила, за 

винятком спеціально зазначених операцій. 

Також Директива містить спеціальні норми, які регулюють ті чи інші 

особливі види постачання товарів та надання послуг (ст. 74 – 77 Директиви 
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про ПДВ) і встановлює право Державам-членам застосовувати певні правила 

(ст. 80 – 83 Директиви про ПДВ ), особливої уваги серед яких заслуговує 

можливість застосування «відкритих ринкових цін» (визначення відповідно 

до ст. 72 Директиви про ПДВ) до передбачених випадків (ст. 80 Директиви 

про ПДВ ).  

Окремо встановлюються правила визначення бази оподаткування для 

операцій імпорту (ст. 85 – 89 Директиви про ПДВ ). Відповідно до них базою 

оподаткування є митна вартість товарів, визначена  за митним 

законодавством (із урахуванням чинників, передбачених у ст. 86 Директиви 

про ПДВ і за винятком чинників, передбачених ст. 87 Директиви про ПДВ ).  

База оподаткування за законодавством ЄС може змінюватися 

ретроспективно у разі відмови, скасування, повної або часткової несплати 

покупцем вартості постачання товарів чи послуг. Але при цьому Держави-

члени мають право не застосовувати ретроспективний підхід у випадках 

повної або часткової несплати покупцем вартості товарів або послуг (ст. 90 

Директиви про ПДВ ). 

Тоді як база оподаткування визначається у Директиві про ПДВ досить 

детально, однією з ключових проблем системи ПДВ у ЄС, на думку багатьох 

дослідників, є проблема гармонізації податкових ставок і стандартизації 

підходів до них: адже однією з основних причин, чому і досі не запроваджена 

усталена система ПДВ, є те, що Держави-члени противилися введенню 

гармонізованої структури ставок ПДВ у всьому ЄС.  

Розділяючи аргументовану позицію І. А. Бєлоусової про те, що  через 

небажань Держав-членів поступатися суверенним правом стягувати і 

розпоряджатися податками, процеси гармонізації оподаткування 

відбуваються набагато повільніше і складніше, ніж це було передбачено 

фундаторами Єдиної Європи [142]. 

Так, Директива про ПДВ зазначає, що Держави-члени можуть 

встановлювати як основну, так і до двох знижених ставок ПДВ. При цьому 

знижені ставки, за винятком випадків, спеціально передбачених для певних 
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Держав-членів (див. п. 2.2), можуть застосовуватися лише до операцій, 

зазначених у Додатку ІІІ до Директиви про ПДВ.  

Відповідно до основних положень Директиви про ПДВ, основна ставка 

не може бути меншою за 15%, а знижена не може бути меншою за 5%.  

При цьому у  виняткових випадках Директива дозволяє деяким 

Державам-членам застосовувати ставку, нижчу від 5%. Такою можливістю 

наразі користуються п’ять Держав–членів ЄС: Франція, Іспанія, Люксембург, 

Ірландія та Італія.  

В той же час одна із Держав-членів  –  Болгарія – не застосовує знижені 

ставки взагалі.  

Перелік основних ставок, що застосовуються Державами – членами 

станом на 1 січня 2015 р., є такі: Австрія – 20 %, Бельгія – 21, Болгарія – 20, 

Греція – 23, Данія – 25, Естонія – 20, Ірландія – 23, Іспанія – 21, Італія – 22, 

Кіпр – 19, Латвія – 21, Литва – 21, Люксембург – 17, Мальта – 18, Нідерланди 

– 21, Німеччина – 19, Великобританія – 20, Польща – 23, Португалія – 23, 

Румунія – 24, Словаччина – 20, Словенія – 22, Угорщина – 27, Фінляндія – 

24, Франція – 20, Хорватія – 25, Чехія – 21, Швеція – 25% [143]. 

Як очевидно, податкові ставки на даний час різняться досить суттєво.  

Однією із найбільших проблем у структурі ставок ПДВ у ЄС є 

наявність у Додатку ІІІ Директиви про ПДВ надто широких формулювань 

категорій операцій, до яких застосовуються знижені ставки.  

Це призводить до значних викривлень і проблем на практиці. 

Наприклад, у Додатку ІІІ серед операцій, до яких може застосовуватися 

знижена ставка ПДВ, визначається «поставка, у тому числі позичання 

бібліотеками, книжок (у тому числі брошур, листівок і подібних друкованих 

матеріалів, дитячих картинок, малюнків або книжок для розмальовування, 

музикальних творів у друкованій чи рукописній формах, мап, гідрографічних 

або подібних схем), газет і періодичних видань, окрім матеріалів, повністю 

або переважно призначених для реклами». Жодні визначення, наведені у 

цьому Додатку не конкретизуються на рівні ЄС.  
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Більшість Держав-членів, які застосовують знижену ставку податку до 

продажу книжок, визначають, що лише друковані книжки підпадають під дію 

відповідної зниженої ставки [144].  

В той же час у Люксембурзі та Франції розтлумачили, що до 

електронних книг застосовується така ж знижена ставка, як і до друкованих 

[145]. Даний підхід мав визначальне значення на функціонування ринку 

продажу електронних книг до введення в дію нових правил визначення місця 

надання електронних послуг, що  набувають чинності  від 1 січня 2015 р. 

[146]. 

Що ж до нульової ставки, формально Директива її не застосовує, 

використовуючи поняття «звільнення від оподаткування із правом 

зменшення податкового зобов’язання». Дане правове явище має такі ж 

економічні наслідки, як нульова ставка та поширюється  переважно на 

випадки, звичні для ПДВ за принципом призначення.  

Базуючись на тому, що залежно від юрисдикції свого походження 

дослідники всередині ЄС застосовують обидва терміни, в даній роботі ми 

використовуватимемо поняття «нульова ставка» (детальніше про дану 

відмінність досліджено в п. 3.2). Операції, що оподатковуються за нульовою 

ставкою, визначені ст. 138, 142, 144, 146-149, 151, 152, 153, 156, пп. б п. 1 

157, 158 – 161 і 164 Директиви про ПДВ, які так чи інакше пов’язані з рухом 

товарів через кордон. 

Основні поставки, до яких застосовується нульова ставка, – це випадки 

експорту, а також схожі за правовою природою випадки постачання товарів 

всередині Співтовариства.  

Також нульова ставка застосовується до суміжних поставок, які 

належать до міжнародної торгівлі. Норми, які врегульовують звільнення від 

оподаткування, на відміну від податкових ставок є більш гармонізованими.  

Право ЄС звільняє від оподаткування ряд операцій, передбачених 

розділом ІХ Директиви про ПДВ (ст. 131 – 166 Директиви про ПДВ) за 

винятком згаданих вище статей даного розділу, які регулюють операції, до 
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яких застосовується нульова ставка та операцій, зазначених у Директивах 

2007/74, 2006/79 і 2009/132, які регулюють звільнення від ПДВ деяких видів 

товарів, імпортованих до ЄС.  

Отже, можна виділити кілька груп товарів і послуг, що складають так 

зване стандартне звільнення від ПДВ, до яких входять:  послуги з медичної 

допомоги, поштові послуги, благодійні роботи,  освітні послуги, 

стоматологічна допомога, некомерційна діяльність некомерційних 

організацій, послуги в сфері культури та мистецтва, операції від страхування 

та перестрахування, здача в найм (оренда) нерухомого майна, операції з 

продажу землі та нерухомості [23, с. 521] .  

Зокрема, відповідно до Директиви про ПДВ, можна класифікувати 

операції та пов’язані з ними операції, що звільняють від оподаткування такі 

види: 

– фінансові та страхові послуги (ст. 135 Директиви про ПДВ); 

– продаж  і передача нерухомого майна (ст. 135 Директиви про ПДВ); і 

– певні види діяльності в суспільних інтересах (ст. 132 Директиви про 

ПДВ).  

Також варто звернути увагу, що Держави-члени мають право 

оподатковувати деякі види операцій, звільнені від оподаткування.  

Характерно, що як і у випадку зі зниженими ставками податку, норми 

Директиви про ПДВ, які врегульовують знижені ставки податку та 

звільнення від оподаткування, лише встановлюють категорії операцій, до 

яких Держави-члени можуть або зобов’язані застосовувати відповідні міри. 

Змістове наповнення даних категорій так само залишається на розсуд 

Держав-членів. Іноді Держави-члени, користуючись особливими правами, 

наданими Директивою про ПДВ, встановлюють об’ємний перелік операцій, 

до яких застосовуються такі звільнення (наприклад, Великобританія – 

досліджено в п. 2.2) [147].  

Слушно зазначає К. Аманд, що «хоча звільнення зробили істотний 

вплив на підприємницьку діяльність, швидкий погляд на офіційні документи, 
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опубліковані в період до запровадження ПДВ в Європі (1960 – 1967) показує, 

що будь-які припущення, що стосуються намірів законодавчого органу 

прийняти конкретні звільнення від ПДВ, мають недостатньо історичного 

підґрунтя. Підготовчі документи для Другої Директиви і доповіді 

Європейського парламенту забезпечили просте і послідовне уявлення про 

сферу звільнення від сплати ПДВ. Ці документи показують, що виключення з 

ПДВ повинні бути зарезервовані для роздрібних операцій і що вони не 

повинні впливати на ціни товарів у торгівлі всередині Співтовариства. Так як 

таке введення ПДВ було необхідним доповненням до скасування митних 

зборів у торгівлі між Європейським Економічним Співтовариство і заборони 

державної допомоги. 

Заміна Другої Директиви Шостою Директивою в 1978 р. не змінила цю 

ситуацію. Прийняття Шостої Директиви в основному було спрямоване на 

визначення єдиної бази зборів податку  для забезпечення того, щоб внески 

Держав–членів власних коштів Європейського Союзу були засновані на 

рівних умовах» [148].   

Що стосується віднесення сум до податкового кредиту, то вони 

регулюються ст. 167 – 192 Директиви про ПДВ. Основні норми, що 

регулюють дане питання, містяться у ст. 168 і 178 Директиви про ПДВ. Так, у 

ст. 168 Директиви про ПДВ зазначено, що: 

«[у] тому обсязі, в якому товари й послуги використовуються в цілях 

операцій платника податку, що підлягають оподаткуванню, такому 

платникові податку надається право відносити на зменшення податкового 

зобов’язання зазначені нижче суми з ПДВ, що має бути ним сплачений, у 

Державі-члені, в якій такий платник податку виконує зазначені операції:  

(a) ПДВ, що належить до сплати або був сплачений у такій Державі-

члені, у зв’язку з поставкою такому платникові податку товарів і послуг, що 

були чи мають бути надані іншим платником податку;  

(b) ПДВ, що належить до сплати у зв’язку з операціями, котрі 

вважаються поставками товарів або послуг згідно з <…>;  
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(c) ПДВ, що належить до сплати у зв’язку з придбанням товарів у 

межах Співтовариства <…>;  

(e) ПДВ, що належить до сплати або був сплачений у зв’язку з 

імпортуванням товарів у таку Державу-член».  

В свою чергу ст. 178 Директиви про ПДВ наводить умови, за якими 

дані правила можуть застосовуватися». 

Окремо Директива про ПДВ регулює додаткові випадки, коли платник 

податку має право відносити витрати до податкового кредиту (ст. 177 – 183 

Директиви про ПДВ), а також випадки пропорційного віднесення сум до 

податкового кредиту та випадки, коли таке віднесення може бути обмеженим 

або скоригованим (cт.  184 – 192 Директиви про ПДВ ).  

Слід зазначити, що Директива про ПДВ надає Державам-членам певну 

свободу у визначенні операцій, до яких необхідно застосовувати пропорційне 

зменшення податкового зобов’язання. Так, у випадку товарів або послуг, що 

використовуються платником податку як для операцій, за якими ПДВ 

підлягає віднесенню на зменшення податкового зобов’язання, так і для 

операцій, за якими ПДВ не підлягає такому віднесенню, лише та частка ПДВ, 

що може бути віднесена до першої групи операцій, підлягає віднесенню на 

зменшення податкового зобов’язання. Частка, що підлягає віднесенню на 

зменшення податкового зобов’язання, визначається ст. 174 і 175 Директиви 

про ПДВ для всіх операцій, виконаних платником податку.  

Держави-члени можуть вживати таких заходів:  

1) надавати платникові податку повноваження визначати частки для 

кожного напряму його підприємницької діяльності за умови ведення 

окремого обліку за кожним таким напрямом;  

2) вимагати від платника податку визначення частки кожного напряму 

його підприємницької діяльності та ведення окремого обліку за кожним 

таким напрямом;  
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3) уповноважувати платника податку або вимагати від платника 

податку здійснювати віднесення на зменшення податкового зобов’язання на 

основі напрямів використання всіх товарів і послуг або їх частини; 

4) уповноважувати платника податку або вимагати від платника 

податку здійснення віднесення на зменшення податкового зобов’язання 

згідно з правилом, передбаченим пунктом 1 ч. 1, стосовно всіх товарів і 

послуг, що використовуються для всіх операцій, зазначених у ній; 

5) встановлювати норми, за якими у разі якщо сума ПДВ, що не 

підлягає віднесенню на зменшення податкового зобов’язання платником 

податку, є незначною, вона вважатиметься нульовою.  

Окреме важливе місце посідають правила, які врегульовують порядок 

відшкодування ПДВ. Даний порядок регулюється у загальних рамках 

Директивою про ПДВ, а також спеціальними Директивами –  «Тринадцятою 

Директивою» (для платників податків за межами ЄС) і Директивою 

2008/9/EC (для платників податків із ЄС).  

Згідно з основними положеннями: 

–  право на відшкодування ПДВ має платник податку з будь-якої країни 

ЄС або третіх держав (з якими укладено відповідну угоду); 

– за загальним правилом, період відшкодування ПДВ не повинно бути 

довшим за 12 місяців чи меншим від 3 місяців. 

Найбільш проблемними аспектами існуючої системи відшкодування 

ПДВ у ЄС є велика автономія Держав-членів у цій сфері та те, що Держави-

члени мають право встановлювати вимоги до мов, на яких необхідно 

подавати заяву про відшкодування ПДВ, і право вимагати значну кількість 

додаткових документів від платників податків. Варто звернути увагу на те, 

що на практиці чинне законодавство не попереджає значні затримки із 

відшкодування ПДВ з боку деяких Держав-членів [149].  

Окреме місце у системі ПДВ посідають спеціальні схеми, які 

встановлюються Директивою про ПДВ для окремих видів діяльності чи 

платників податку. Деякі із зазначених схем є обов’язковими для 
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застосування, а деякі можуть застосовуватися на розсуд Держав-членів. 

Наводимо перелік схем, які зараховують до обов’язкових: 

– спеціальна схема для інвестиційного золота;  

– спеціальна схема для туристичних агентів (ст. 306 – 310 

Директиви про ПДВ). 

Також окремо наводемо перелік схем, які Держави-члени мають право 

застосовувати на власний розсуд: 

• спеціальна схема для малих підприємств (ст. 281 – 294 Директиви 

про ПДВ); 

• спільна схема для фермерів (ст. 295 – 305 Директиви про ПДВ); 

• спеціальні правила для товарів, що були у вжитку, виробів 

мистецтва, колекційних та антикварних виробів (ст. 311 Директиви про 

ПДВ). 

Важливим напрямом правового регулювання у сфері ПДВ є 

встановлення базових правил до адміністративних зобов’язань платників 

податку, органів влади та деяких осіб, що не є платниками податку. Дані 

правила містяться як у Директиві про ПДВ, так і у Регламенті 1798/2003 

[150].   

До адміністративних обов’язків належать такі.  

1. Обов’язок осіб перерахувати ПДВ податковим органам, 

встановлення механізму такої сплати шляхом подання податкових декларацій 

(ст.  192а – 212 Директиви про ПДВ). 

2. Обов’язок Держав-членів видати ідентифікаційний номер усім 

належним особам (cт.  213 – 216 Директиви про ПДВ). 

3.  Обов’язок видавати податкові накладні та вимоги до них (ст. 217 – 

240 Директиви про ПДВ). 

4. Особливості бухгалтерського обліку операцій з ПДВ;. 

5. Обов’язки, пов’язані з експортно-імпортними операціями. 

6. Обов’язки платників податків та Держав-членів у сфері ПДВ, 

пов’язані зі збиранням статистичної інформації через системи Intrastat і Vies. 
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Розглянемо правове регулювання видачі податкових накладних у ЄС. 

Як було зазначено у п. 1.1, податкова накладна відіграє ключову роль у 

виокремленні різновиду ПДВ, притаманного для європейських держав. 

Підкреслюючи важливу роль податкової накладної, Т. Семененко зазначає, 

що  «податкова накладна є повноцінним активом для покупця, оскільки вона 

слугує підставою для визнання кредиту з ПДВ» [151]. 

У термінології Директиви податкові накладні іменуються рахунками. 

Відповідно до Директиви про ПДВ Держави-члени приймають документи чи 

повідомлення на папері або в електронному вигляді як рахунки, якщо вони 

відповідають умовам Директиви. Будь-який документ або повідомлення, що 

вносить зміни і конкретно та недвозначно посилається на первісний рахунок, 

вважається рахунком.  

За загальним правилом, рахунки виставляються у випадку здійснення 

операцій, що є об’єктами оподаткування ПДВ. Проте Держави-члени можуть 

покладати на платників податку обов’язок виставляти рахунок у зв’язку зі 

здійсненою на їх території поставкою інших товарів або послуг. Держави-

члени можуть покладати і менше обов’язків, ніж передбачено Директивою, 

чи звільняти платників податку від видачі рахунків у певних випадках, 

накладати часові обмеження на платників податку стосовно виставлення 

рахунків у разі поставки товарів і послуг на їх території, можуть дозволити 

виставляти зведені рахунки за кілька окремих постачань товарів або послуг.  

В рахунках, виставлених  за загальними правилами, обов’язково мають 

міститися лише такі реквізити:  

1) дата виставлення рахунку;  

2) порядковий номер за однією чи кількома серіями, що забезпечує 

унікальну ідентифікацію рахунку;  

3) ідентифікаційний номер ПДВ платника податку, передбачений ст. 

214, який здійснював поставку товарів або послуг;  

4) ідентифікаційний номер ПДВ замовника, передбачений ст. 214, під 

яким замовник отримав поставку товарів або послуг, щодо яких він 
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відповідає за сплату ПДВ, або отримав поставку товарів, зазначених у ст. 

138;  

5) повне найменування та адресу платника податку і замовника;  

6) кількість і характер поставлених товарів або обсяг та характер 

наданих послуг;  

7) дата здійснення або завершення поставки товарів або послуг, чи 

дата, коли було здійснено платіж на рахунок, про який йдеться в підпунктах 

4) і 5) ст. 220, якщо така дата може бути визначена й відрізняється від дати 

виставлення рахунку;  

8) база оподаткування по кожній ставці або звільнення від 

оподаткування, ціна за одиницю без ПДВ, та всі дисконти і знижки, якщо 

вони не враховані в ціні за одиницю; 

9) застосована ставка ПДВ;  

10) сума ПДВ до сплати, за винятком випадків застосування 

спеціального режиму, за яким, згідно з цією Директивою, цей реквізит 

вилучається;  

11) у випадку звільнення від оподаткування або в тому випадку, коли 

замовник відповідає за сплату ПДВ, посилання на чинне положення цієї 

Директиви або відповідне положення національного законодавства, чи будь-

яке інше посилання, що вказує на звільнення поставки товарів або послуг від 

оподаткування або застосування до неї процедури зворотного нарахування;  

12) у випадку поставки нового транспортного засобу, характеристики, 

передбачені спеціальними положеннями Директиви;  

13) у разі застосування маржинальної схеми для турагентів, посилання 

на ст. 306 або відповідні положення національного законодавства, або будь-

яке інше посилання, що вказує на застосування маржинальної схеми;  

14) у разі застосування одного зі спеціальних режимів, передбачених 

для вживаних товарів, витворів мистецтва, предметів колекціонування та 

антикваріату, посилання на ст. 313, 326 або 333, або на відповідні положення 
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національного законодавства, або будь-яке інше посилання, що вказує на 

застосування одного з цих режимів;  

15) якщо особа, відповідальна за сплату ПДВ, є податковим агентам, 

ідентифікаційний номер ПДВ, такого податкового агента із зазначенням його 

повного найменування та адреси.  

У той же час Держави-члени, на території яких відбувається поставка 

товарів або послуг, можуть дозволити не зазначати деякі з обов’язкових 

реквізитів у документах або повідомленнях, що вважаються рахунками.    

Важливою є вимога про те, що Держави-члени не мають право 

вимагати, щоб рахунки були підписані.  

З метою контролю Держави-члени можуть вимагати перекладу на свої 

національні мови рахунків про поставки товарів або послуг на їхній 

території, а також рахунків, отриманих платниками податку, що мають 

постійне місце здійснення підприємницької діяльності на їхній території.  

Відповідно до Директиви про ПДВ рахунки можуть надсилатися на 

папері або, якщо це є прийнятним для отримувача, пересилатися чи 

надаватися електронними засобами. Рахунки, що пересилаються чи 

надаються електронними засобами, приймаються Державами-членами, якщо 

автентичність походження та цілісність їх змісту гарантуються одним із 

методів:  

a) накладення електронним підписом; або  

b)  за допомогою електронного обміну даними (EDI).  

Водночас рахунки можуть пересилатися або надаватися іншими 

електронними засобами за умови їх прийнятності для відповідних Держав-

членів. «Електронний рахунок», відповідно до Директиви про ПДВ,  – це 

рахунок, надісланий у будь-якому електронному форматі.  

Держави-члени не можуть накладати на платників податку, що 

постачають товари або послуги на їхній території, інші обов’язки або 

формальності, пов’язані з відправленням або наданням рахунків 

електронними засобами.  
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Держави-члени можуть установлювати особливі умови для рахунків, 

виставлених електронними засобами, що стосуються товарів або послуг, 

поставлених на їхню території з країни, з якою відсутні юридичні 

інструменти щодо взаємної допомоги в обсязі, аналогічному Директиві 

76/308/ЄЕС та Регламенту 1798/2003. У разі відправлення або надання 

електронними засобами одному й тому самому отримувачеві пакетів, що 

містять кілька рахунків, реквізити, що є спільними для окремих рахунків, 

можуть зазначатися лише раз, якщо за кожним рахунком можна отримати 

всю інформацію.  

У контексті останніх інновацій податкової реформи в Україні слід 

зазначити, що  загалом правила електронного адміністрування ПДВ, 

запроваджені в Україні в 2015 р., не відповідають правилам Директиви про 

ПДВ.  

Директива надає значно більше автономії платникам податку у веденні 

документації та не проводить всеохоплюючий контроль за здійсненням 

підприємницької діяльності ними. У ЄС перевага віддається непрямим 

методам контролю.  

Як уже зазначалось вище, податкові рахунки відповідно до ст. 219 

Директиви про ПДВ можуть бути видані як в електронному вигляді так і в 

паперовому. Також відповідно до ст. 220 Директиви про ПДВ будь-який 

документ, який прямо посилається на існуючий податковий рахунок, 

вважається податковим рахунком. Використання ж електронної накладної 

дозволяється лише у випадку можливості її прийняття іншою стороною. 

Що стосується електронних рахунків, то вони напряму суперечать 

принципам розрахунку зобов’язань з ПДВ відповідно до Директиви.  

Таким чином, запроваджені Україною ініціативи не відповідають 

вимогам Угоди про асоціацію з Європейським Союзом в частині положень 

про гармонізацію законодавства у сфері ПДВ. 

Після консультацій із Комітетом з ПДВ Держави-члени можуть 

відповідно до визначених ними умов встановити, що в згаданих нижче 
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випадках можна не наводити в рахунках, що стосуються поставки товарів або 

послуг на їхній території, деякі з реквізитів, які вимагаються за загальним 

правилом, у випадках, якщо:  

a) сума рахунку незначна;  

b) комерційна або адміністративна практики відповідної галузі або 

технічні умови виставлення рахунків ускладнюють дотримання всіх 

обов’язків, передбачених за загальним правилом.  

Але у будь-якому разі рахунки повинні містити такі відомості:  

a) дату виставлення рахунку;  

b) ідентифікаційні реквізити платника податку;  

(c) ідентифікаційні реквізити типу поставлених товарів або послуг;  

(d) суму ПДВ, що належить до сплати, або відомості, необхідні для її 

розрахунку. 

Кожний платник податку повинен вести облік, достатньо детальний 

для застосування ПДВ й перевірки його справляння податковими органами.  

Кожний платник податку веде реєстр товарів, відісланих або 

перевезених такою особою або за її дорученням до місця призначення за 

межами території Держави-члена відправлення, але в межах території 

Співтовариства в цілях операцій, що складаються з робіт на цих товарах або 

їх тимчасового використання.  

Кожний платник податку веде достатньо детальний реєстр, що 

забезпечує ідентифікацію товарів, відправлених йому з іншої Держави-члена 

платником податку, ідентифікованим у цілях ПДВ в такій іншій Державі-

члені, або за його дорученням, і використаних для послуг з оцінки таких 

товарів або обробки таких товарів згідно з положеннями підпункту.  

Кожна Держава-член визначає строк, протягом якого платники податку 

мають забезпечити зберігання рахунків, що стосуються поставки товарів або 

послуг на їхній території, та рахунків, отриманих платниками податку, що 

мають постійне місце здійснення підприємницької діяльності на їхній 

території. 
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У випадку рахунків, що зберігаються електронними засобами, 

Держава-член може вимагати зберігання також даних, що гарантують 

автентичність походження рахунків і цілісність їх змісту згідно з 

положеннями ч.  1. Якщо платник податку зберігає виставлені ним рахунки 

чи отримує їх електронними засобами, котрі гарантують доступ у режимі 

реального часу до даних і якщо місце зберігання розташоване в іншій 

Державі-члені ніж та, в якій він є резидентом, то компетентні органи 

Держави-члена, в якій він є резидентом, мають у цілях цієї Директиви право 

отримувати доступ до таких рахунків електронними засобами, завантажувати 

їх та користуватися ними в межах, визначених правилами тієї Держави-

члена, в якій платник податку є резидентом, в обсязі, в якому цього 

потребують такі органи в цілях контролю. 

Також важливе місце у системі правового регулювання відносин у 

сфері ПДВ у ЄС посідають нормативно-правові акти, що регулюють 

відносини між Державами-членами, пов’язані з різними аспектами їх 

взаємної адміністративного співробітництва,  у тому числі формуванню  так 

званих власних ресурсів.  

Взаємини Держав-членів встановлюються на таких рівнях: 

– адміністративне співробітництво у боротьбі зі зловживаннями, 

пов’язаними із ПДВ (регулюється Регламентом 1798/2003); 

– встановлення навчальних програм, присвячених проблемам ПДВ 

(регулюється Рішенням Європейського парламенту 1482/2007/ЕС );  

– формування власних ресурсів Співтовариства (Регулюється 

Рішенням Ради Європи 2007/436/EC ); 

– формування і функціонування Комітету з ПДВ (ст. 398 

Директиви про ПДВ).  

Слід зазначити, що Держави-члени мають досить значну свободу у 

цьому напрямі, обмежуючись в основному загальними нормами права ЄС 

про Спільний ринок.  
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Загалом такі напрями правового регулювання, як адміністрування ПДВ 

та адміністративне співробітництво у сфері ПДВ є майже неврегульованими.  

У ЄС відсутня центральна адміністрація з питань ПДВ, а Держави-члени 

мають досить велику автономію у визначенні адміністративних процедур у 

сфері ПДВ.  

Очевидно, що найбільша складність на практиці виникає у випадках 

здійснення міжнародних операцій за участю двох чи більше Держав-членів. З 

метою вироблення однакових підходів у даних ситуаціях був створений 

пілотний проект із застосування спільних транскордонних податкових 

роз’яснень податковими органами декількох Держав-членів [152]. Якщо 

зазначений пілотний проект виявиться успішним, то Європейська комісія та 

Держави-члени можуть розглянути питання про розробку в рамках ЄС 

системи прийняття таких рішень, що охоплюють весь ЄС і будуть 

здійснюватись на систематичній основі. Але цілком можливою є протидія 

деяких Держав-членів такому розвитку подій з метою запобігання втручання 

у свою правову автономію. 

У ст. 12 Угоди про Європейський Союз лише вказується на 

неприпустимість явної або прихованої дискримінації за національною 

ознакою і необхідність дотримуватися основних положень [117]. Іншими 

словами, здійснення податкової гармонізації на європейському рівні ще 

донедавна залежало винятково від позицій окремих Держав-членів, які 

істотно різняться або принаймні різнилися до фінансової кризи 2008 р. [153].  

Ще одним напрямом, який залишається  неврегульованим на рівні ЄС, 

є визначення відповідальності за правопорушення у сфері ПДВ. Держави-

члени зберігають значну автономію у даних напрямах, обмежуючись лише 

загальними нормами права ЄС, які опосередковано можуть впливати на дані 

правовідносини.  

Донедавна успіхи в цій сфері залишалися дуже скромними, однак 

ситуація кардинально змінилася у зв’язку з фінансовою кризою 2008 р. У 

результаті активної кампанії, розгорнутої американською владою проти 
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швейцарського банку «UBS» і міністрами фінансів Німеччини та Франції 

проти «податкових оазисів» в Європі, Швейцарія, Люксембург і Ліхтенштейн 

погодилися на більш активне співробітництво з країнами ЄС у сфері 

боротьби з ухиленням від сплати податків [153].  

Такі успіхи не слід недооцінювати, однак для того, щоб обмежити 

негативні податкові наслідки, потрібне міжнародне співробітництво і 

широкий обмін інформацією у податковій сфері, послідовна і скоординована 

політика у розкритті правопорушень у сфері ПДВ. 

 

2.2. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ГАРМОНІЗАЦІЮ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ 

ВАРТІСТЬ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

Наше дослідження у п. 2.1 сформувало чітку позицію, що право ЄС про 

ПДВ спрямоване на врегулювання на рівні ЄС основних понять, що 

стосуються ПДВ.  

Податкова політика ЄС формується під тиском конкуренції між 

Державами-членами. Так, зокрема, проти податкової гармонізації традиційно 

виступали Держави–члени ЄС, що пропонують пільгове оподаткування 

(Австрія, Люксембург), а також держави з загальним низьким рівнем 

оподаткування (Ірландія).  

На підтримку політики гармонізації виступають країни з відносно 

високими податками і високими соціальними витратами: в першу чергу 

Німеччина і Франція.  

Великобританія, разом з Ірландією, є головним противником 

гармонізації в податковій сфері. Формування стратегії інтеграції в сфері 

податкової політики, враховуючи, що податки безпосередньо впливають на 

ціну товарів і послуг, повинно враховувати відмінності у системах непрямого 

оподаткування, які можуть призвести до значних цінових розбіжностей.  

Наслідки від недобросовісної податкової конкуренції між Державами-

членами можуть негативно позначитися на успіху інтеграції, тому скасування 
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митних зборів і певна гармонізація непрямих податків, і ПДВ зокрема, стало 

необхідною умовою та передумовою успішного проведення інтеграційних 

процесів.  

У даному підрозділі ми проаналізуємо основні аспекти функціонування 

ПДВ на рівні законодавства і практики Держав-членів.  

Під час нашого дослідження ми виявили фактори, які впливають на 

реалізацію положень права ЄС на практиці і сприяють або спричинюють 

дисгармонію у правовому регулюванні та застосуванні правових норм у 

сфері ПДВ. 

 

2.2.1. Пряма імплементація або застосування норм Директиви 

2006/112/ЄС. 

Як уже було зазначено у п. 2.1 для цілей ПДВ ми пропонуємо 

розділити норми права ЄС на норми першого і другого рівнів.  

У межах такого підходу норми першого рівня є нормами прямої дії, 

тоді як норми другого рівня потребують імплементації Державами-членами.  

У даному контексті слід розмежовувати види прямої дії норм 

відповідно до законодавства і практики ЄС.  

Дослідники як прихильники прямої дії норм переконані, що останнім 

часом у науці вже сформувалась стійка позиція, що пряма дія норм ЄС може 

бути вертикальною і/або горизонтальною. Пряма вертикальна дія впливає на 

взаємовідносини Держави та особи, а пряма горизонтальна дія – та, яка 

впливає на взаємовідносини між особами.  

Аргументуючи свою позицію, Бен Терра також виділяє такий різновид 

прямої дії, як обернена пряма дія, тобто така, за якої може держава 

застосовувати положення проти особи 13. 

У ст. 288 Угоди про функціонування Європейського Союзу таким 

чином визначає джерела права, у формі яких прийняті нормативно-правові 

акти у сфері ПДВ: 
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 «Регламент має загальне застосування. Він є обов’язковим у повному 

обсязі та повинен прямо застосовуватися в усіх Державах-членах. 

Директива є обов’язковою щодо результату, якого необхідно досягти 

для кожної Держави-члена, якій її адресовано, проте залишає національним 

органам влади вибір форми та засобів. 

Рішення є обов’язковим у повному обсязі. Якщо рішення визначає тих, 

кому воно адресовано, воно є обов’язковим лише для них». 

Отже, можна дійти висновку, що саме Регламент є тим видом 

нормативно-правового акта, який найбільше сприяє гармонізації 

законодавства та практики на рівні Держав-членів, оскільки його норми  – це 

норми прямої дії. Проте, як уже зазначалося у п. 2.1 основним спеціальним 

нормативно-правовим актом вторинного права у сфері ПДВ у ЄС є 

Директива про ПДВ.  

Для цілей правового регулювання ПДВ у ЄС приймаються і 

Регламенти, які вони мають лише допоміжне значення,  лише загальні моделі 

і алгоритм правозастосування. Примітним у зв’язку із цим є те, що у митному 

регулюванні Регламент посідає ключову роль, очевидно, передбачаючи у 

такий спосіб встановлення більш уніфікованих правил у цій галузі.  

Слушною вбачається й позиція В. І. Муравйова, згідно з якою  «у 

Євросоюзі одним із найдієвіших засобів подолання перешкод на шляху до 

створення внутрішнього ринку вважається гармонізація, яка полягає у 

приведенні норм внутрішнього права Держав–членів європейських 

інтеграційних організацій у відповідність до вимог права Євросоюзу» [154]. 

Норми Регламенту вважаються такими, що однозначно є нормами 

прямої дії, а норми Директиви часто рахуються такими, що мають бути 

імплементовані на національному рівні перед тим, як вони можуть бути 

застосовані. Ентін вважає, що покликання Директив – насамперед визначити, 

«які саме цілі та результати мають бути досягнуті, з тим, щоб усунути 

зіткнення (колізію) норм національного права різних Держав-членів в тій чи 

іншій сфері <...> [155]».  
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Погоджуючись з Ентіним, ми  робимо висновок, що досить поширеною 

тенденцією є відсутність імплементації певних норм Директиви про ПДВ у 

національні законодавства Держав-членів, якщо вони відповідають 

встановленим критеріям. У такому разі відповідні Держави-члени 

передбачають застосування норм Директиви про ПДВ напряму.  

Основоположні засади такого підходу були закладені у рішенні СЄС у 

справі 41 – 74 Yvonne van Duyn v Home Office, в якій суд зазначив, що 

«[коли. – Прим. авт.] правило [директиви. – Прим. авт.] містить  

зобов’язання, яке не підпадає під жодний  виняток або умову <…> за своєю 

суттю [таке правило. – Прим. авт.] не вимагає будь-якої <…> дії з боку 

інститутів Співтовариства або Держав-членів [156]».  

Саме норми Директиви про ПДВ, які відповідають даному правилу, ми 

відносимо до норм першого рівня. Що стосується відповідності такого 

підходу первинному законодавству, вважаємо, що на практиці було 

продемонстровано: термін «вибір форми та засобів», відповідно до ст. 288 

Угоди про функціонування Європейського Союзу, означає в тому числі і 

пряме застосування норм, які відповідають критеріям, зазначеним у рішеннях 

СЄС.  

У зв’язку із цим погоджуємося із Б. М. Топорніним, що імплементація 

положень права ЄС до національного права окремих Держав-членів, його 

буква і дух означають, що Держави-члени не можуть шляхом прийняття 

додаткових односторонніх заходів порушувати правопорядок, встановлений 

на основі домовленостей [157, с .  268 ].   

Характерним є те, що навіть зазначені правила у теорії та на практиці 

прийнято вважати такими, що є лише прямої вертикальної дії, але не 

горизонтальної. Практика застосування засвідчила, що у відносинах між 

особами, норми Директив не мають прямої дії [158].  

Норми першого рівня не завжди імплементуються у національне 

законодавство Держав-членів, а інколи навіть ті норми, які імплементуються, 

можуть бути відображені у національному законодавстві лише частково.  
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Прикладом того, коли Держави-члени не імплементовували норми 

першого рівня повністю, є закон про ПДВ у Данії (momsloven) [159].  

Так, параграф 1 ст. 2 закону про ПДВ Данії визначає платників податку 

як будь-яких фізичних або юридичних осіб, що проводять економічну 

діяльність самостійно. Також, визначаючи публічних осіб як платників 

податку, у законодавстві даної держави не було імплементовано переліку 

операцій відповідно до Додатку І Директиви про ПДВ, здійснюючи які 

публічна особа вважається такою, що є платником податку [159].  

Очевидно, визначення платника податку у Данії є вужчим за відповідне 

визначення, що міститься у Директиві про ПДВ, однак саме на основі прямої 

дії норми ст. 9 Директиви про ПДВ, на нашу думку, визначення платника 

податку на практиці в Данії не відрізнятиметься від визначення платника 

податку в інших Державах-членах. Те саме стосується і класифікації 

публічних осіб як платників податку, хоча Данія і не імплементувала 

Додаток І у власне національне законодавство, положення Директиви про 

ПДВ застосовуватимуться напряму.  

Слід зазначити, що у випадку, коли Держави-члени імплементовують 

норми першого рівня Директиви про ПДВ, вони це здійснюють, як правило, 

відповідно до правової традиції та юридичної техніки, прийнятої у них. 

Таким чином, Держави-члени, імплементуючи делеговані положення 

Директиви про ПДВ, підлаштовують їх під власні загальноприйняті 

визначення та правила.  

Прикладом такого підходу є використання термінів, відмінних від 

відповідних у Директиві про ПДВ. Зокрема, ряд Держав-членів (наприклад, 

Австрія та Нідерланди) використовують термін «підприємець» замість 

терміна «платник податків» [160] (про що йтиметься далі), або надаючи 

власні назви податковим накладним залежно від підстави їх видачі.  

Так, наприклад, у Чехії замість поняття «податкова накладна» 

застосовуються поняття «податковий документ», які мають різні назви та 

правові наслідки залежно від мети чи підстави їх видачі. Податковим 
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документом вважається як документ, який виданий платником податку та 

який рівнозначний поняттю податкової накладної, так і документи, видані 

уповноваженими органами з приводу вчинення певних дій, наприклад, 

імпорту або експорту [161].  

Деякі Держави-члени встановлюють правила та визначення, які 

доповнюють положення Директиви про ПДВ, якщо вони не суперечать 

законодавству ЄС. Питання відповідності норми законодавству, як правило, 

встановлює суд, хоча можливі і досудові врегулювання шляхом переговорів з 

Європейською комісією.  

У національних законодавствах міститься значна кількість відповідних 

положень.  Зазвичай у таких випадках Держави-члени конкретизують певні 

правила Директиви з ПДВ або підлаштовують їх правову природу під власні 

правові поняття.  

Так, у Франції на додаток до працівників, зазначених у ст. 10 

Директиви про ПДВ, домашні працівники, заробітки яких прирівнюються до 

заробітної плати, коли вони здійснюють свою діяльність в межах трудового 

кодексу Франції, також вважаються такими, що не діють самостійно для 

цілей визначення їх як платників податку і, відповідно, не можуть вважатися 

платниками податку [162].  

В Італії президентським указом страхові компанії звільняються від 

зобов’язання видавати податкові рахунки [163].  

Законодавство Австрії прямо зазначає, що статус платника податку (у 

термінології законодавства Австрії – підприємця [нім.– unternehmer ] ) не 

має право отримувати особа, «яка, ймовірніше, не отримує прибутку від своєї 

діяльності» [164], незважаючи на те, що, за законодавством ЄС, не має 

значення, чи спрямована діяльність на досягнення прибутку.  

Лікарі Австрії, які надають допомогу приватно застрахованим 

пацієнтам, навіть якщо така допомога надається у публічній клініці, 

вважаються платниками податку [165].  
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Жодне із відповідних правил не міститься у Директиві про ПДВ, але 

досі не було зроблено офіційних кроків з боку органів влади ЄС про 

визнання даних норм такими, що не відповідають законодавству ЄС.  

Також це стосується визначення товарів і послуг, оскільки Директива 

не надає ефективних визначень даних понять, і відповідь на дане питання має 

значні наслідки для адміністрування податку.  

Наприклад, це стосується такого явища, як гудвіл.  

У Німеччині гудвіл зараховують до товару [166], а у Великобританії 

відповідне ставлення залежить від контексту. До 1 січня 1983 р. у цій державі 

продаж гудвіла був поза рамками ПДВ. Починаючи від 1994 р. будь-який 

продаж гудвіла оподатковується як надання послуг, відповідно до розділу 5 

(2) (б) Закону про ПДВ 1994 р. [167].  

Проте коли гудвіл продається як складова більш загальної передачі, він 

не оподатковуватиметься взагалі [168]. 

Таким чином, Держави-члени імплементовують положення права ЄС 

не тільки враховуючи власні правові традиції, але й інколи додаючи нові 

правила, які дозволять конкретизувати їх та внести більшу ясність. Однак, 

узагальнюючи правові тенденції, ми дослідили  і встановили, що 

відбувається прийняття різних правил Державами-членами, що, безумовно, 

впливає на гармонізацію системи ПДВ у ЄС.  

Ще в доповіді Комісії ЄС 1962 р., відомій як «експертиза Ноймарк», 

говорилося про пошук компромісу як необхідності усунення всіх можливих 

бар’єрів – і податкових, і фіскальних, які перешкоджають, з одного  боку, 

оптимальному функціонуванні єдиного ринку, з другого – збереженню 

історично обумовлених особливостей податкової політики окремих Держав-

членів. 
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2.2.2. Реалізація права вибору, закріпленого в Директиві 

2006/112/ЄС, для всіх Держав-членів. 

Важливим інструментом права ЄС про ПДВ є реалізація права вибору, 

наданого Директивою з ПДВ. Таких норм у Директиві про ПДВ  значна 

кількість. Для кращої ілюстрації застосування зазначених норм у 

національному законодавстві Держав-членів ми надаємо більш детальний 

аналіз таких ілюстративних випадків: 

– застосування пункту «а» ст. 19 Директиви про ПДВ; 

– застосування ст. 11 Директиви про ПДВ. 

Пункт «а» ст. 19 Директиви про ПДВ дозволяє Державам-членам 

вважати поставкою товарів за винагороду «застосування платником податку 

в цілях своєї підприємницької діяльності товарів, виготовлених, збудованих, 

добутих, оброблених, закуплених чи імпортованих у рамках такої діяльності, 

якщо ПДВ на такі товари не підлягав би віднесенню на зменшення 

податкового зобов’язання в повному обсязі, якби вони були придбані в 

іншого платника податку». 

Дане положення регулює один із різновидів  так званої внутрішньої 

поставки. Надаючи можливість Державам-членам вводити для платників 

податків, які виробляють певні товари самостійно і використовують  їх в 

господарських цілях і податкове зобов’язання яких не підлягає зменшенню, 

встановлюється право у повному обсязі прирівнювати такі операції до 

випадків придбання товарів у третьої особи.  

Гармонічно постає питання: як же на практиці застосовується 

відповідне положення у Державах-членах?  

Аналіз законодавства Держав-членів дозволяє зробити певні висновки. 

Так, у законодавстві 15 Держав-членів (Болгарії, Великобританії, Хорватії, 

Кіпру, Чеської Республіки, Німеччини, Греції, Італії, Латвії, Мальти, Польщі, 

Румунії, Словаччини, Швеції та Нідерландів (від 2014 р.) взагалі не 

згадується дане положення, тобто його не імплементовано у національне 

законодавство і не використано право, надане Директивою про ПДВ. Проте 
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припущення того, що решта Держав-членів, які імплементували дане 

положення, здійснили це в повній мірі задля дотримання принципу «рівного 

застосування», є також хибним.  

У Литовській Республіці відповідне правило застосовується лише до 

капітальних товарів (визначення капітальних товарів надається у ст. 2 закону 

Литовської Республіки «Про податок на додану вартість») [169].  

У Бельгії, на відміну від Литовської Республіки, норма пункту «а» ст. 

18 Директиви про ПДВ застосовується до будь-яких товарів, крім 

капітальних, але так само, як і у Литовській Республіці належить лише до 

товарів власного виробництва [170].  

Отже, як у Литовській Республіці, так і у Бельгії норма п. «а» ст. 18 

Директиви про ПДВ була імплементована у такий спосіб, що правило 

застосовується до товарів збудованих, добутих, оброблених, що, можливо, 

виключає застосування законодавства відповідних держав до товарів, 

отриманих відповідним шляхом, та однозначно не застосовується до 

закуплених чи імпортованих товарів.  

У Люксембурзі дане правило також застосовується лише до товарів 

виготовлених, збудованих, добутих, оброблених, але без згадки про 

закупівлю чи імпортування [171].  

У Фінляндії законодавство, яким врегульовано порядок реалізації 

права, наданого п. «а» ст. 18 Директиви про ПДВ, посилається лише на 

виготовлення товарів [172].  

Однак у повному обсязі застосування пункту «а» ст. 18 передбачається 

у Франції [173].  

Таким чином, продемонстровано, що делеговані повноваження у 

Директиві про ПДВ, які надають право імплементовувати ті чи інші 

положення, можуть викликати суттєві відмінності у національному 

законодавстві.  

Правило може бути імплементованим повністю, неімплементованим, 

або імплементованим лише частково.  
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Навіть більшу відмінність можна побачити при застосуванні права, 

передбаченого ст. 11 Директиви про ПДВ. Як уже зазначалося у п. 2.1, в 

окремих випадках впровадження права, наданого Директивою про ПДВ, 

можливе лише після консультації із Комітетом з ПДВ. Прикладом такого 

випадку є можливість, надана ст. 11 Директиви про ПДВ, що «після 

консультацій із Комітетом з ПДВ кожна Держава-член може вважати єдиним 

платником податку будь-яких осіб, що мають постійне місце здійснення 

підприємницької діяльності на території такої Держави-члена, котрі, 

незважаючи на юридичну самостійність, тісно пов’язані одна з одною 

фінансовими, економічними та організаційними зв’язками».  

Держава-член, яка використовує можливість, передбачену в ч. 1   ст. 11 

Директиви про ПДВ, може вживати будь-які заходи, необхідні для 

запобігання ухиленню від оподаткування або уникненню оподаткування 

шляхом використання цього положення.  

Державами-членами, які реалізували можливість групування для 

платників ПДВ, є Австрія, Бельгія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, 

Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Нідерланди, 

Румунія, Словаччина, Іспанія, Швеція та Великобританія [174]. 

Також ст. 11 Директиви визначає, що члени групи повинні бути тісно 

пов’язані між собою фінансовими, економічними та організаційними 

зв’язками. Дане правило було імплементовано Державами-членами із 

певними особливостями.  

У Чехії вимога про наявність фінансових зв’язків вважається 

дотриманою за наявності контролю над обсягом не менше як 40% капіталу в 

осіб, що є членами групи [175].  

Організаційний зв’язок існує в Бельгії у випадку, коли юридично або 

фактично члени групи перебувають прямо чи опосередковано під спільним 

управлінням, вони організовують свою діяльність частково або повністю 

консультуючись між собою, чи вони юридично або фактично, прямо або 

опосередковано перебувають під контролем однієї особи [176]. Вимога про 
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економічні зв’язки вважається дотриманою у Швеції, якщо здійснюються 

поставки між членами групи [174. 

Також деякі Держави-члени встановили умови, за настання яких усі 

три умови вважаються дотриманими. Наприклад, в Угорщині такі умови 

вважаються дотриманими у разі контролю понад 50% вкладів однією особою 

[174. 

В ЄС групи можуть створюватися як добровільно, так і примусово. 

Наприклад, на Кіпрі платники податку  у разі дотримання необхідних умов 

мають право за власним вибором вважатися членами групи, але податкові 

органи мають право відмовити у цьому, якщо наявні підстави підозрювати, 

що групування планується використовувати для ухилення від сплати податку 

або це може призвести до спотворення конкуренції [174.  

У Німеччині та Австрії діє доктрина Organschaft, яка  діє автоматично 

за дотримання встановлених критеріїв, при цьому добровільно зареєструвати 

групового платника податків неможливо [177. 

Серед важливих наслідків функціонування інституту групування 

платників ПДВ у ЄС можна виділити два основні. По-перше, у більшості 

Держав-членів, що ввели можливість групування, операції всередині групи 

частково або повністю звільняються від сплати ПДВ; по-друге, члени, як 

правило, спільно відповідають за зобов’язаннями групи. 

Групи в ЄС можуть створюватися окремими платниками податку або 

серед членів може обиратися платник податку, що представлятиме групу. 

Відсутня єдність і щодо правил подачі звітності членами групи.  

У деяких Державах-членах звітність подається всіма членами групи 

окремо, у деяких подається від імені групи, а у деяких подається як спільна 

звітність від кожної особи окремо, так і від групи загалом.  

Деякі Держави-члени також запроваджують різні режими групування. 

Так, в Іспанії є два рівні групування, кожний  з особливими умовами [178. 

Отже, групування надає певні переваги для платників податку. 

Особливо це стосується консолідації адміністративних зобов’язань перед 
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державою [179. Широке застосування різних підходів у цій сфері підриває 

нейтральність системи ПДВ у ЄС та створює конкуренцію між Державами-

членами. Наразі відсутні достатні механізми на рівні ЄС, якими би 

Європейська комісія або СЄС могли скористатись для зменшення 

викривлень, що спричинені різними правилами щодо групування платників 

ПДВ. 

Таким чином, базуючись на прикладах, наведених вище, можемо  дійти 

висновку, що передбачити, яким саме чином Держави-члени імплементують 

те чи інше положення Директиви не передбачається можливим. Більше того, 

наявність положень Директиви, які надають право вводити те чи інше 

правило, може призводити навіть до більшої дисгармонії, ніж та, яка була б у 

держави, якби на неї взагалі не поширювалася Директива про ПДВ. Справа в 

тому, що для деяких Держав-членів концепції, наведені вище, є історично 

обумовленими та існували до поширення на них Директиви про ПДВ 

(наприклад, групування платників податку у Німеччині) [180, але для інших 

Держав-членів Директива про ПДВ подала приклад того, які інновації можна 

було запровадити, і за відсутності усталених правил дані Держави-члени 

ввели правила, які лише віддалили їх від інших Держав-членів (наприклад, 

Іспанія) [181. Узагальнення наукових досліджень про вплив рішень СЄС на 

застосування поняття «групування платників податку» у п. 3.1. 

2.2.3. Застосування виключень, наданих законодавством ЄС для 

окремих Держав-членів. 

Не новою є позиція у наукових джерелах, що Директива про ПДВ 

зберігає особливі правила для кожної із Держав-членів, які, очевидно, 

відповідають особливим інтересам та напрям політики цих держав. Це, 

ймовірно, може бути  результатами лобіювання таких інтересів і політики 

перед інститутами ЄС.  

Такі положення містяться у багатьох розділах Директиви про ПДВ, 

проте можна виділити основні чотири категорії з них. 
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1. Особливе територіальне застосування для деяких Держав членів (cт.  

6 – 8 Директиви про ПДВ). 

2. Особливі правила щодо звільнення від оподаткування окремих 

операцій для деяких Держав-членів (cт. 370 – 397 Директиви про ПДВ). 

3. Особливі правила, які дозволяють застосовувати спеціальні ставки 

податку до певних категорій операцій (cт. 110 – 130 Директиви про ПДВ). 

4. Індивідуальні відхилення від положень Директиви про ПДВ для 

спрощення порядку справляння ПДВ або запобігання певним формам 

ухилення від оподаткування чи уникнення оподаткування (ст. 395 Директиви 

про ПДВ). 

Оскільки особливе територіальне застосування для деяких Держав-

членів було описане у п. 2.1, окрему увагу приділимо зазначеним вище 

категоріям 2 – 4.  

Отже, Директива про ПДВ дає можливість напряму вносити 

виключення для окремих Держав-членів (ст. 370 – 397 Директиви про ПДВ). 

Дані положення містяться у гл. XIII Директиви про ПДВ. Наприклад, 

відповідно до ст. 375 Директиви про ПДВ Греція має право звільняти від 

оподаткування такі операції: 

– надання послуг авторами, митцями, акторами, адвокатами та іншими 

представниками вільних професій, окрім медичної та парамедичної професії, 

за винятком:  

(a) передавання патентів, знаків для товарів та послуг і подібних прав 

та надання ліцензій стосовно таких прав;  

(b) роботи, крім виконання підрядних робіт, на рухомому 

матеріальному майні, що виконуються платником податку;  

(c) послуги з підготовки або координації виконання будівельних робіт 

на кшталт послуг архітекторів і фірм з нагляду за виконанням робіт на 

будівельному майданчику;  

(d) послуги комерційної реклами;  

(e) перевезення та зберігання товарів і суміжні послуги;  
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(f) надання в оренду рухомого матеріального майна платникові 

податку; 

(g) надання персоналу платникові податку;  

(h) надання послуг консультантами, інженерами, конструкторськими 

бюро і подібних послуг у науковій, економічній або технічній сферах;  

(i) виконання зобов’язання утриматися від здійснення, повністю або 

частково підприємницької діяльності чи права, що передбачені підпунктами 

(a) – (h) або підпунктом (j);  

(j) послуги експедиторів, брокерів, бізнес-агентів та інших незалежних 

посередників, якщо вони стосуються поставки або імпорту товарів чи 

поставки послуг, передбачених пунктами (a) – (i);  

 постачання води органом, що регулюється публічним правом; 

поставка будівлі або її частин до першого заселення, а також землі, на 

якій вона розташована, і поставка земель забудови <…>;  

поставка, модифікація, ремонт, технічне обслуговування, фрахтування 

або надання в оренду літальних апаратів для використання державними 

установами, включаючи обладнання, що є вбудованим або використовується 

в такому літальному апараті;  

поставка, модифікація, ремонт, технічне обслуговування, фрахтування 

або надання в оренду військових кораблів. 

Відповідні спеціальні положення також поширюються для Іспанії, 

Португалії, Австрії, Фінляндії, Швеції, Чеської Республіки, Естонії, Кіпру, 

Латвії, Литви, Угорщини, Мальти, Польщі, Словаччини, Болгарії, Румунії та 

Хорватії (ст. 376 – 390 (с) Директиви про ПДВ).  

Окрему категорію відступів становлять відхилення для Держав-членів, 

що приєдналися до ЄЕС станом на 1 січня 1978 р. Це такі держави, як 

Бельгія, Франція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Данія, 

Ірландія та Великобританія. На них поширюються виключення, передбачені 

ст. 370 – 374 Директиви про ПДВ, які є значно ширшими  за ті, які 

застосовуються до будь-якої Держави-члена, що приєдналася після 1 січня 
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1978 р. Зокрема, відповідні Держави-члени можуть оподатковувати операції, 

зазначені в ч.і A Додатку X до Директиви про ПДВ, і звільняти від 

оподаткування операції, зазначені в ч. B Додатку X до Директиви (в обох 

випадках за умови, що відповідні правила були прийняті в даних державах до 

1 січня 1978 р.).  

Також спеціальні заходи, що поширюються лише на деякі Держави-

члени, існують для знижених ставок ПДВ.  

Такі правила, зазначені у ст. 110 – 130 Директиви про ПДВ, дозволяють 

застосовувати спеціальні ставки податку до певних категорій товарів. 

Наприклад, відповідно до п. а) ч. 2 ст. 111 Директиви про ПДВ Фінляндія має 

право застосовувати нульову ставку ПДВ до поставки газет і періодичних 

видань, що продаються за передплатою, та публікацій, котрі поширюються 

серед членів корпорацій на користь суспільства.  

Найбільш велике значення до даної категорії мають ті норми 

Директиви про ПДВ, які створюють особливі правила для Держав-членів, що 

приєдналися до ЄС до 1991 р. (cт. 110, 113, 115 і 118 Директиви про ПДВ), 

оскільки даним Державам дозволяється зберігати ті правила, які діяли у них 

до 1991 р.  

Таким чином, узагальнюючи позитивні новації категорій 2 і 3, можна  

зробити висновок, що Держави-члени, які приєдналися до ЄС до 1978 р., 

мають найбільше можливостей для встановлення особливих правил у сфері 

ПДВ.  

Для них надається можливість повною мірою застосувати перелік 

виключень відповідно до Додатку Х Директиви про ПДВ: 

операції, що можуть і надалі оподатковуватися такими Державами-

членами:  

1) поставка послуг зубних техніків у рамках їх професійної діяльності 

та поставка зубних протезів стоматологами та зубними техніками;  

2) діяльність суспільних організацій радіомовлення та телевізійного 

мовлення, що не має комерційного характеру;  



108 
 

 
 

3) поставка будівель або їхніх частин, або землі, на якій вони 

розташовані, крім зазначених у  пп. (a) ст. 12 (1), якщо вона здійснюється 

платниками податку, які мали право на віднесення до зменшення 

податкового зобов’язання ПДВ, сплаченого на попередньому етапі у зв’язку з 

відповідною будівлею;  

4) поставка послуг турагентами, передбачена ст. 306, а також 

турагентами, що діють від імені й за дорученням подорожнього у разі поїздок 

за межі Співтовариства;  

операції, що можуть і надалі звільнятися від оподаткування такими 

Державами-членами:  

1) доступ на спортивні заходи;  

2) надання послуг авторами, митцями, акторами, адвокатами та іншими 

представниками вільних професій, окрім медичної та парамедичної професії, 

за винятком:  

(a) передавання патентів, знаків для товарів та послуг і подібних прав 

та надання ліцензій стосовно таких прав;  

(b) роботи, крім виконання підрядних робіт, на рухомому 

матеріальному майні, що виконуються платником податку;  

(c) послуги з підготовки або координації виконання будівельних робіт 

на кшталт послуг архітекторів і фірм з нагляду над виконанням робіт на 

будівельному майданчику;  

(d) послуги комерційної реклами;  

(e) перевезення та зберігання товарів, суміжні послуги;  

(f) надання в оренду рухомого матеріального майна платникові 

податку;  

(g) надання персоналу платникові податку;  

(h) надання послуг консультантами, інженерами, конструкторськими 

бюро, й подібних послуг у науковій, економічній або технічній сфері;  
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(i) виконання зобов’язання утриматися від здійснення, повністю або 

частково, підприємницької діяльності чи права, що передбачені пп. (a) – (h) 

або пп. (j);  

(j) послуги експедиторів, брокерів, бізнес-агентів та інших незалежних 

посередників, якщо вони стосуються поставки або імпорту товарів чи 

поставки послуг, передбачених п. (a) – (i);  

3) поставка телекомунікаційних послуг та суміжних товарів 

державними поштовими службами;  

4) поставка послуг з організації похоронів та кремації, а також поставка 

ритуальних товарів;  

5) операції, що виконуються сліпими або майстернями для сліпих, 

якщо таке звільнення не призводить до суттєвого викривлення конкуренції; 

6) поставка товарів та послуг офіціальним органам, відповідальним за 

будівництво, облаштування та експлуатацію цвинтарів, могил та пам’ятників 

жертвам воєн;  

7) операції, що виконуються лікарнями, не передбачені пп. (b) ст. 

132(1);  

8) постачання води органом, що регулюється публічним правом;  

9) передача будівлі або її частин до першого заселення, а також землі, 

на якій вона розташована, і передача земель забудови, визначені ст. 12;  

10) пасажирські перевезення та в обсязі звільнення пасажирських 

перевезень від оподаткування, перевезення супроводжуваних ними товарів 

на кшталт ручного багажу або механічних транспортних засобів або надання 

послуг, пов’язаних із перевезенням пасажирів;  

11) поставка, модифікація, ремонт, технічне обслуговування, 

фрахтування або надання в оренду літальних апаратів для використання 

державними установами, включаючи обладнання, що є вбудованим або 

використовується в такому літальному апараті;  

12) поставка, модифікація, ремонт, технічне обслуговування, 

фрахтування або надання в оренду військових кораблів;  
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13) поставка послуг турагентами, передбачена ст. 306, а також 

турагентами, що діють від імені і за дорученням подорожнього у  разі поїздок 

за межі Співтовариства. 

Беручи до уваги виняткову значущість, показовим у цьому є досвід 

користування зазначеними можливостями Великобританією: у цій державі 

міститься 16 категорій товарів, які звільнені від оподаткування, і 16 категорій 

товарів, до яких застосовуються знижені ставки, які разом налічують сотні 

одиниць.  Попри практичні складнощі, які виникають для платників податку 

у зв’язку із такою практикою, слід відмітити, що як Держава-член, яка 

приєдналася до ЄС до 1978 р., Великобританія використовує значно більше 

можливостей для коригування власного законодавства, ніж деякі інші 

Держави-члени, що може свідчити про певну дискримінацію.  

На додаток до прямих виключень, передбачених у Директиві про ПДВ, 

ст. 395 даної Директиви зазначає, що Рада Європи «може дозволити будь-

якій Державі-членові впровадити спеціальні заходи на відступ від положень 

цієї Директиви для спрощення порядку справляння ПДВ або запобігання 

певним формам ухилення від оподаткування чи уникнення оподаткування. 

Заходи, спрямовані на спрощення порядку справляння ПДВ, можуть 

справляти лише несуттєвий вплив на сукупну суму податкових надходжень 

Держави-члена, що збираються на етапі кінцевого споживання».  

Деякі відповідні рішення є кроками назустріч національній політиці 

Держав-членів. Наприклад, Рада Європи дозволила Австрії не відносити до 

кредиту витрати на товари та послуги, що використовуються більше як на 

90% для приватних цілей або інших непідприємницьких цілей платником 

податку або його працівниками [182. Румунії, в свою чергу, дозволили 

звільнити від сплати ПДВ осіб, щорічний оборот яких становить менше за 65 

000 євро.  

Також відповідний правовий інструмент дозволяє реагувати на окремі 

проблемні ситуації, що виникають на практиці. Так, для Швеції та Данії були 

встановлені особливі правила зменшення податкового зобов’язання, 
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пов’язані з ПДВ, сплаченим за перетин протоки Ересунн, що з’єднує обидві 

держави. 

 Відомий випадок, коли відповідний дозвіл стосується не лише 

Директиви про ПДВ, але й суміжного законодавства, що регулює 

відшкодування ПДВ. Так, Естонії, Великобританії та Швеції [183 було 

дозволено не відшкодовувати ПДВ для певних категорій осіб, доки 

відповідний податок не буде сплачений їх контрагентами. Європейська 

комісія опублікувала на власному сайті повний перелік рішень, прийнятих на 

основі ст. 395 Директиви про ПДВ [184. 

2.2.4. Практика адміністрування ПДВ. 

Навіть за теоретичної можливості однакового законодавчого 

визначення понять та правил серед усіх Держав-членів очевидно: практика 

застосування цих правил буде відрізнятися залежно від підходів, прийнятих 

органами виконавчої та судової влади.  

Погоджуємося із концепцією Г. П. Толстоп’ятенко, що основні дії 

стосовно застосування рішень ЄС, а також розгляду  у зв’язку з  цим спорів, 

здійснюються національними органами управління та судом [185. 

Що стосується адміністрування ПДВ органами виконавчої влади, то 

певною мірою тенденції їхньої діяльності коригуються та відображаються 

органами влади ЄС, зокрема Європейською комісією.  

Важливим джерелом інформації з приводу практики адміністрування 

ПДВ, в дотримання ст. 7 Регламенту 1553/89, є щорічний звіт [186 

Європейської комісії Раді Європи та Європейському парламенту [187.  

Зокрема, у звіті від 12 лютого 2014 р. зазначається, що практика 

Держав-членів суттєво відрізняється у таких напрямах: 

– реєстрація та скасування реєстрації платників податків (наприклад, 

Франція, Італія та Португалія не виконують необхідних приписів щодо 

перевірки альтернативних джерел інформації про осіб, які реєструються як 

платники податку); 
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– адміністрування митних режимів, зокрема, режиму транзиту для 

цілей ПДВ (наприклад, недостатня взаємодія податкових і митних органів у 

ряді Держав-членів (Італія, Нідерланди, Польща та Словаччина); 

–  прийняття та обробка податкових декларацій; 

– стягнення податку; і 

– податкові перевірки. 

Окремо вказується на значне затягування термінів із відшкодуванням 

ПДВ у ряді Держав-членів. Особливе місце у ЄС з цього приводу посідають 

Італія та Румунія. Зокрема, відзначається, що в Італії це пов’язано з 

усталеною практикою проведення тривалих податкових перевірок [188.  

У Румунії додатково встановлюються певні законодавчі перешкоди, 

про що даній державі у 2013 р. було винесено попередження Європейською 

комісією, на що у відповідь Румунія зобов’язалася внести зміни до власного 

законодавства [189. 

На додаток до практики адміністрування податку в питаннях, які не 

були розв’язані на європейському рівні, існує помітна  розбіжність у практиці 

винесення рішень судами Держав-членів.  

Наприклад, у випадку  так званих змішаних поставок національні суди 

займають різні позиції зі схожих питань. Так, для визначення того, чи має 

місце «змішана поставка» кількох товарів чи послуг, у рішенні 1637-11 

Верховний Адміністративний Суд Швеції (Högsta förvaltningsdomstolen) 

застосував критерій «основної поставки» [190, тобто була визначена основна 

поставка і до неї було приєднано ті, які вважалися другорядними. Тоді як у 

Великобританії [191 за схожих обставин суд застосував принцип «повного і 

всебічного вивчення фактів» і розмежував змішану за своєю суттю поставку 

на окремі товари та послуги. Слушно з цього приводу вирішив Верховний 

суд Ірландії у справі Mac Carthaigh, Inspector of Taxes-v-Cablelink 

Limited&ors, що навряд чи суд може визначити принципи загального 

застосування із приводу змішаних поставок, оскільки законодавство не надає 

чітких визначень із цього приводу [192. 
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Таким чином, судова практика і практика адміністрування окремими 

Державами-членами може бути досить неоднорідною та суттєво 

викривлювати практику застосування положень права ЄС у сфері ПДВ.  

2.2.5. Відмінність у мовних версіях Директив ЄС. 

Аналіз практики СЄС показує, що пряме використання Директиви 

мовою перекладу не є гарантією її безумовної юридичної дії.  

Яскравим прикладом у цьому контексті є справа 250/11. Предметом 

розгляду у справі було застосування ст. 82 Директиви 83/181/ЄЕС, яка 

звільняє від сплати мита і ПДВ пальне, що міститься у стандартних баках для 

пального приватних та комерційних автотранспортних засобів та мотоциклів, 

що в’їжджають на територію ЄС.  

Пункт «а» ч. 2 ст. 82 визначає поняття «комерційний автотранспортний 

засіб» як «будь-який дорожній моторизований автотранспортний засіб, який 

за типом своєї конструкції та обладнання призначений та спроможній 

здійснювати перевезення як за оплату, так і без неї:  

більш ніж 9 осіб, включаючи водія; 

товари, а також будь-який транспортний дорожній засіб для 

спеціального призначення, іншого, ніж транспортування як такого».  

Проблемним у даному випадку виявилося твердження про те, що 

комерційний автотранспортний засіб є ««дорожнім транспортним засобом», 

оскільки у тексті даного положення деякими мовами (зокрема, голландською 

і датською) зазначалося, що комерційним моторизованим транспортним 

засобом є будь-який «транспортний засіб», таким чином, не застосовуючи до 

визначення поняття слово «дорожній». Керуючись таким трактуванням, як 

найбільш вигідним, оператор, що став відповідачем у справі 250/11, вирішив 

перевозити пальне у локомотивах, мотивуючи, що вони є «транспортними 

засобами». 

Митні органи Литовської Республіки оскаржили відповідне 

трактування і справа дійшла до СЄС. Суд зазначив, що текст 19-ма мовами (у 
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тому числі англійською і французькою) застосовує саме термін «дорожніх 

транспортних засобів». СЄС встановив, що відповідно до прецедентного 

права у випадках, коли існує суттєва відмінність між текстами законодавства 

на різних мовах, повинна застосовуватися та версія, яка відповідає меті та 

загальній цілі правил, частину яких становить відповідне положення.  

Суд прийняв сторону Литовського уряду та Європейської комісії, які 

зазначали, що метою даних норм законодавства є полегшення переміщення 

через кордон приватних осіб та дорожнього транспорту. Зокрема, суд 

наголосив, що компанія-відповідач має у своєму розпорядженні «лише» 136 

локомотивів, отже, не потребує полегшення процедури, оскільки не 

потерпатиме у «тій самій мірі» від перевірок, як і власники приватного 

дорожнього транспорту. Суд відхилив твердження відповідача, що таким 

чином порушується принцип «рівного ставлення» до дорожнього та 

залізничного транспорту. Отже, СЄС прийняв рішення, що звільнення від 

сплати ПДВ у даному випадку не поширюється на локомотиви [193. 

Хоча у наведеному прикладі суд ухвалив рішення про те, що мовна 

версія, яка відрізняється від більшості інших мовних версій, і не відповідає 

основній меті нормативно-правового акта, не підлягає застосуванню, 

конкретне правило, яке би діяло на користь платника податку та вносило би 

ясність у даному випадку відсутнє.  

Ще одним прикладом відмінності у трактуванні одних і тих самих 

термінів різними мовними версіями Директиви про ПДВ є різне застосування 

терміна «страховий агент».  

У спеціальному дослідженні, присвяченому оподаткуванню ПДВ 

посередницьких послуг у сфері фінансових та страхових операцій під назвою 

«Intermediation of Insurance and Financial Services in European» [194, Клаус 

Бон Єстерсен визначив, що такі терміни, як «страховий агент», «страховий 

брокер» і «пов’язані послуги» визначаються по-різному у різних офіційних 

мовних версіях Директиви про ПДВ.  
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Хоча даний дослідник і  зробив висновок, що  різне мовне трактування 

не призводить само по собі до суттєвих викривлень на практиці [194, ст. 32], 

на нашу думку, при подальшому розвитку відповідних відносин різниця у 

деталях може проявитися на практиці та стати предметом розгляду СЄС. 

Додатково окремі елементи відмінності перекладів права ЄС різними мовами 

будуть нами досліджені у п. 3.2. 

Для концептуального аналізу відмінностей між мовами ЄС для цілей 

ПДВ П. Вілле запропонував використовувати надбання науки онтології, яка 

би враховувала культурні, історичні та інші особливості, що впливають на 

правову термінологію кожної з мов [195.  

Щодо факторів, наведених у пп. 2.2.4 – 2.2.5, В. ван дер Корпут 

зазначив, що у Європейському Союзі ПДВ стягується на підставі  «спільної 

системи». Таку тезу обумовлюють  твердження, що система закладена в 

Директивах ЄС, яка має [23. – Прим. авт.] автентичні мовні версії і 

стосується [28. – Прим. авт.] Держав-членів, які повинні перенести її 

положення в своє національне законодавство.  

Отже, загальносоюзний ПДВ фактично стягується на підставі 28 [Прим. 

авт.] різних законів про ПДВ, які перебувають у віданні 28 [Прим. авт.] 

різних податкових адміністрацій, і суперечки між оподатковуваними особами 

та національними податковими органами вирішуються національними 

податковими судами, які є частиною 28 [Прим. авт.] різних судових систем, 

кожну з яких очолює Верховний суд, який в принципі вправі приймати 

остаточні рішення в межах своєї юрисдикції. У зв’язку з наведеними вище 

обставинами <…> тільки закоренілий оптиміст може описати систему ПДВ 

ЄС як «спільну систему– [196.  

Погоджуючись із даним дослідником, варто наголосити, що наслідки 

його твердження є дещо перебільшеними, оскільки В. ван дер Корпутом не 

було взято до уваги роль інститутів ЄС у процесі гармонізації як 

законотворчої, так і правозастосовної діяльності, що нами було 

продемонстровано вище.  
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Отже, аналізуючи та підсумовуючи дискусійну проблематику, у даному 

підрозділі ми  дійшли висновку про такі основні фактори, які призводять до 

дисгармонії системи ПДВ у ЄС: 

1. Наявність норм національного законодавства, які не передбачені в 

Директиві про ПДВ. 

2. Наявність норм у Директиві про ПДВ, які дозволяють усім 

Державам-членам запроваджувати ті чи інші правила,  по-різному 

запроваджуються ними. 

3. Наявність норм Директиви про ПДВ, які дозволяють відхилятися від 

окремих положень Директиви про ПДВ певним Державам-членам. 

4. Відмінність у мовних версіях законодавства про ПДВ. 

5. Відмінність у практиці адміністрування ПДВ та судовій практиці між 

Державами-членами. 

У даній роботі нами вперше науково обґрунтовано і систематизовано 

існуючі фактори та визначено їх як окреме поняття. Кожен із зазначених 

факторів має окремі причини для існування, однак наявність цілісного 

розуміння зазначеної категорії дозволяє аналізувати кожен із вказаних 

факторів окремо, цим самим зменшуючи абстрактність поняття «гармонізація 

системи ПДВ у ЄС» та формалізуючи основні напрями аналізу, спрямованого 

на виявлення і вирішення проблем недостатньої гармонізації права ЄС у 

сфері ПДВ.  
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ: 

1. На рівні ЄС законодавство у сфері ПДВ спрямоване на врегулювання 

основних засад і напрямів функціонування системи ПДВ даного союзу. У 

кожному напрямі відповідного правового регулювання застосовуються як 

норми першого рівня, так і норми другого рівня.  

2. Враховуючи, що Директива про ПДВ створює умови для значної 

розбіжності правового регулювання відносин у сфері ПДВ на рівні Держав-

членів, є очевидним, що ще на рівні ЄС закладаються засади для неповної 

гармонізації законодавства і практики на національному рівні.  

3. Усі норми першого рівня є обов’язковими до застосування на 

національному рівні без імплементації їх у законодавство Держав-членів. Що 

стосується норм другого рівня, то вони поділяються на обов’язкові та 

необов’язкові для імплементації. Без імплементації більшості обов’язкових 

норм другого рівня Державами-членами функціонування системи ПДВ у ЄС, 

на нашу думку, неможливе.  

4.  узагальнено основні проблеми правового регулювання ПДВ на рівні 

ЄС нами аргументовано такі позиції: 

4.1) надто загальна регламентація (зокрема, визначення платника 

податку і товарів та послуг), що на практиці призводить до значної 

невизначеності та неузгодженості між Державами-членами;  

4.2) занадто велика кількість існуючих  можливостей для встановлення 

особливих правил Державами-членами, які  суттєво відрізняються та чітко не 

врегульовані, що створює умови для значної розбіжності правил з ПДВ 

всередині ЄС; 

4.3) перехідний характер податкової системи, що зупинилася 

посередині шляху до наближення до сталої гармонізованої системи. Це 

призводить до поглиблення конкуренції та неузгодженості між Державами-

членами з встановлення правил, вигідних їм, і до того, що в архітектурі 
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системи ПДВ викристалізувалися значні прогалини, які використовуються зі 

злочинними намірами; 

4.4) недостатнє регулювання співробітництва з адміністрування ПДВ 

між державними органами Держав-членів, що за відсутності контролю на 

кордонах сприяє зловживанням. 

5. Система ПДВ у ЄС характеризується різноплановою гармонізацією 

залежно від того, яка питома вага норм першого рівня врегульовує те чи інше 

питання і наскільки деталізовані дані норми. Також це залежить від правової 

традиції Держав-членів і наявності спеціальних правил для тих чи інших 

Держав-членів у Директиві про ПДВ.  

6 . Нами з’ясовані такі основні фактори, які впливають на гармонізацію 

системи ПДВ у ЄС: 

6.1) наявність норм національного законодавства, які не передбачені в 

Директиві про ПДВ; 

6.2) наявність норм у Директиві про ПДВ, які дозволяють усім 

Державам-членам запроваджувати ті чи інші правила, які по-різному 

запроваджуються ними; 

6.3) наявність норм Директиви про ПДВ, які дозволяють відхилятися 

від окремих положень Директиви про ПДВ певним Державам-членам; 

6.4) відмінність у мовних версіях законодавства про ПДВ; 

6.5) відмінність у практиці адміністрування ПДВ та судовій практиці 

між Державами-членами. 

Кожен із зазначених факторів має окремі причини для існування, проте 

наявність цілісного розуміння зазначеної категорії дозволяє аналізувати 

кожен із вказаних факторів окремо, цим самим зменшуючи абстрактність 

поняття «гармонізація системи ПДВ у ЄС» та формалізуючи основні напрями 

аналізу, спрямованого на виявлення і вирішення проблем недостатньої 

гармонізації права ЄС у сфері ПДВ. 
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РОЗДІЛ  3 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ ПРО ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ДО 

ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В КОНТЕКСТІ 

УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ 

3.1. НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ПОДАТКУ НА 

ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

 

Україна у червні 2014 року підписала Угоду про асоціацію із ЄС (далі – 

Угода про асоціацію, а у випадках порівняння з угодами про асоціацію інших 

держав – Угода із Україною [197, відповідно до якої наша держава 

зобов’язується наблизити власне законодавство до ряду нормативно-

правових актів ЄС у сфері ПДВ.  

У даному параграфі ми проаналізуємо норми, за якими Україна 

зобов’язана гармонізувати власне законодавство та в якій мірі така 

імплементація є можливою і потрібною.  

В основному тексті Угоди про асоціацію ПДВ приділяється окрема, 

проте, не надто велика увага. Так, зокрема, у ст. 351 Угоди про асоціацію 

зазначається, що «сторони також посилюють і зміцнюють співробітництво, 

спрямоване на вдосконалення і розвиток податкової системи та податкових 

органів України, зокрема, посилення потужностей збору і контролю, з 

окремим наголосом на процедурах відшкодування ПДВ для уникнення 

накопичення заборгованості, забезпечення ефективного збору податків і 

посилення боротьби з податковим шахрайством, а також ухиленням від 

сплати податків. Сторони намагаються покращувати співробітництво та 

обмін досвідом у боротьбі з податковим шахрайством, зокрема з 

«карусельним шахрайством».  

Зміст співробітництва у сфері ПДВ більш детально викладений у 

Додатку XXVIII до гл. 4 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС під 
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назвою «Оподаткування». Тут зазначається, що Україна зобов’язується 

поступово наблизити своє законодавство до права ЄС у такі встановлені 

терміни:  

«Директива Ради ЄС № 2006/112/ЄС від 28.11.2006 про спільну 

систему податку на додану вартість;  

Графік:  

Положення Директиви, за винятком статей 5-8, 20, 33, 40-42, 79, 100-

101, 123- 130, 140-142, 145, 146 (1(«B»), 147, 155, 164-166, 170-171, 175, 203, 

205, 209, 210, 212, 219, 238-240, 245, 254, 258, 274-280, 293-294, 370-395, 396-

400, 402-410, 411-413 (положення, що застосовуються до Держав – членів 

ЄС); статей 281-294, 295- 305, 306-325, 326-332, 333-343, 348-349, 358-369 

(щодо спеціальних податкових режимів) мають бути впроваджені протягом 

п’яти  років з дати набрання чинності цією Угодою» та  

«Директиви Ради № 2007/74/ЄС від 20.12.2007 про звільнення від 

податку на додану вартість і мита на товари, що ввозяться особами, які 

подорожують з третіх країн:  

- розділ 3 щодо кількісних обмежень «протягом 3 років з дати набрання 

чинності Угодою». Окремо зазначається, що «з дати набрання чинності 

Угодою про асоціацію, Рада асоціації визначить графік імплементації 

Україною Тринадцятої Директиви Ради ЄС № 86/560/ЄЕС від 17.11.1986 

року про гармонізацію законодавства Держав-членів про податки з обороту – 

заходи для відшкодування податку на додану вартість суб’єктам 

оподаткування, які не засновані на території Співтовариства». 

Особливість впливу Угоди про асоціацію на відносини у сфері ПДВ 

полягає у тому, що положення даної Угоди не матимуть прямої дії на 

регулювання ПДВ ані в Україні, ані в ЄС. Тому, керуючись аналізом  розділу 

2, слід зазначити, що як норми першого рівня, так і норми другого рівня не 

матимуть прямої дії в Україні, а отже, правила, що ними врегульовані, будуть 

діяти лише в тому вигляді, в якому будуть імплементовані в Україні.  



121 
 

 
 

Таким чином, законодавство багатьох Держав-членів не може 

слугувати безпосереднім зразком для апроксимації національного 

законодавства про ПДВ із законодавством ЄС, оскільки приймалося в 

умовах, відмінних від наших. 

Слід звернути увагу, що  стосовно до Директиви про ПДВ в Угоді про 

асоціацію формулюються не положення, щодо яких Україна має наблизити 

власне законодавство, а зазначається, що Україна повинна наблизити власне 

законодавство до всіх норм зазначеної Директиви, крім тих, які спеціально 

виключені. Загальний огляд визначених положень Директиви про ПДВ, щодо 

яких Україна має наблизити власне законодавство у сфері ПДВ, дозволяє 

дійти висновку, що Україна не повинна наблизити власне законодавство до 

тих положень Директиви про ПДВ, які врегульовують 

внутрішньоєвропейські питання і не можуть бути прийняті в українському 

законодавстві за предметом регулювання.  

Варто наголосити, що Угода про асоціацію не достатньо детально 

висвітила положення Директиви про ПДВ, щодо яких Україна не зобов’язана 

наближувати власне національне законодавство. Угода лише охопила основні 

статті та розділи, які стосуються питань, що не можуть бути запроваджені у 

законодавстві України за предметом регулювання.  

Так, зазначивши, що Україна не має наближувати власне законодавство 

до ст. 20 Директиви про ПДВ, не відмічено також, що не потрібно 

наближувати національне законодавство до п. б пп. 2, пп. 3 і  

пп. 4 ст. 2 Директиви про ПДВ, які регулюють суміжні відносини у сфері 

ПДВ та які за предметом правового регулювання не можуть бути 

імплементовані Україною. 

Через недостатню ясність Угоди з Україною у даному питанні, на нашу 

думку, треба звернути увагу на положення Угод про асоціацію ЄС із Грузією 

198 і Молдовою [199, які були підписані у червні 2014 р: адже переговори 

щодо даних Угод проходили у тому ж циклі, що із Україною, і укладені вони 

були також у рамках програми «Східного партнерства» [200.  
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У преамбулі Угоди про асоціацію між ЄС та Грузією (далі – Угода з 

Грузією) визначено, що сторони «готові внести свій внесок у політичний, 

соціально-економічний та інституційний розвиток Грузії через широке 

співробітництво в широкому спектрі галузей, що представляють спільний 

інтерес, таких як розвиток громадянського суспільства, ефективного 

управління, в тому числі у сфері оподаткування, торгової інтеграції та 

розширення економічного співробітництва, інституційного будівництва, 

громадського управління та цивільної служби реформи і боротьби з 

корупцією, <…> які необхідні для ефективного виконання цієї Угоди, і 

відзначаючи готовність ЄС до підтримки відповідних реформ в Грузії».  

Статті 281 – 285 даної Угоди  переважно відповідають  ст. 349 – 354 

Угоди із Україною. Але у тексті ст. 283 Угоди про асоціацію із Грузією, на 

відміну від ст. 351 Угоди із Україною, не міститься жодної конкретизації 

стосовно покращення процедур відшкодування податку на додану вартість. 

Як і у дослідженні  Угоди із Україною, основний зміст зближення 

законодавства у сфері ПДВ між ЄС та Грузією міститься у Додатку до Угоди 

про асоціацію, а саме – у Додатку XXII зазначається, що Грузія 

зобов’язується наблизити положення власного законодавства до тих самих 

джерел права ЄС, що і Україна – Директиви про ПДВ, Директиви 2007/74/EC 

і Тринадцятої Директиви.  

Щодо змісту наближення до даних Директив, то порівняно з Угодою із 

Україною в Угоді із Грузією відмінності є лише щодо додатку, який визначає 

перелік норм Директиви про ПДВ, до яких необхідно наблизити національне 

законодавство. Так, у даній Угоді міститься перелік положень Директиви про 

ПДВ, щодо яких Грузія не має наближувати власне законодавство. Проте 

аналіз Угоди із Грузією дозволяє  стверджувати, що в даній Угоді присвячено 

більш ґрунтовну увагу питанням ПДВ, ніж в Угоді з Україною. Зокрема, в ній 

міститься не лише перелік статей та розділів, щодо яких за предметом 

регулювання не може бути наближеним законодавство держави, що не є 

членом ЄС, а й пункти та підпункти статей, які також не можуть бути 
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імплементовані у національне законодавство Грузії. Наприклад, пп. b п. 1, п. 

2 і п. 3 ст. 2 Директиви про ПДВ, які ми досліджували вище, наведені у 

відповідному Додатку до Угоди із Грузією. Додатково Грузія у зазначеній 

угоді зберегла за собою право звільняти від оподаткування ті операції, які 

вона звільняла на момент її підписання відповідно до власного податкового 

кодексу.  

Відмінним від Угоди із Україною є й встановлене обмеження в часі у 

три роки, протягом яких Грузія зобов’язана наблизити власне законодавство 

до Тринадцятої Директиви. 

Що стосується Угоди про асоціацію між ЄС та Молдовою [199 (далі – 

Угода із Молдовою), то у преамбулі даної Угоди про оподаткування не 

згадується взагалі. Статті 349 – 354 Угоди із Україною є тотожними ст. 52 – 

57 Угоди із Молдовою. На відміну від Угоди із Грузією, так само, як і в  

ст. 351 Угоди із Україною, в Угоді із Молдовою робиться  наголос на зміні у 

процедурах відшкодування ПДВ «для уникнення накопичення 

заборгованості». Положення про наближення законодавства із ПДВ Молдови 

до права ЄС містяться у Додатку VI Угоди із Молдовою. Так само, як і 

Україна та Грузія, Молдова зобов’язана наблизити власне законодавство до 

Директиви про ПДВ, Директиви 2007/74/EC та Тринадцятої Директиви, але 

характерним для Угоди із Молдовою є значна деталізація положень, за якими 

необхідно наблизити національне законодавство даної держави.  

Наприклад, що стосується Директиви про ПДВ, на відміну від Угод із 

Грузією та Україною, Угода визначає саме перелік статей, щодо яких 

Молдова зобов’язана наблизити власне національне законодавство. Також 

для різних положень Директиви про ПДВ відводиться різний час для 

наближення законодавства щодо них.  

Таким чином, при здійсненні необхідних додаткових напрацювань 

Угода із Молдовою може стати прикладом для України при розробленні 

плану з наближення національного законодавства до законодавства 

Директиви про ПДВ в умовах дії Угоди про Асоціацію. Що стосується 
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наближення законодавства до Директиви 2007/74/EC, то Угода із Молдовою 

не відрізняється від Угоди із Україною, а що стосується Тринадцятої 

Директиви, то строки, протягом яких національне законодавство має бути 

наближене до даної Директиви, варіюють від трьох до п’яти років – залежно 

від положення, що становить собою більшу деталізацію, ніж угоди із Грузією 

та Україною. 

Варто звернути увагу і на низку розбіжностей  у визначенні того, щодо 

яких статей Директиви про ПДВ визначається обов’язковим наближення 

національного законодавства у сфері ПДВ.  

Наприклад, це стосується п. 2 ст. 43 Директиви про ПДВ. Тоді як для 

Грузії зазначається, що до даного положення не повинно бути наближене 

національне законодавство, для України та Молдови такого виключення 

немає. Власне аналіз відповідної норми не дозволяє дійти  висновку, що вона 

не є сумісною з правовою системою, що не входить до ЄС.  Отже, на нашу 

думку, відповідно до цієї статті може бути врегульовано/наближено 

податкове законодавство України, якщо на це буде воля законодавця.  

Додатково слід звернути увагу на те, що жодна із зазначених угод не 

зобов’язує імплементацію Додатків Директиви у національне законодавство, 

що, на нашу думку, свідчить про те, що конкретна реалізація положень угод 

про асоціацію стосовно ПДВ буде здійснюватися за допомогою переговорів.  

Загалом, ми можемо  стверджувати, що повної шаблонності не було 

при написанні Угод про асоціацію між Україною, Грузією та Молдовою та 

ЄС. Проте у зв’язку із відмінністю між положеннями різних Угод про 

асоціацію, підписаних у рамках «Східного партнерства», необхідно 

додатково проаналізувати характер вимог ЄС та практику їх виконання в 

рамках інших інтеграційних об’єднань Європи, зокрема Європейської 

економічної зони (далі – ЄЕЗ).  

ЄЕЗ функціонує відповідно до Угоди щодо Європейської економічної 

зони, ст. 128 якої, зокрема, визначає, що кожна держава, яка вступає до ЄС, 

повинна вступити до ЄЕЗ.  
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До Європейської економічної зони входять 28 Держав–членів ЄС, а 

також Ісландія, Норвегія та Ліхтенштейн.  

Законодавство держав, що входять до ЄЕЗ, але не входять до ЄС,  

переважно є предметом регулювання права ЄС. Наприклад, дані держави 

повинні дотримуватися законодавства про конкуренцію ЄС і принципів 

Спільного ринку [201. Однак Угода про ЄЕЗ не поширюється на правове 

регулювання ПДВ [202.  

Норвегія базує свої відносини з ЄС на основі Угоди ЄЕЗ та Угоди про 

асоціацію [203 (далі – Угода із Норвегією). У Норвегії ПДВ був введений з 1 

січня 1970 р. Як і у ЄС, у Норвегії застосовується ПДВ європейського типу, 

проте у багатьох аспектах  норвезьке законодавство ПДВ відрізняється від 

«шаблону ЄС» [204. Як і в Угоді ЄЕЗ, в Угоді із Норвегією питання, 

пов’язані із ПДВ, є майже неврегульованими. Лише зазначається, що сторони 

не мають права компенсувати сплачений іншій із сторін прямий або 

непрямий податок за товари, експортовані з однієї держави до іншої (ст. 18 

Угоди із Норвегією) [203. 

Що стосується Ісландії, то в Угоді про асоціацію між цією державою та 

ЄЕС (далі – Угода із Ісландією) [205, міститься схожа вимога про заборону 

компенсації прямих та непрямих податків у торгівлі між сторонами (ст. 19 

Угоди із Ісландією).  

Проаналізувавши закон Ісландії про ПДВ, ми стверджуємо, що 

законодавство про ПДВ Ісландії також суттєво відрізняється від вимог, 

встановлених Директивою про ПДВ. Серед інших не відповідає визначенню 

Директиви про ПДВ поняття платника податку (ст. 3 Закону), визначення 

операцій, на яких нараховується ПДВ (ст. 2 Закону), і визначення вимог до 

податкових рахунків (ст. 20 Закону) [205.  

У Ліхтенштейні для цілей оподаткування ПДВ, Швейцарія та 

Ліхтенштейн вважаються однією територією. Система ПДВ у цій державі 

також відрізняється суттєво від вимог, встановлених Директивою про ПДВ, 
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зокрема – в частині встановлення ставок ПДВ (основна ставка податку у 

даній державі становить 8%), визначення місця надання електронних послуг, 

визначення платника податку та ін. [206. 

Отже, можемо говорити, що рівень інтеграційних вимог до України та 

інших держав «Східного партнерства» у частині, що стосується ПДВ, є 

значно вищим, ніж до держав, що є членами ЄЕЗ. У зв’язку із цим досвід 

співробітництва даних держав із ЄС у сфері ПДВ є недостатньо поглибленим 

для взяття за основу при формуванні напрямів інтеграційних процесів в 

Україні. Проте досвід даних держав буде враховуватися нами при порівнянні 

окремих положень законодавств України та ЄС у п. 3.2.  

На нашу думку, досвід Держав – членів ЄЕЗ, що не є членами ЄС, може 

також слугувати прикладом гнучкості при наближенні податкового 

законодавства у сфері ПДВ в умовах дії Угоди про асоціацію. 

В той час, як вимоги до наближення законодавства України до 

Директив, визначених в Угоді про асоціацію, є певною мірою  

врегульованими, на нашу думку, варто звернути увагу також на можливість і 

доцільність інтеграції законодавства України із такими джерелами права ЄС, 

як Регламент про ПДВ і рішення СЄС, без яких архітектура системи ПДВ у 

ЄС лишатиметься  неповною (детальніше див. у розділі 2).  

Зокрема, Регламент про ПДВ суттєво доповнює такі поняття:  

– «поставки послуг» відповідно до ст. 24 Директиви про ПДВ;  

– визначення критеріїв, за яким транспортування вважається таким, що 

мало місце всередині Співтовариства, відповідно до ст. 37 Директиви про 

ПДВ; 

– визначення «платника податку» для цілей отримання послуг, 

відповідно до ст. 43 Директиви про ПДВ (див. п. 3.2); 

– визначення фіксованого представництва для цілей ст. 44 Директиви 

про ПДВ (див. п. 3.2);  

– визначення поставки ресторанних та кейтерингових послуг, 

відповідно до ст. 55 Директиви про ПДВ;  
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– визначення засобів транспорту, відповідно до ст. 56 Директиви про 

ПДВ, та ін. 

Наприклад, розглянемо порядок застосування ст. 55 Директиви про 

ПДВ, яка встановлює, що «місцем поставки ресторанних послуг та послуг 

громадського харчування, <…>  повинно бути місце, де послуги фізично 

надаються».  

Стаття 8 Регламенту про ПДВ надає відповідні роз’яснення, за якими: 

«1. Ресторанні послуги та послуги громадського харчування – це послуги з 

постачання готової чи неготової їжі чи напоїв, або і того і іншого разом, для 

споживання людьми, що супроводжується належними допоміжними 

послугами, які дозволяють негайне споживання. Надання їжі чи напоїв, або і 

того і іншого разом, є тільки одним з компонентів того, що в загальному 

представляють собою послуги. Ресторанні послуги – це постачання таких 

послуг в приміщенні постачальника, а послуги громадського харчування – це 

постачання таких послуг поза приміщенням постачальника.  

2. Постачання готової чи неготової їжі чи напоїв, або і того і іншого 

разом, незалежно від того, чи сюди входить транспортування, що не 

супроводжується жодними іншими додатковими послугами, не вважається 

ресторанними послугами чи послугами громадського харчування в межах 

розуміння частини 1».  

Таким чином, у разі відсутності положень Регламенту про ПДВ не було 

би гармонізованим поняття ресторанних послуг і послуг громадського 

харчування. Не було б також правила, за яким постачання їжі, що не 

супроводжується жодними іншими додатковими послугами, не вважається 

ресторанними послугами чи послугами громадського харчування для цілей 

ПДВ.  

Ще для прикладу візьмемо порядок застосування п. 1 ст. 56 Директиви 

про ПДВ, який визначає, що місцем надання короткотермінової оренди 

транспортних засобів має бути місце, де такий вид транспорту передається у 

володіння клієнта. На виконання даного правила Директиви про ПДВ, ст. 38 
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Регламенту про ПДВ зазначає, що: «1. «Транспортні засоби», як зазначається 

в ст. 56 <…> Директиви 2006/112/ЄС – це засоби пересування, незалежно від 

того, чи обладнані вони двигуном, та інше обладнання та апарати, створені 

для переміщення осіб чи предметів з одного місця на інше, які можуть 

тягтися, переміщуватись чи штовхатись засобами пересування та які 

звичайно призначені для використання та фактично можуть 

використовуватись для перевезення.  

2. Транспортні засоби, зазначені в п. 1 ст. 56 Директиви про ПДВ, – це, 

зокрема, такий транспорт:  

1) наземний транспорт, такий, як, наприклад, автомобілі, мотоцикли, 

велосипеди, мотоцикли з коляскою та фургони;  

2) трейлери та напівтрейлери;  

3) залізничні вагони;  

4) судна;  

5) повітряні судна;  

6) засоби, спеціально призначені для перевезення хворих чи поранених 

осіб;  

7) сільськогосподарські трактори та інша сільськогосподарська техніка;  

8) візки для інвалідів механічного чи електронного пересування.  

3. Транспортні засоби, які постійно нерухомі, та контейнери не 

вважаються транспортними засобами відповідно до частини 1».  

Отже, як і у випадку із застосуванням ст. 55 Директиви про ПДВ, 

Регламент про ПДВ надав детальне роз’яснення понять, що містяться у 

Директиві про ПДВ. Таким чином, очевидно, що загальні правила Директиви 

про ПДВ можуть застосовуватися у спосіб, відмінний від зазначеного у 

Регламенті про ПДВ, якщо не брати до уваги дане джерело права.  

Ще одним інститутом ЄС, який має вирішальне значення для 

функціонування системи ПДВ у ЄС, вважається СЄС. Надалі ми 

продемонструємо приклади того, як рішення СЄС встановлювали правила, 

додаткові до тих, що містяться у законодавстві.  
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Як уже зазначалося, СЄС прийнято понад 400 рішень, які стосуються 

ПДВ та які визначають окремі елементи системи ПДВ у ЄС. І саме завдяки 

рішенням СЄС в ЄС встановлені такі правила щодо окремих випадків у сфері 

ПДВ:  

– не нараховується ПДВ у випадку здійснення нелегального імпорту 

наркотиків [207, 205 або валюти [208, 205, але при цьому ПДВ 

нараховується при нелегальному імпорті етилового спирту [209, 205. 

Групування платників (про яке докладніше йшлося у п. 2.2 в контексті 

національного регулювання): Держави-члени можуть обмежувати надання 

права на групування до кола осіб, що здійснюють діяльність виключно у 

фінансовому секторі та секторі страхування [210, 205, а холдингові компанії 

[211 або особи, що не є платниками податку [212, 205, можуть бути 

учасниками групи ПДВ. 

Також рішення можуть впливати на визначення того, чи підпадають 

певні операції оподаткуванню ПДВ.  

Зокрема, СЄС встановлено, що офіційні послуги, надані нотаріусами та 

адвокатами [213, 205, є об’єктами оподаткування.  

Додатково, за рішенням СЄС об’єктом оподаткування вважається 

надання послуг, за які винагорода була отримана з доброї волі отримувача 

без попередньої домовленості [214.  

СЄС встановлено і правила, які впливають на характеристику операції 

для цілей ПДВ при розподілі операцій на різні частини з метою нарахування 

ПДВ: коли особа здає в оренду нерухоме майно та додатково до цього надає 

послуги з чищення спільних приміщень такого майна, то слід розрізняти такі 

дві операції, як окремі з метою нарахування ПДВ [215.  

Як уже було зазначено у п. 2.1, рішення СЄС відіграють значну роль у 

гармонізації права ЄС у сфері ПДВ.  

Дані рішення є одним із найбільш динамічних джерел права у сфері 

ПДВ на рівні ЄС.  
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Відсутні аргументи для заперечень, що рішення СЄС мають значне, а 

подекуди вирішальне значення на функціонування системи ПДВ у ЄС.  

Без застосування рішень даного суду система ПДВ буде неповною, а 

правила з високою ймовірністю могли би тлумачитися Державами-членами 

по-різному. 

Проте, щодо доцільності імплементації окремих рішень у національне 

законодавство України слід зазначити, що в результаті нашого аналітичного 

дослідження ми встановили, що значна кількість рішень СЄС у справах ПДВ 

або напряму базується на загальноєвропейському законодавстві, у тому числі 

на положеннях про основні свободи ЄС, або посилається на рішення СЄС, які 

ґрунтуються на такому законодавстві.  

Оскільки зазначене законодавство не поширюється на Україну, пряма 

імплементація всіх рішень СЄС, що стосуються ПДВ, у національне 

законодавство України не відповідатиме рівню запланованої інтеграції 

України до ЄС в умовах дії Угоди про асоціацію.  

У зв’язку із цим необхідно провести окреме детальне дослідження, яке 

би встановило рівень необхідності та можливості гармонізації законодавства 

України із рішеннями СЄС у сфері ПДВ. 

У жодній з Угод про асоціацію у рамках «Східного партнерства» не 

містяться вимоги про гармонізацію законодавства про ПДВ із Регламентами 

та Рішенням СЄС. Втім загальні положення Угоди про Асоціацію 

дозволяють нам оцінити можливий рівень зближення законодавства України 

та ЄС.  

Зокрема, у преамбулі до Угоди про Асоціацію зазначається, що 

сторони:  

1) бажають «просувати процес реформ та адаптації законодавства в 

Україні, що сприятиме поступовій економічній інтеграції і поглибленню 

політичної асоціації; 

2) визнають, «що така поглиблена і всеохоплююча зона вільної 

торгівлі, пов’язана з процесом широкомасштабної адаптації законодавства, 
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буде сприяти подальшій економічній інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, 

як це передбачено цією Угодою; 

3) зобов’язуються забезпечувати поступову адаптацію законодавства 

України до acquis ЄС відповідно до напрямів, визначених у цій Угоді, та 

забезпечувати ефективне її виконання. Слід відзначити, що термін acquis 

communautaire дорівнює правовій системі Європейського Союзу, яка 

включає акти права ЄС, прийняті в рамках ЄС, спільної зовнішньої політики 

та політики безпеки, співробітництва у сфері юстиції та внутрішніх справ 

[197. 

Стаття 1 Угоди про асоціацію зазначає, що ціллю асоціації є 

запровадження умов для посилених економічних та торговельних відносин, 

які вестимуть до поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, у 

тому числі завдяки створенню поглибленої і всеохоплюючої зони вільної 

торгівлі, як це визначено у Розділі IV («Торгівля і питання, пов’язані з 

торгівлею») цієї Угоди, та підтримувати зусилля України стосовно 

завершення переходу до діючої ринкової економіки, у тому числі за 

допомогою поступової адаптації її законодавства до acquis ЄС. 

Додатково варто звернути увагу, що у тих питаннях, які стосуються 

адаптації законодавства у сфері державних закупівель, ст. 153 Угоди про 

асоціацію зазначає, що: 

«1. Україна забезпечує поступове приведення існуючого та 

майбутнього законодавства у сфері державних закупівель у відповідність до 

acquis ЄС у сфері державних закупівель.  

2. Адаптація законодавства здійснюється поетапно <...> Додатки ХХІ-F 

та ХХІ-І до цієї Угоди визначають необов’язкові елементи, які не потребують 

впровадження в законодавство України, тоді, як Додатки ХХІ-K–ХХІ-N до 

цієї Угоди містять елементи acquis ЄС, які залишаться поза сферою 

законодавчої адаптації.  

У цьому процесі належна увага повинна приділятися відповідному 

прецедентному праву СЄС та імплементаційним заходам Європейської 
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комісії, а також, якщо в цьому виникне необхідність, – будь-яким змінам в 

acquis ЄС, що відбуватимуться в той самий час.  

Реалізація кожного періоду оцінюється Комітетом з питань торгівлі й 

після позитивної оцінки цим органом поєднуватиметься із взаємним 

наданням доступу до ринку згідно з Додатком ХХІ-А до цієї Угоди.  

Європейська комісія повідомляє Україні без невиправданої затримки 

про будь-які зміни в acquis ЄС та і надалі, з метою впровадження таких змін, 

надаватиме відповідні консультації й технічну допомогу.  

3. Сторони домовились, що Комітет з питань торгівлі розпочинає 

оцінку наступного етапу адаптації лише після того, як будуть завершені та 

схвалені заходи з імплементації попереднього етапу згідно з умовами, 

передбаченими у п. 2 цієї статті.  

4. Сторони забезпечують, щоб ті аспекти і сфери державних закупівель, 

які не охоплюються цією статтею, вирішувалися відповідно до принципів 

прозорості, недискримінації та рівного ставлення, що визначені ст. 151 цієї 

Угоди». 

На нашу думку, варто вивчити можливість застосовування такого ж 

підходу у сфері адаптації законодавства із ПДВ. Даний підхід буде корисним 

у разі прийняття рішення про повну та всебічну імплементацію положень 

права ЄС у сфері ПДВ в рамках Угоди про асоціацію. 

Слід наголосити, що в Угоді про асоціацію міститься окрема процедура 

для вирішення спорів, пов’язаних із апроксимацією законодавства. Так, якщо 

у спорі постає питання про тлумачення положення права ЄС, арбітражна 

група не повинна вирішувати це питання, а для врегулювання дискусійних 

спорів має подавати до СЄС прохання винести по ньому рішення. У таких 

випадках строки, що застосовуються до постанов арбітражної групи, повинні 

призупинятися до ухвалення СЄС своєї постанови. Ця ухвала СЄС є 

обов’язковою для арбітражної групи. Проте слід зазначити, що відповідно до 

п. 1 ст. 322 Угоди про асоціацію даний порядок визначає загальні моделі й 

алгоритм правозастосування нормативно-правової апроксимації положень, 
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які містяться у гл. 3 («Технічні бар’єри у торгівлі»), гл. 4 («Санітарні та 

фітосанітарні заходи»), гл. 5 («Митнi питання та сприяння торгівлі»), гл. 6 

(«Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна 

торгівля»), гл. 8 («Державні закупівлі») та гл. 10 («Kонкуренція»).  

Отже, у рамках подальшого переговорного процесу між Україною та 

ЄС повинно бути встановлено рівень інтеграції в рамках Угоди про 

асоціацію, а у зв’язку з цим має бути визначено необхідність наближення 

законодавства України до зазначених джерел права ЄС і ступінь наближення 

законодавства до встановлених в Угоді Директив.  

Таким чином, Угода про асоціацію оперує такими термінами, як 

«адаптація», «апроксимація» та «наближення». У цьому контексті  

С. Р. Станік зазначає, що термін «апроксимація» права ЄС є творче 

використання (перейняття) норм європейського права [216. 

Термін «апроксимація» (від лат. approximare)  іноземного походження і 

в перекладі  означає наближення (зближення). Отже, очевидним є збіг 

семантичних значень термінів «наближення» та «апроксимація», тому 

вживання даних термінів  як синонімів виправдано.  

Що стосується поняття «адаптація», то це також термін іноземного 

походження, який в перекладі з латинської (adapto) означає «пристосування», 

«прилаштування». Відштовхуючись від нашого аналізу Угоди про асоціацію, 

вважаємо, що слід використовувати дані поняття відповідно до їх 

призначення, наведеного в Угоді.  Відповідно термін «адаптація» 

використовується як загальний,  однак шляхи і рамки адаптації визначаються 

спеціально  до конкретних відносин. У випадку із ПДВ застосовується 

спеціальна  дефініція «наближення». На нашу думку, слід запроваджувати 

ширші можливості використання терміна «наближення» до виконання 

Україною вимог Угоди про асоціацію щодо ПДВ.  

Наступне формальне питання, яке може бути вирішено в рамках 

переговорного процесу, – це визначення того органу, який буде виконувати 

функції Європейської комісії та Комітету з ПДВ в рамках Угоди про 
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асоціацію. Як уже зазначалося у розділі 2, Директива про ПДВ вимагає 

консультацій із Комітетом з ПДВ перед імплементацією ряду положень 

Директиви про ПДВ. Стаття 398, якою регулюється діяльність Комітету з 

ПДВ, не підлягає імплементації Україною у рамках Угоди про асоціацію.  

Втім низка положень, які можуть бути імплементовані Україною в 

рамках Угоди про асоціацію, містять вимоги до попереднього 

консультування із Комітетом з ПДВ. Наприклад, ст. 11 Директиви про ПДВ, 

про яку йшлося у розділі 2.  

Схожою виглядає і ситуація з Європейською комісією.  Так, у деяких 

випадках Держави-члени також повинні консультуватися із даним органом 

перед імплементацією певних положень Директиви про ПДВ.  

Наприклад, ст. 297 визначає, що «Держави-члени за необхідності 

встановлюють фіксовані компенсаційні процентні норми. Вони можуть 

установлювати різні процентні норми для лісового господарства, а також для 

різних підгалузей сільського господарства й рибного господарства.  

Держави-члени доводять до відома Комісії фіксовані компенсаційні 

процентні норми, встановлені згідно з частиною першою, перш ніж їх 

застосовувати».  

Відповідно до Угоди про асоціацію Україна повинна наблизити і чітко 

врегулювати власне законодавство і до ст. 297. У зв’язку з цим постає 

слушне запитання: Чи поширюється норма про попередні консультації на 

Україну в рамках Угоди про асоціацію? Припускаємо, що такі функції 

можуть покладатися на Арбітражний трибунал, що функціонуватиме 

відповідно до ст. 322 Угоди про асоціацію. Також відповідні функції можуть 

покладатися і на Раду асоціації (ст. 461 Угоди про асоціацію) або на Комітети 

асоціації (ст. 464 Угоди про асоціацію), утворені відповідно до Угоди про 

асоціацію. 

Дослідивши коло нормативно-правових актів, щодо яких може бути 

необхідним наближення законодавства України, і визначивши способи, 

якими це наближення може відбуватися з дотриманням термінології Угоди 
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про асоціацію, сутність порушеної проблеми полягає у варіанті тексту права 

ЄС, щодо якого необхідно здійснити наближення законодавства України, 

встановити можливості для відхилення від основних норм права ЄС в умовах 

дії Угоди про асоціацію і визначити практичні кроки, які мають бути 

зроблені для здійснення такого наближення. 

Щодо варіанта тексту права ЄС у сфері ПДВ, до якого треба наблизити 

національне законодавство України, особливу увагу варто приділити 

лінгвістичному аналізу тексту зазначених джерел. Слушно зазначає О.А. 

Музика-Стефанчук, що «коли йде мова про бюджетне право в зарубіжних 

державах, то потрібно зважати на особливості перекладу – в одних випадках 

ідеться про нормативно-правовий акт, в інших – про доктринальний термін.» 

[217, c. 41]. 

Зокрема, попередній аналіз перекладу українською тексту Директиви 

про ПДВ, розміщеного на ресурсі rada.gov.ua, підтвердив суттєву різницю у 

неточності перекладу ст. 14 Директиви 2006/112 у трактуванні поняття 

«поставки товарів».  

Так, у версії, викладеній на сайті rada.gov.ua, зазначено, що  «поставка 

товарів» означає «передання права на розпорядження рухомим майном як 

власник». Тоді як офіційна версія англійського тексту Директиви визначає 

поставку товарів як «“Supply of goods” shall mean the transfer of the right to 

dispose of tangible property as owner», що перекладається, як «поставка товарів 

означає передання права на розпорядження матеріальним майном як 

власнику».  

Директива про ПДВ не містить визначення матеріального майна, проте 

окремо розрізняє поняття «рухоме матеріальне майно». Наприклад, у ст. 17 

Директиви про ПДВ зазначено, що Держави-члени мають право відносити до 

матеріального майна «певні права на нерухомість» (пп. А п. 2 ст. 15 

Директиви про ПДВ), що дозволяє зробити висновок про можливу неточність 

існуючого перекладу українською.  
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Як було досліджено у п. 2.2, в ЄС при розбіжності варіантів перекладу 

законодавства слід керуватися метою та загальною ціллю правил, частину 

яких відповідне положення становить. Вважаємо, що для цілей роботи на 

державному рівні саме такому критерію має відповідати переклад права ЄС, 

щодо якого необхідно наблизити національне законодавство.  

При цьому Україна може використовувати за основу будь-яку мовну 

версію права ЄС, яка допоможе досягти зазначених вище цілей. 

Окремо варто виділити, що Україна має право використати досвід з 

відхилення від основних положень Директиви у випадку, якщо буде 

встановлено, що це відповідає національним інтересам.  

Як уже було встановлено у п. 2.2, таке відхилення може базуватися, 

зокрема, на cт. 110 – 130 Директиви про ПДВ про визначення знижених 

ставок, cт. 370 – 393 Директиви про ПДВ для визначення операцій, що не 

підлягають оподаткуванню, і ст. 395 Директиви про індивідуальні 

відхилення.  

Загалом з формально-юридичної позиції наближення законодавства 

України до права ЄС може бути виконано у такі способи:  

по-перше, керуючись визначеннями, наведеними у розділі 2, необхідно 

встановити, які норми Директив, зазначених в Угоді, належать до першого 

рівня, які до другого рівня, і щодо яких Україна не повинна наближувати 

власне законодавство за предметом регулювання; 

по-друге, після визначення, до якого саме рівня належить кожна норма, 

слід вдатись до таких кроків: 

1) виключити норми, щодо яких не може бути наближеним 

законодавство України відповідно до предмета їх правового регулювання; 

2) норми першого рівня адаптувати у повному обсязі (адаптуючи їх 

зміст, коли це потрібно для застосування в державі, що не входить до ЄС);. 

3) адаптувати норми другого рівня, які є обов’язковими для 

імплементації, здійснивши необхідний вибір, який надає Директива; 
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4) у випадку, якщо певні норми законодавства суперечитимуть 

зазначеним вище нормам, дозволяється їх залишати, якщо вони відповідають 

існуючим нормам другого рівня, які є необов’язковими для імплементації.  

Решта згаданих норм може слугувати прикладом для можливих 

інновацій і визначатиме межі можливої гнучкості законодавства України. 

Проте, як слушно визначено В. К. Забігайло, «апроксимація 

законодавства України до права ЄС не може бути розв’язана за допомогою 

формального підходу і вимагає вирішення цілого комплексу методологічних, 

методичних, кадрових, організаційних та матеріально-технічних питань» 

[218.  

Тому, на нашу думку, варто підходити до кожного виду правовідносин 

комплексно, враховуючи правові традиції України, досвід імплементації та 

застосування відповідних правил у Державах – членах ЄС або інших держав, 

із якими ЄС підписано Угоду про асоціацію. У разі появи розбіжностей в 

чинному законодавстві України та ЄС, необхідно проаналізувати, чи є діюче 

законодавство України більш ефективним, чи буде за відсутності 

імплементації тих або інших правил викривлення правового застосування, 

яке може призвести до подвійного оподаткування або відсутності 

оподаткування ПДВ.  

Як зазначає Т.А. Латковська, «У сучасній науковій літературі 

загальнотеоретичні аспекти правової компетенції досить ґрунтовно 

досліджуються. Однак необхідно зазначити, що з даного питання відсутня 

єдність поглядів. Це призводить до того, що різні автори, які дають на 

перший погляд однакові визначення, вкладають у них різний зміст» [219, с. 

21–22].  

Приклад аналізу можливого запровадження окремих правил ЄС в 

Україні наведено у п. 3.2. 
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3.2. ВІДПОВІДНІСТЬ ТА СУМІСНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВ ПРО ПОДАТОК НА 

ДОДАНУ ВАРТІСТЬ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ 

ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ 

Порівнюючи положення ПКУ із законодавством ЄС у сфері ПДВ, слід 

відзначити суттєву відмінність між юридичною технікою (зокрема 

правотворчою) ЄС та України. Відмінність ця спричинена в першу чергу тим, 

що право ЄС у сфері ПДВ є наднаціональним, і за правотворчою технікою в 

більшості випадків відповідає міжнародним нормативно-правовим актам.  

Дане законодавство, як уже зазначалося вище, адресоване до Держав-

членів, які вже зобов’язані імплементувати положення права ЄС у 

національне законодавство. Хоча, як досліджувалося вище, характеризуючи 

джерела права ЄС, потрібно виділити різний характер їх можливого 

застосування на практиці залежно від того, чи є норми Директиви першого 

чи другого рівня.  

Юридичні підстави проведення гармонізації законодавств Держав-

членів про ПДВ, встановлені в Договорі про заснування ЄС, який, за 

визначенням СЄС, «на відміну від звичайних міжнародних договорів створив 

особливий правовий порядок, інтегрований до систем права Держав-членів з 

моменту набрання ним сили та обов’язковий для судових органів останніх» 

[220.  

Саме через ці особливості, на нашу думку, право ЄС не приділяє  

достатньо уваги проблемам формалізації відносин у сфері ПДВ. 

Більше того, право ЄС, як правило, не тільки не приділяє значної уваги 

проблемам оформлення юридично значимих подій, а часто навіть протидіє 

можливій спрямованості Держав-членів на встановлення таких формальних 

вимог.  

Наприклад, відповідно до ст. 229 Директиви про ПДВ Держави-члени 

не можуть вимагати, щоб податкові накладні були підписані. У 

пояснювальній записці до Директиви 2001/115, якою було введено 

відповідну заборону, зазначалося, що «податкові накладні не повинні бути 
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підписані для того, щоб бути правовим інструментом. Крім того, було б 

важко для трейдерів дотримуватися зобов’язання підписувати свої податкові 

накладні тільки в деяких Державах-членах, так як це не лише впливає на 

пред’явлення паперових податкових накладних, але і створить технічні 

умови видачі електронних рахунків набагато більш громіздким, і ефективно 

тим самим підірве нинішні спроби їх гармонізувати» [221.  

Цікавим є той факт, що хоча введення відповідної заборони, як це 

витікає із пояснювальної записки, і було спрямоване на те, щоб спростити 

видачу електронних накладних, із прийняттям Директиви 2010/45 [222 було 

встановлено нові вимоги до електронних накладних, які мають право 

встановлювати Держави-члени.  

Нова редакція ст. 233 Директиви про ПДВ зазначає, що одним із 

способів дотримання контролю за електронними податковими накладними є 

використання «електронного підпису», проте і у даному випадку платники 

податку можуть обирати інші способи контролю за цим видом податкових 

накладних, які будуть для них менш обтяжливими.  

На додаток до відмінностей у юридичній техніці у законодавстві ЄС у 

сфері ПДВ міститься ряд правових понять, невідомих українському 

законодавству: деякі поняття хоча і є близькими між собою у законодавстві 

України та ЄС, але в них простежується суттєва відмінність у підходах і 

визначеннях.  

У даному розділі ми проаналізуємо і порівняємо поняття «фіксоване 

представництво», «звільнення від оподаткування із правом на зменшення 

податкового зобов’язання» та окремо продемонструємо аналіз положень, які 

визначають статус платника податку в Україні та ЄС. 

Поняття «фіксоване представництво», як  згадувалось у п. 2.1, 

застосовується для визначення місця здійснення оподатковуваної операції. 

Зокрема, у ст. 44 Директиви про ПДВ вказано що «місцем поставки послуг 

платнику податку є місце, де ця особа була заснована. Тим не менш, якщо 

послуги надаються фіксованому представництву платника податку, який 
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перебуває в іншому місці, ніж місце, де він заснував свою підприємницьку 

діяльність, місцем поставки послуг повинно бути місце, де таке фіксоване 

представництво знаходиться. За відсутності такого місця створення чи 

фіксованого представництва місцем поставки послуг вважається місце, в 

якому платник податку отримує зазначені послуги, має свою постійну адресу 

або зазвичай проживає». Також поняття «фіксоване представництво» 

застосовується для цілей cт. 38 – 39 (визначення місця постачання 

енергетики), cт.  45, 56, 192а, 219a, 221, 307, 358а, 369а Директиви про ПДВ і 

ст. 1 Тринадцятої Директиви.  

Характерно, що поняття «фіксоване представництво» не розкривається 

у Директиві про ПДВ, дане роз’яснення міститься у ст. 11 Регламенту про 

ПДВ. Регламент окремо визначає «фіксоване представництво для цілей 

отримання послуг» (п. 1 ст. 11 Регламенту про ПДВ) і «фіксоване 

представництво для цілей надання послуг» (п. 2 ст. 11 Регламенту про ПДВ). 

Для отримання послуг фіксоване представництво має «будь-яке 

місцезнаходження, що не є місцем розташування підприємства, зазначеного в 

ст. 10 цього Регламенту, яке характеризується відповідним рівнем 

постійності і необхідною структурою, що стосується людських і технічних 

ресурсів, для забезпечення можливості отримувати та користуватись 

послугами, що надаються для його власних потреб». Для цілей надання 

послуг фіксоване представництво має «будь-яке місцезнаходження, окрім 

місця розташування підприємства, зазначеного в ст. 10 цього Регламенту, що 

характеризується відповідним ступенем постійності та необхідною 

структурою, що стосується людських та технічних ресурсів, для забезпечення 

можливості надавати послуги, які воно постачає».  

Очевидною є схожість між поняттям «фіксоване представництво» і 

поняттям «постійне представництво», яке, як правило, використовується у 

міжнародних податкових конвенціях та національних законодавствах для 

цілей прямого оподаткування.  
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Так, в Україні постійне представництво визначається як «постійне 

місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська 

діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; 

фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; 

шахта, нафтова/газова свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку 

природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для 

доставки товарів» (пп. 193 п. 1 ст. 14 ПКУ).  

З метою оподаткування термін  «постійне представництво» включає 

будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об’єкт чи 

пов’язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов’язана з 

таким майданчиком, об’єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців; 

надання послуг (крім послуг з надання персоналу), у тому числі 

консультаційних, нерезидентом через співробітників або інший персонал, 

найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в 

рамках одного проекту або проекту, що пов’язаний з ним) в Україні протягом 

періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість 

місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді; резидентів, які мають 

повноваження діяти від імені виключно такого нерезидента, що тягне за 

собою виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов’язків 

(укладати договори (контракти) від імені цього нерезидента; утримувати 

(зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких 

здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що 

мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного 

складу). 

Постійним представництвом не вважається є використання споруд 

винятково з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, 

що належать нерезиденту; зберігання запасів товарів або виробів, що 

належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації; 

зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з 

метою переробки іншим підприємством; утримання постійного місця 
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діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання 

інформації для нерезидента; направлення у розпорядження особи фізичних 

осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу; утримання 

постійного місця діяльності виключно з метою провадження для нерезидента 

будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер.  

Положення про постійне представництво ПКУ в цілому базується на 

визначенні ст. 5 Модельної конвенції ОЕСР та укладених на її основі угод . 

Наприклад, ст. 5 Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр 

про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим 

ухиленням стосовно податків на доходи [223 зазначає, що термін «постійне 

представництво» означає постійне місце діяльності, через яке повністю або 

частково здійснюється підприємницька діяльність підприємства (п. 1 ст. 5 

Конвенції). 

Термін  «постійне представництво», зокрема, включає: 

a) місце управління; 

b) філіал; 

c) офіс; 

d) фабрику; 

e) майстерню; 

f) установку або споруду для розвідки природних ресурсів; 

g) шахту, нафтову або газову свердловину, кар’єр чи будь-яке інше 

місце видобутку природних ресурсів та 

h) склад або інше приміщення, що використовується для продажу 

товарів (п. 2 ст. 5 Конвенції). 

Будівельний майданчик або складальний чи монтажний проект, чи 

пов’язана з таким майданчиком або проектом наглядова діяльність 

утворюють постійне представництво, лише якщо вони існують більше ніж 

дванадцять місяців (п. 3 ст. 5 Конвенції). 

Незважаючи на попередні положення цієї статті, термін «постійне 

представництво» не включає: 
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a) використання споруд виключно з метою зберігання, демонстрації або 

доставки товарів чи виробів, що належать підприємству; 

b) складування запасів товарів або виробів, що належать підприємству, 

виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки; 

c) складування запасів товарів або виробів, що належать підприємству, 

виключно з метою переробки іншим підприємством; 

d) утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі 

товарів чи виробів або для збирання інформації для підприємства; 

e) утримання постійного місця діяльності виключно з метою 

здійснення для підприємства будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий 

або допоміжний характер; 

f) утримання постійного місця діяльності виключно для здійснення 

будь-якої комбінації видів діяльності, перелічених у підпунктах від «a» до 

«e», за умови, що сукупна діяльність постійного місця діяльності, яка 

виникає внаслідок такої комбінації, має підготовчий або допоміжний 

характер (п. 4 ст. 5 Конвенції). 

Незважаючи на положення п. 1 і 2 цієї статті, якщо особа, інша, ніж 

агент з незалежним статусом, до якого застосовується п. 6 цієї статті, діє від 

імені підприємства та має і звичайно ж використовує повноваження в 

Договірній Державі укладати контракти від імені підприємства, то це 

підприємство розглядається як таке, що має постійне представництво в цій 

Державі стосовно будь-якої діяльності, яку ця особа виконує для 

підприємства за винятком, якщо діяльність цієї особи обмежується тією, що 

зазначена в п. 4 цієї статті, яка якщо і здійснюється через постійне місце 

діяльності, не може перетворити це постійне місце діяльності у постійне 

представництво відповідно до положень цього пункту (п. 5 ст. 5 Конвенції). 

Підприємство не розглядається як таке, що має постійне 

представництво в Договірній Державі, лише якщо воно здійснює 

підприємницьку діяльність у цій Державі через брокера, комісіонера чи будь-

якого іншого агента з незалежним статусом за умови, що ці особи діють у 
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межах своєї звичайної діяльності. Однак якщо діяльність такого агента 

здійснюється повністю від імені цього підприємства і якщо між цим 

підприємством і агентом в їхніх комерційних та фінансових зв’язках існують 

або встановлюються умови, які відрізняються від тих, які могли б існувати 

між незалежними підприємствами, він не вважатиметься агентом з 

незалежним статусом у значенні цього пункту (п. 6 ст. 5 Конвенції). 

Той факт, що компанія, яка є резидентом Договірної Держави, 

контролює чи контролюється компанією, яка є резидентом іншої Договірної 

Держави або яка здійснює підприємницьку діяльність у цій іншій Державі 

(через постійне представництво чи будь-яким іншим чином), сам по собі не 

перетворює одну з цих компаній на постійне представництво іншої (п. 7  

ст. 5 Конвенції). 

Постійне представництво може бути, в свою чергу, зареєстровано як 

платник податку для цілей ПДВ, оскільки, за пп. 2 п. 180.1 ст. 180 ПКУ 

платником податку є будь-яка особа, що провадить або планує провадити 

господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як 

платник податку у порядку, визначеному ст. 183 ПКУ.  

При цьому термін «особа» прописано у пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, 

відповідно до якого особою є, зокрема, представництво нерезидента, що не 

має статусу юридичної особи.  

Обов’язковій реєстрації платником податку для цілей ПДВ підлягає 

особа у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання 

товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню,  у ому числі з використанням 

локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій 

особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 

000 грн. (без урахування ПДВ) (п. 181.1 ст. 181 ПКУ).  

Особою, відповідальною за нарахування та сплату ПДВ до бюджету у 

разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними 

представництвами, незареєстрованими як платники ПДВ, якщо місце 
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постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач 

послуг (п. 180.2 ст. 180 ПКУ). 

Постійне представництво нерезидента, яке підлягає обов’язковій 

реєстрації як платник ПДВ і не подало до органу ДПС реєстраційну заяву, 

несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні 

зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та 

отримання бюджетного відшкодування (п. 183.6 ст. 183 ПКУ).  

Отже, поняття фіксованого представництва для цілей ПДВ у розумінні 

права ЄС та постійного представництва у розумінні законодавства України та 

Модельної конвенції ОЕСР не  тотожні.  

У законодавстві ЄС фіксоване представництво рахується окремим 

поняттям і не підпадає під дію законодавства про пряме оподаткування та 

міжнародних податкових конвенцій. Цікавим у даному контексті, як зазначає 

П. Пістоне, є те, що хоча правове регулювання даних понять не тотожні, 

«деякі офіційні мови ЄС використовують той же термін для фіксованого і 

постійного представництв. Такими мовами є датська, голландська, фінська, 

французька, грецька, португальська, іспанська та шведська» [224.  

Постає питання: чи повинно поняття фіксованого представництва бути 

запровадженим в умовах дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС? 

Відповідно до Додатку XXVIII до Угоди про асоціацію Україна зобов’язана 

наблизити вітчизняне законодавство до норм усіх статей Директиви про ПДВ  

і Тринадцятої Директиви, які посилаються на фіксоване представництво. 

Тому формально трактуючи Угоду про асоціацію, Україна повинна 

запровадити відповідне поняття у національне законодавство.  

Схожі вимоги містяться і в Угоді про асоціацію між Молдовою та ЄС, в 

яких зазначено, що Молдова зобов’язана наблизити власне законодавство до 

всіх вказаних статей, за винятком ст. 192а, 358а і 369а Директиви про ПДВ, 

та в Угоді про асоціацію між Грузією та ЄС, в яких наголошено, що Грузія 

повинна наблизити власне законодавство до відповідних статей, за винятком 

ст. 358а і 369 Директиви про ПДВ.  
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Проте корисним у цьому контексті є дослідження досвіду Ісландії та 

Норвегії.  

В Ісландії, відповідно до ст. 42 Закону про ПДВ, для цілей визначення 

місця надання послуг застосовується поняття «постійне представництво» у 

розумінні законодавства про оподаткування доходів. Відповідне 

законодавство, в свою чергу, покладається на визначення постійного 

представництва, наведеного у ст. 5 Модельної конвенції ОЕСР, яка тотожна 

визначенню постійного представництва у більшості Угод про уникнення 

подвійного оподаткування, укладеною Україною.  

У Норвегії постійне представництво для цілей ПДВ, як і у Ісландії, 

також є еквівалентним визначенню ст. 5 Модельної конвенції ОЕСР [225.  

Таким чином, нами встановлено, що на практиці можливе поєднання 

спільного економічного простору із ЄС без імплементації у національне 

законодавство положень про фіксоване представництво.  

Застосування постійного представництва для цілей ПДВ в Україні 

близьке до відповідної практики Норвегії та Ісландії, що може бути 

достатнім аргументом для того, щоб вважати наближеність законодавства 

України до положень права ЄС і не змінювати чинного законодавства 

України із цього питання. Додатковим аргументом можна вважати те, що 

поняття фіксованого представництва міститься у Регламенті про ПДВ, а не у 

нормах Директив, до яких Україна зобов’язана наблизити власне 

законодавство.  

Наступна відмінність законодавства України від права ЄС, яку ми 

проаналізуємо у рамках даної роботи, полягає у відсутності в Директиві про 

ПДВ поняття «нульова ставка».  

Замість нульової ставки оподаткування зазначена Директива наводить 

перелік операцій, які звільнені від сплати ПДВ, та окремо наводить перелік 

операцій, звільнених від оподаткування ПДВ, відносно витрат, на які можна 

зменшувати податкове зобов’язання.  
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Таким чином, з економічної позиції як при нульовій ставці 

оподаткування ПДВ, так і при звільненні від оподаткування ПДВ з правом на 

податковий кредит настають однакові наслідки. Відмінність полягає у 

формальних визначеннях законодавства і, можливо, у різному відображенні у 

звітності чи статистичній інформації.  

Так, у Директиві про ПДВ експорт визначається не серед операцій, які 

є об’єктом оподаткування ПДВ, а серед звільнених від оподаткування ПДВ 

операцій.  

У законодавстві України, в свою чергу, експорт визначається серед 

об’єктів оподаткування ПДВ, але як у першому, так і у другому випадках 

наслідки залишаються однаковими як для платників податку, так і для 

держави.  

Слід відмітити, що деякі Держави – члени ЄС використовують підхід 

законодавства України з цього приводу. Наприклад,  поняття нульової ставки 

оподаткування ПДВ застосовується у Польщі [226, Латвії [227 і 

Великобританії [228.  

При цьому примітним є те, що за законодавством Польщі та Латвії, як і 

в Україні, нульова ставка застосовується до спеціально визначених об’єктів 

оподаткування, тобто на відповідні операції нараховується ПДВ, але за 

нульовою ставкою.  

У Великобританії існує певна асиметрія у підході до визначення 

нульової ставки: положення, які регулюють ставки ПДВ, взагалі не 

застосовуються до нульової ставки оподаткування ПДВ. Серед операцій, які 

є об’єктом оподаткування, не міститься тих, які підпадають під дію положень 

про нульову ставку оподаткування ПДВ. Не містяться положення про 

нульову ставку і серед операцій, які звільненні від оподаткування ПДВ.  

Нульова ставка оподаткування ПДВ у Великобританії класифікується 

як окреме поняття, і законодавство визначає, що «у випадку, коли платник 

податку поставляє товари або послуги за нульовою ставкою, то:  

а) ПДВ не нараховується на поставку; але  
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б) повинен у всіх інших відносинах розглядатися як операція, яка є 

об’єктом оподаткування і повинен бути рівний нулю <…>». 

Проте трапляються випадки, коли держави на шляху до гармонізації 

власного законодавства із законодавством ЄС замінювали положення про 

застосування нульової ставки відповідно до термінології Директиви про 

ПДВ.  

Таким шляхом пішла Румунія, яка з цією метою замість поняття 

«нульова ставка» ввела у національне законодавство поняття «операції, 

звільнені від оподаткування, витрати на які можна відносити до податкового 

кредиту» [229. 

Очевидною є різниця у підходах до трактування зазначених понять 

серед Держав-членів. Враховуючи як досвід Держав-членів, так і відсутність 

різниці в економічних наслідках, вважаємо за доцільне наголосити, що 

Україна не зобов’язана змінювати поняття про нульову ставку на відповідне 

поняття, яке застосовується у Директиві про ПДВ. 

Наступна відмінність, яку ми проаналізуємо у рамках даної роботи, 

стосується характеристики поняття, яке має ключове значення для 

функціонування системи ПДВ європейського типу – визначення того, яка 

особа може бути платником податку. В даному контексті слід відмітити, що в 

Україні та ЄС місце платника податку у системі ПДВ визначається однаково. 

Слушно зазначив Шаренко М. С., що «головною особливістю платника ПДВ 

(у разі сплати податку при поставці товарів і послуг) є розрив між реальним 

та формальним платником. Реальним платником є особа, яка купує товари 

(послуги), тому що саме за рахунок його коштів здійснюється сплата цього 

податку. Формальним же платником податку є особа, яка реалізує товари 

(послуги) та отримує кошти від їх покупця. Після реалізації товарів (послуг) 

така особа має перерахувати суми ПДВ до бюджету. Фактично, в цьому 

випадку, сума податку, сплачена реальним платником, проходить через 

формального платника, яким вона і перераховується на відповідні бюджетні 

рахунки» [230, с. 13]. 
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В Україні визначення платника податку базується на формальних 

поняттях та є дещо відмінним від існуючих підходів за законодавством ЄС.  

В Україні платником податку визнається: 

«1) будь-яка особа, що провадить або планує провадити господарську 

діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник 

податку у порядку, визначеному статтею 183 цього розділу; 

2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник 

податку; 

3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в 

обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається 

відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний 

кордон України відповідно до Митного кодексу України, а також: 

особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, які 

передбачають повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, у 

разі порушення таких митних режимів, встановлених митним 

законодавством; 

особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну 

територію України, податкову пільгу не за цільовим призначенням і/або 

всупереч умовам чи цілям її надання згідно із цим Кодексом, а також будь-

які інші особи, що використовують податкову пільгу, яку для них не 

призначено <…>; 

4) особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну 

діяльність без утворення юридичної особи; 

5) особа – управитель майна, яка веде окремий податковий облік з 

податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов’язаних з 

використанням майна, що отримане в управління за договорами управління 

майном <…>; 

6) особа, що проводить операції з постачання конфіскованого 

майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не 

звернувся власник до кінця строку зберігання, і майна, що за правом 
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успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність 

держави (у тому числі майна, визначеного у ст. 243 Митного кодексу 

України), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із 

постачання товарів/послуг, визначеної п. 181.1 ст. 181 цього Кодексу, а також 

незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа 

згідно із законодавством; 

7) особа, що уповноважена вносити податок з об’єктів оподаткування, 

що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного 

транспорту з їх основної діяльності, що перебувають у підпорядкуванні 

платника податку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 

8) особа-інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, 

пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції» (ст. 183 ПКУ). 

У той же час відповідно до Директиви про ПДВ, платником податку 

визнається «будь-яка особа, котра самостійно веде в будь-якому місці будь-

яку економічну діяльність, якими б не були мета чи результати такої 

діяльності». Таким чином, як ми уже частково зазначали у п. 2.1, за 

законодавством ЄС, визначення особи платником податку, на відміну від 

визначення у ПКУ, не залежить від факту реєстрації. Особа вважається 

платником податку з моменту, коли починає відповідати всім критеріям, 

встановленим у Директиві. 

Можна зробити  висновок, що в ЄС визначення платника податку є 

широким і дещо абстрактним. Не має значення ані мета отримання заробітку 

(«якими би не були мета чи результати такої діяльності»), ані той факт, що 

особа може здійснювати діяльність за межами ЄС («в будь-якому місці»). До 

того ж Директива про ПДВ не надає виключних визначень критеріїв того, хто 

є платником податку, не надають їх і інші джерела права ЄС, але при цьому 

вони конкретизують певні випадки, коли та чи інша особа відповідає 

критеріям, встановленим ст. 9 Директиви про ПДВ.  

Наприклад, у параграфі 2 ст. 9 Директиви про ПДВ наводяться 

приклади того, яка діяльність вважається «економічною діяльністю» – «будь-
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яка діяльність виробників, торгівців або осіб, що постачають послуги, 

включаючи гірничу та сільськогосподарську діяльність, а також професійну 

діяльність»; додатково, «експлуатація матеріального або нематеріального 

майна в цілях отримання від неї доходу на постійній основі, зокрема, 

вважається економічною діяльністю».  

Стаття 10 Директиви про ПДВ, в свою чергу, зазначає, що «положення 

ст. 9 (1) про те, що економічна діяльність проводиться "самостійно", звільняє 

найманих працівників та інших осіб від ПДВ настільки, наскільки вони 

пов’язані з наймачем трудовою угодою або будь-якими іншими юридичними 

зв’язками, котрі пов’язують працедавця і працівника в тому, що стосується 

умов роботи, оплати праці та відповідальності роботодавця».  

Ще однією вимогою Директиви про ПДВ до визначення платника 

податку деякі дослідники вважають вимогу про те, що діяльність має 

здійснюватися на продовжуваній основі. Дане правило опосередковано 

витікає із норми ст. 12 Директиви про ПДВ про те, що Держави-члени 

можуть вважати платником податку будь-кого, хто на «нерегулярних 

засадах» проводить операцію, пов’язану з діяльністю, передбаченою п. 2 ст. 9 

(1), і, зокрема, одну з таких операцій:  

(a) поставка, до першого заселення, будівлі чи частин будівлі, та землі, 

на якій розташована будівля; 

(b) поставка земель забудови».  

Додатково, на розуміння статусу платника податку у ЄС впливає 

вимога ст. 2 Директиви про ПДВ, що об’єктом оподаткування є поставка 

товару платником податку, що діє як такий. Таке формулювання дозволяє 

припустити, що особа може виступати в подвійній якості і як платник 

податку, і як приватна особа.  

СЄС у справі Renate Enkler v. Finanzamt Homburg [231 постановив, що 

особа може обирати, чи бажає вона зберігати товар для приватних цілей чи 

використовувати для операції, яка є об’єктом оподаткування.  
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Таким чином, якщо платник податку робить поставку, яка не є 

частиною його «економічної діяльності», він вважається таким, що не є 

платником податку для цілей цієї операції [132. 

Доктринальна сутність визначення платника податку в Україні та ЄС 

суттєво відрізняються. Враховуючи абстрактність норм Директиви про ПДВ 

при порівнянні поняття платника податку, а визначення платника податку 

при цьому є одним із найбільш абстрактним у всій Директиві, ми також 

звернемося до практики застосування та інших джерел права ЄС.  

Порівнюючи положення п. 1 і п. 2 ст. 180 ПКУ із законодавством ЄС, 

ми встановили основні відмінності у визначенні платника податку, а саме: 

Першою відмінністю буде те, що відповідно до п. 1 ст. 180 ПКУ особа 

має право реєструватися як платник податку, а отже, набувати статусу 

платника податку, якщо вона лише планує здійснювати господарську 

діяльність. У ЄС дане питання  більш деталізоване у чинному законодавстві, 

однак  і має певні  відмінності. СЄС встановив, що фізичні або юридичні 

особи можуть отримати статус платника податку до того, як вони почали 

займатися економічною діяльністю. Суд у своєму рішенні постановив, що 

користування власністю починається із перших підготовчих дій до його 

здійснення [232. Але при цьому СЄС наголосив, що сам лише намір 

провадити економічну діяльність не є достатньою підставою для того, щоб 

вважати особу платником податку. Слід звернути увагу, що намір проводити 

економічну діяльність у часі передує першим діям з купівлі активів, оскільки,  

за рішенням СЄС, особа набуває статусу платника податку із часу здійснення 

вказаних вище дій. Таким чином, податкові органи мають право вимагати 

підтвердження наміру проводити економічну діяльність об’єктивними 

доказами [233. 

Другою відмінністю є те, що на практиці економічна діяльність 

відповідно до Директиви про ПДВ не відповідає поняттю господарської 

діяльності, яке наведене у ПКУ і про яке зазначено у п. 1 ст. 180 ПКУ. Згідно  

з пп. 36 п. 1 ст. 14 ПКУ, господарська діяльність є діяльністю особи, «що 
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пов’язана з виробництвом (виготовленням) і/або реалізацією товарів, 

виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і 

проводиться такою особою самостійно і/або через свої відокремлені 

підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої 

особи, зокрема, за договорами комісії, доручення та агентськими 

договорами».  

Таким чином, господарською визнається лише та діяльність, яка 

спрямована на отримання доходу, тоді, як уже було згадано, визначення 

платника податку в ЄС не залежить від мети проведення діяльності. СЄС 

підтвердив такий підхід, зазначивши, що відповідний термін «незалежно від 

мети чи результату» слід розуміти, як «незалежно від того, чи з метою 

прибутку». Таким чином, зазначив суд, дане положення спрямоване на те, 

«щоб підкреслити, що важливою є природа діяльності, а не її мета» [234. 

Також, як аргументує свою позицію Баль, «діяльність не перестає бути 

економічною, якщо вона призводить до втрат, або спрямована на досягнення 

благодійницьких цілей». На підтвердження даного твердження, Баль 

наводить рішення СЄС, що діяльність може вважатися економічною, навіть 

якщо вона призводить до втрат, а факт того, що ціна є вищою чи нижчою за 

закупівельну ціну не має значення для цілей ПДВ [235. 

Третьою, концептуальною, відмінністю є те, що в Україні мають право 

(або зобов’язані) реєструватися «особи» для отримання статусу платника 

податку, тоді як у ЄС «особі» спочатку необхідно набути статусу платника 

податку, і лише після цього вона реєструється,  отримуючи статус 

«зареєстрованого платника податку».  

Для кращої ілюстрації, проаналізуємо як врегульовується дане питання 

у національному законодавстві Держав-членів.  

Для прикладу розглянемо імплементацію відповідних правил у двох 

Державах-членах, практика яких, на нашу думку, є найбільш ілюстративною 

– Латвії, яка є близькою до України за юридичною технікою, та Ірландії.  
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У ст. 3 Закону про ПДВ Латвії зазначено, що «платником податку є 

особа, яка самостійно в будь-якому місці здійснює будь-яку господарську 

діяльність незалежно від мети або результату цієї діяльності», таким чином 

без змін імплементуючи положення Директиви про ПДВ у національне 

законодавство. При цьому дана держава поділяє платників податків на 

внутрішніх платників податку, платників податків інших Держав-членів і 

платників податку третіх держав та третіх територій. 

Внутрішні платники податку поділяються на зареєстрованих і 

незареєстрованих. Зареєстровані платники податку визначаються як 

платники податку, які зареєстровані в Реєстрі платників податку на додану 

вартість Служби державних доходів. Незареєстровані платники податків, в 

свою чергу, визначаються як платники податку, які, використовуючи 

встановлені законом про ПДВ права, не зареєструвалися в Реєстрі платників 

податку на додану вартість Служби державних доходів. 

В Ірландії законодавець відрізняє поняття «платник податку» (анг. 

taxable person) і «відповідальна особа» (анг. accountable person). Поняття 

«платник податку» поширюється на всіх осіб, які провадять комерційну 

діяльність, проте поняття «відповідальна особа» – лише на осіб, які 

провадять оподатковувану діяльність [236. 

Четверта відмінність полягає у різниці підходів права ЄС до 

добровільної реєстрації як платника податку. Питання добровільної 

реєстрації в ЄС регулюється ст. 284 – 292 Директиви про ПДВ. У 

термінології Директиви платники податку в принципі повинні реєструватися, 

за винятком випадків, коли їм надається право звільнення оподаткування. 

Нижче ми розглянемо, як таке право регулюється. 

Відповідно до п. 1 ст. 284 Директиви про ПДВ Держави-члени, котрі на 

час прийняття Шостої Директиви 17 травня 1977 р. скористалися з 

можливості впровадити звільнення від оподаткування, можуть зберегти їх.  

Відповідно до п. 2 ст. 284 Директиви про ПДВ, «Держави-члени, котрі 

станом на 17 травня 1977 р. надавали звільнення від податку платникам 
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податку, річний оборот яких був меншим, ніж еквівалент 5000 європейських 

розрахункових одиниць у національній валюті за курсом обміну на зазначену 

дату, можуть підняти відповідний ліміт до 5000 євро».  

Що стосується Держав-членів, котрі не скористалися з наданої 

можливості, то відповідно до ст. 285 Директиви про ПДВ вони можуть 

звільняти від сплати податку платників податку, чий річний оборот не 

перевищує 5000 євро або еквівалентної суми в національній валюті. 

Європейська комісія пропонувала збільшити відповідний ліміт до 10 000 

євро, але дана пропозиція не була прийнята [237. 

Що стосується Держав-членів, котрі надавали звільнення від податку 

платникам податку, річний оборот яких дорівнював еквівалентові 5000 

європейських розрахункових одиниць у національній валюті за курсом 

обміну на зазначену дату, чи був вищим від нього, можуть підняти 

відповідний ліміт для збереження реальної величини такого звільнення (ст. 

286 Директиви про ПДВ).  

Держави-члени, що приєдналися до ЄС після 17 травня 1977 р., вправі 

звільняти від нарахування і сплати ПДВ платників податку, чий річний 

оборот не перевищує еквівалент в національній валюті зазначених нижче сум 

за курсом обміну на дату їх вступу:  

(1) Греція: 10 000 європейських розрахункових одиниць; (2) Іспанія:  

10 000 екю; (3) Португалія: 10 000 екю; (4) Австрія: 35 000 екю; (5) 

Фінляндія: 10 000 екю; (6) Швеція: 10 000 екю; (7) Чеська Республіка: 35 000 

євро; (8) Естонія: 16 000 євро; (9) Кіпр: 15 600 євро; (10) Латвія: 17 200 євро; 

(11) Литва: 29 000 євро; (12) Угорщина: 35 000 євро; (13) Мальта: 37 000 

євро, якщо підприємницька діяльність полягає в основному в постачанні 

товарів; 24 300 євро, якщо підприємницька діяльність полягає в основному в 

постачанні послуг із низькою доданою вартістю (високі витрати); і 14 600 

євро в інших випадках, а саме – в разі поставки послуг із високою доданою 

вартістю (низькі витрати); (14) Польща: 10 000 євро; (15) Словенія: 25 000 
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євро; (16) Словаччина: 35 000 євро; (17) Болгарія 25 000 євро; (18) Румунія  

35 000 євро; (19) Хорватія 35 000 євро (ст. 287 Директиви про ПДВ). 

Держави-члени не можуть застосовувати дані виключення до деяких 

встановлених операцій (п. 1 ст. 283 Директиви про ПДВ). Щодо решти 

відмінностей, то вони, за нашою суб’єктивною оцінкою, є не такі відчутні. В 

деякій мірі відповідає положенням Директиви про ПДВ пп. 36 п. 1 ст. 14 

ПКУ, відповідно до якого господарська діяльність має здійснюватися 

самостійно.  

Положення про те, що господарська діяльність може провадитися 

«також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема 

за договорами комісії, доручення та агентськими договорами» частково 

відповідає вимогам ст. 10 Директиви про ПДВ.  

Проте для відповідності Директиві про ПДВ дане положення мало би 

бути пов’язане з терміном самостійно, таким чином визначивши, що за умови 

проведення іншими особами, що діють на користь першої особи, то така 

діяльність не вважається такою, що здійснюється самостійно. 

Щодо відповідності пп. 3 п. 180.1 ст. 180 ПКУ Директиві про ПДВ, слід 

зазначити, що імпортери в ЄС не вважаються платниками податку 

автоматично відповідно до Директиви про ПДВ.  

У ст. 2 Директиви про ПДВ зазначається, що імпорт є об’єктом 

оподаткування, не пов’язуючи дану подію із тим, яка особа здійснює імпорт 

товару. «У тому обсязі, в якому товари й послуги використовуються в цілях 

операцій платника податку, що підлягають оподаткуванню, такому 

платникові податку надається право відносити на зменшення податкового 

зобов’язання зазначені нижче суми з ПДВ, що має бути ним сплачений, у 

Державі-члені, в якій такий платник податку виконує зазначені операції: 

<…> ПДВ, що належить до сплати або був сплачений у зв’язку з 

імпортуванням товарів у таку Державу-члена» (ст. 168 Директиви про ПДВ). 

Таким чином, ані виникнення статусу платника податку, ані право на 

зменшення податкового зобов’язання не виникає в особи, яка імпортує 



157 
 

 
 

товари, але не підпадає під загальне визначення платника податку відповідно 

до ст. 9 Директиви про ПДВ.  

Що стосується осіб, передбачених параграфами 2 і 3 пп. 3 п. 180.1 ст. 

180 ПКУ і пп. 4 – 7 ПКУ п. 180.1 ст. 180 ПКУ, то вони не відповідають 

положенням Директиви про ПДВ, оскільки надають статус платника податку, 

не пов’язуючи його із критеріями, зазначеними у Директиві про ПДВ.  

Проте вважаємо, що Україна, за відповідної волі уповноважених 

органів має право  говорити про те, щоб визнати даних осіб – суб’єктів 

господарювання – платниками податку. Правила схожого характеру 

містяться у ст. 12 Директиві про ПДВ, яка частково наводилася вище. За 

даним правилом, Держави-члени мають право вважати платниками податку 

будь-яких осіб, які провадять певну оговорену діяльність. Схоже правило 

міститься у п. 2 ст. 9 Директиви про ПДВ, відповідно до якого додатково до 

осіб, зазначених у п. 1 ст. 9 Директиви про ПДВ, «будь-яка особа, котра на 

нерегулярній основі постачає новий транспортний засіб, котрий 

відвантажується або перевозиться замовникові продавцем або замовником, 

або від імені продавця чи замовника до місця призначення за межами 

території Держави-члена, але в межах території Співтовариства, вважається 

платником податку».  

Хоча за предметом регулювання дана норма і не підлягає імплементації 

Україною, проте є достатньо ілюстративною. Однак, слід зазначити, що для 

даних категорій платників податків Директива не передбачає реєстрацію для 

цілей ПДВ, якщо платники податків проводять виключно операції, що 

регулюються нормами даних статей.  

Тенденції розвитку податкових систем Держав – членів ЄС в умовах 

інтеграції та виняткова роль СЄС у цьому процесі по ряду обставин цікаві і 

для України.  

В умовах європейської інтеграції податкове право Держав-членів, 

зокрема у сфері оподаткування ПДВ, зазнає кардинальної трансформації, 

зрозуміти яку можна тільки в контексті рішень СЄС. Розуміння змін, що 
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відбуваються в податкових системах європейських держав, обумовлюючи 

доцільність вирішення питання на апріорному рівні, допоможе Україні 

реформувати її власну податкову систему і зробити її більш стійкою до 

відкриття кордонів та іншим викликам глобалізації.  

Рішення СЄС ліквідують податкові перешкодами для розвитку 

міжнародного співробітництва не тільки безпосередньо між Державами-

членами, але й  стосовно третіх країн. Зокрема, досягнення відповідного 

результату цього процесу  стосується і свободи пересування капіталів (ст. 56 

Договору ЄС).  

Для України це особливо важливо, оскільки ЄС є для неї 

найважливішим зовнішньоекономічними партнером.  

І, нарешті, вивчення практики податкових рішень СЄС має велике 

практичне значення, оскільки українські компанії все більш активно 

проникають на ринки європейських держав і стають об’єктами національного 

оподаткування, а в більшості випадків темою рішень СЄС стає усунення 

відмінностей в оподаткуванні резидентів і нерезидентів. 

У зв’язку із вищенаведеним, що стосується наближення правового 

регулювання визначення платника податку в Україні, то уповноважені особи 

України та ЄС повинні визначити ступінь необхідного наближення 

вітчизняного законодавства до права ЄС. На нашу думку, хоча відмінність є 

очевидною, Україні в першу чергу слід направити зусилля на зміни, які 

будуть сприяти правовій визначеності, але беручи до уваги необхідність 

відсутності перешкод для торгівлі між Україною та ЄС.  

За будь-якого підходу слід врахувати ті негативні явища, які тягнуть за 

собою положення Директиви про ПДВ, зокрема, у випадку із визначенням 

платника податку це є створення правової невизначеності.  

Для забезпечення функціональності імплементації визначення 

платника податку права ЄС у законодавство України слід більш детально 

аргументувати всі критерії, з якими пов’язується набуття статусу платника 

податку. Необхідно створити умови максимальної правової визначеності та 
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розмежувати правила «безпечної гавані» щодо кожного критерію, які би 

визначали вимоги, при виконанні яких особа би вважалася такою, що 

задовольнила відповідні критерії та набуває статусу платника податку. Або, 

навпаки, не охоплюючи  яких критеріїв особа однозначно не вважатиметься 

платником податку.  

В такому випадку у вітчизняному законодавстві слід визначити окремо 

поняття «економічна діяльність для цілей ПДВ»: адже за своєю суттю ПДВ є 

непрямим податком та не залежить від мети отримання прибутку.  

На нашу думку, такий підхід відповідатиме законодавству та практиці в 

ЄС.  

Окремо слід конкретизувати випадки, в яких особа вважається такою, 

що здійснює економічну діяльність самостійно. Додатково необхідно, 

ґрунтуючись на правовому визначенні, фундаментально-теоретично 

сформувати критерії для усунення можливої неточності щодо особливостей 

діяльності, яка виникає за законодавством ЄС та має здійснюватися 

регулярно».  

Також у такому випадку слід брати до уваги зазначену вище практику 

національного законодавства Латвії та відокремити поняття 

«зареєстрований» і «незареєстрований» платник податку, а також ввести 

розподіл платників податку на внутрішніх (або національних) та іноземних. 

Натомість привертає увагу версія перекладу українською Директиви 

про ПДВ на сайті rada.gov.ua, коли економічна діяльність перекладається як 

«підприємницька діяльність».  

Вважаємо, що дане визначення не суперечить існуючій практиці 

всередині ЄС.  

Хоча, наприклад, німецькою мовою Директива про ПДВ іменує 

платника податку платником податку (версія нім. «steuerpflichtiger») [237, а 

«економічну діяльність» - «економічною діяльністю» (версія нім. – 

«wirtschaftliche Tätigkeit») [238, в той же час німецькомовне національне 

законодавство Австрії іменує платників податку «підприємцями» (німецькою 
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– unternehmer) , а економічну діяльність – «підприємницькою діяльністю» 

[239. 

Підсумувавши зазначене вище, незважаючи на окремі прогалини і 

неточності понятійного апарату законодавства, прогресивні новели дають 

змогу запропонувати такі кроки, спрямовані на виконання умов Угоди про 

асоціацію з наближення законодавства у сфері ЄС як альтернативу 

формально юридичному підходу (див.  п. 3.1): 

1. Проведення повного теоретичного аналізу джерел права ЄС у 

сфері ПДВ з метою виявлення тих правил, щодо яких наближення 

національного законодавства є доцільним та можливим в умовах дії Угоди 

про асоціацію. Також необхідно встановити, в яких рамках це наближення 

може бути здійснене, враховуючи приклад аналізу, продемонстрований у 

розділі 3, а також приклад інших Держав-членів ЄС, продемонстрований у 

розділі 2, та приклад Держав-членів ЄЕЗ, продемонстрований у розділі 3.  

На теоретичному рівні вітчизняна наука має бути готовою не лише прийняти 

податкове право ЄС, але й переосмислити його.  

Особливо це твердження актуальне в нових для України зовнішньо- і 

внутрішньополітичних умовах, в яких опинилась. 

2. Встановлення у ході переговорного процесу із інститутами, 

утвореними відповідно до Угоди про асоціацію, виключного переліку норм 

права ЄС, щодо яких необхідно наблизити національне законодавство до 

рівня, в якому таке наближення має бути здійсненим, і конкретних часових 

рамок для такого поетапного наближення в межах, встановлених Угодою про 

асоціацію. На основі аналізу, проведеного на попередньому етапі, під час 

переговорного процесу з боку України має проводитися лобіювання про 

встановлення Україною правил, які можуть не відповідати Директиві про 

ПДВ, але при цьому відповідатимуть державним інтересам України та не 

порушуватимуть умов ведення торгівлі між Україною та ЄС. 

3. Проведення перекладу на державну мову зазначених джерел 

права, який відповідатиме меті та загальній цілі правил, щодо яких має бути 
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наближеним національне законодавство, та щодо версії якого буде 

здійснюватися наближення вітчизняного законодавства. 

4. Безпосередньо провести зміни у законодавстві у терміни, 

встановлені Угодою про асоціацію, які відповідатимуть крокам, наведеним 

вище. 

Вважаємо, що такий підхід буде  найкраще сприяти тому рівню 

наближення законодавства України до права ЄС у сфері ПДВ, який 

відповідатиме інтересам України. Адже відповідальність держави перед 

громадянами полягає як у «формалізованій взаємності прав та обов’язків, 

встановлених законодавцем» [22, с. 48, так і у тому, щоб створити найбільш 

сприятливі умови для громадян, у тому числі обстоюючи національні 

інтереси у відносинах з іншими сторонами та проведення ефективної 

законотворчої діяльності.  

Проведений нами аналіз національного законодавства Держав – членів 

ЄС свідчить, що саме шляхом значної деталізації та налаштування норм 

права ЄС під власні потреби обрали багато передових Держав-членів, 

зокрема, Великобританія, Ірландія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина та 

Австрія. Цими Державами-членами прийнято законодавство, яке відображає, 

в першу чергу, їх особливе ставлення до відносин у сфері ПДВ. Вважаємо, 

що, йдучи назустріч інтеграції з ЄС, Україна має докласти всіх зусиль задля 

того, щоб запозичити лише найкраще і максимально мінімізувати вплив тих 

можливих негативних явищ, настанню яких вона не може запобігти. Для 

цього національна політика повинна бути усвідомленою, чому, не в останню 

чергу, сприятиме використання надбань української науки.   
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ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ: 

1. В умовах дії Угоди про асоціацію Україна взяла на себе зобов’язання 

наблизити норми національного законодавства до певних норм права ЄС у 

сфері ПДВ. Сама Угода про асоціацію не виписує достатньо детально та 

вичерпно ані перелік відповідних норм, ані характер наближення 

національного законодавства України до них.  

2. Звернувшись до текстів Угод про асоціацію між Грузією та ЄС і 

Молдовою та ЄС, можна побачити деталізований список положень, щодо 

яких потрібно наблизити національні законодавства держав «Східного 

партнерства». Слід звернути увагу, що згадані угоди відрізняються між 

собою, що може бути наслідком як технічних причин, так і спеціальних 

домовленостей сторін. 

3. Держави, що є членами ЄЕЗ, незважаючи на наявність спільного 

ринку з ЄС, не наближали власні законодавства до законодавств ЄС таким 

чином, щоб повністю не суперечити йому. Отже, підхід даних держав може 

слугувати прикладом для переговорних позицій України із ЄС щодо 

визначення змісту гармонізації законодавства України із законодавством ЄС 

у сфері ПДВ. 

4. Аналіз Угоди про асоціацію не дозволяє зробити висновок про те, до 

якої міри має бути наближеним законодавство України до права ЄС у сфері 

ПДВ. Припускаємо, що без додаткових домовленостей необхідно повністю 

відповідати нормам права ЄС першого рівня, і тим нормам другого рівня, які 

є обов’язковими для імплементації Державами  членами ЄС. У такому разі 

провести наближення законодавства України до права ЄС можна формально-

юридичним способом (див. п. 3.1). 

5. Аналіз понять «фіксоване представництво», «звільнення від 

оподаткування із правом на зменшення податкового зобов’язання» та 

положень, які визначають статус платника податку в Україні та ЄС 

демонструють, що формально-юридичний спосіб наближення законодавства 
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України до права ЄС не надає вичерпні відповіді на правові питання, що 

виникають в рамках Угоди про асоціацію. 

6. Альтернативним підходом до наближення вітчизняного 

законодавства у сфері ПДВ до права ЄС є попередній аналіз усього права ЄС 

у сфері ПДВ та адаптації норм права ЄС у тому вигляді, в якому це буде 

найбільше відповідати національним інтересам України (див. п. 3.2). 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення існуючих підходів до 

визначення ПДВ, проаналізовано законодавство ЄС, спрямоване на правове 

регулювання ПДВ в ЄС, та отримано науково обґрунтовані результати, які 

розв’язують конкретне наукове завдання в науці фінансового права, що 

полягає в розробленні теоретичних та практичних підходів щодо наближення 

законодавства України про ПДВ до законодавства ЄС. У процесі 

дослідження сформульовано висновки, пропозиції та рекомендації, 

спрямовані на виконання зазначеного завдання, а саме: 

1. Податком на додану вартість визначається будь-який податок, що за 

методом підрахунку спрямований на оподаткування доданої вартості. 

Виділяють чотири основні методи підрахунку цього податку: прямий метод 

додавання, непрямий метод додавання, прямий метод віднімання, непрямий 

метод віднімання. Податок на додану вартість, що справляється в державах 

Європи, є непрямим та залежить від податкових рахунків або накладних. За 

методом підрахунку цей податок належить до основного методу підрахунку – 

методу непрямого віднімання, та до похідного методу – кредитно-

рахункового методу.  

Податок на додану вартість, що обраховується за кредитно-рахунковим 

методом, у теорії та на практиці має певні різновиди, зокрема: 1) може бути 

загальнодержавним або місцевим; 2) залежно від операції, може стягуватися 

за принципом походження або призначення; 3) може мати одну податкову 

ставку та максимально широкий об’єкт оподаткування (новозеландський тип) 

або одну чи декілька ставок оподаткування разом зі значною кількістю 

звільнень та виключень (європейський тип). 

2. Становлення податку на додану вартість в Європі відбулося через 

введення у Франції податку за методом підрахунку непрямого віднімання, 

який справлявся лише на деяких етапах обороту. У Європі ПДВ поступово 

еволюціонував до нарахування на всіх етапах обороту. Важливу роль у 
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поширенні ПДВ на території Європи відіграла інтеграція європейських 

держав до ЄЕС (пізніше ЄС). Інтеграційні процеси на території Європи 

дозволили сформувати систему ПДВ ЄС, архітектура якої у 1993 р. набула 

нинішньої форми. У ЄС законодавство у сфері ПДВ спрямоване на 

врегулювання головних засад та напрямів функціонування системи ПДВ.  

3. Ураховуючи, що Директива про ПДВ створює умови для значних 

розбіжностей правового регулювання відносин у сфері ПДВ на рівні Держав-

членів ЄС, є очевидним, що на рівні ЄС створюються необхідні умови для 

невисокого рівня гармонізації законодавства та практики на національному 

рівні. Усі норми першого рівня є обов’язковими до застосування на 

національному рівні без імплементації їх до законодавства Держав-членів 

ЄС. Норми другого рівня поділяються на обов’язкові та необов’язкові для 

імплементації. Без імплементації більшості обов’язкових норм другого рівня 

державами-членами ЄС функціонування системи ПДВ у ЄС неможливо.  

Водночас, проблемами правового регулювання ПДВ на рівні ЄС 

визначено такі:  

– існування надто загальних визначень (зокрема, визначення платника 

податку й товарів і послуг), що на практиці призводить до значної 

невизначеності та неузгодженості між державами-членами ЄС;  

– наявність можливостей для встановлення особливих правил 

державами-членами ЄС, що створює умови для значної розбіжності правил із 

ПДВ усередині ЄС; 

– перехідний характер податкової системи до наближення до сталої 

гармонізованої системи. Це призводить до конкуренції та неузгодженості між 

державами-членами ЄС і до того, що в архітектурі системи ПДВ виникають 

значні прогалини, які використовуються зі злочинною метою; 

– недостатнє регулювання адміністративного співробітництва між 

державними органами Держав-членів ЄС, відсутність контролю на кордонах, 

що сприяє зловживанням.  
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4. На рівні Держав-членів ЄС система ПДВ у ЄС характеризується 

різноплановою гармонізацією залежно від того, яка питома вага норм 

першого рівня врегульовує те чи інше питання, та наскільки деталізовано 

такі норми. Це залежить також і від правової традиції Держав-членів та від 

наявності спеціальних правил для тих чи інших Держав-членів у Директиві 

про ПДВ.  

Виявлено п’ять основних факторів, що призводять до дисгармонії 

системи ПДВ у ЄС:  

1) наявність норм національного законодавства, які не передбачені в 

Директиві про ПДВ; 

2) наявність норм у Директиві про ПДВ, що дозволяють усім державам-

членам ЄС запроваджувати по-різному ті чи інші правила; 

3) наявність норм Директиви про ПДВ, які дозволяють відхилятися від 

окремих положень Директиви про ПДВ певним державам-членам ЄС; 

4) відмінність у мовних версіях законодавства про ПДВ; 

5) відмінність у практиці адміністрування ПДВ та судовій практиці між 

державами-членами ЄС. 

Кожен із зазначених факторів має окремі причини для існування, проте 

наявність цілісного розуміння цієї категорії дозволяє аналізувати кожний із 

названих факторів окремо, зменшуючи таким чином абстрактність поняття 

«гармонізація системи ПДВ у ЄС» та формалізуючи основні напрями аналізу, 

спрямованого на виявлення й вирішення проблем недостатньої гармонізації 

законодавства ЄС у про ПДВ.  

5. У результаті дослідження зроблено висновок, що провести 

наближення законодавства України до законодавства ЄС можна формально-

юридичним способом. Загалом, з формально-юридичних позицій наближення 

законодавства України до законодавства ЄС можна здійснити таким чином: 

по-перше, керуючись визначеннями, наданими в розділі 2, встановити, які 

норми директив, зазначених в Угоді про асоціацію, належать до першого 

рівня, які – до другого рівня, та щодо яких Україна не повинна наближати 
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власне законодавство за предметом регулювання; по-друге, після визначення, 

до якого рівня належить кожна норма, доцільно: 

– виключити норми, щодо яких не може бути наближеним 

законодавство України, відповідно до предмета їх правового регулювання; 

– адаптувати в повному обсязі норми першого рівня (адаптуючи їх 

зміст, коли це необхідно для застосування в державі, що не входить до ЄС);  

– адаптувати норми другого рівня, які є обов’язковими для 

імплементації, здійснивши необхідний вибір, що надає Директива; 

– у випадку, якщо певні норми законодавства будуть суперечити 

вищезазначеним нормам, дозволяється залишати їх, якщо вони відповідають 

існуючим нормам другого рівня, які є необов’язковими для імплементації. 

Решта зазначених норм може слугувати прикладом для можливих інновацій 

та визначатиме межі можливої гнучкості законодавства України. 

6. Як альтернативу формально-юридичному підходу, автором 

пропонуються покрокові заходи, за якими безпосередньому внесенню змін у 

законодавство України передуватиме проведення повного теоретичного 

аналізу джерел права ЄС у сфері ПДВ, із встановленням виключного 

переліку норм права ЄС, до яких необхідно наблизити національне 

законодавство України. 

Саме такий підхід повною мірою сприятиме тому рівню наближення 

законодавства України до законодавства ЄС у сфері ПДВ, який 

відповідатиме інтересам України.  

7. Проведений аналіз національного законодавства Держав-членів ЄС 

свідчить про те, що саме шляхом значної деталізації та підлаштування норм 

законодавства ЄС під власні потреби рухалося багато передових Держав-

членів, зокрема Велика Британія, Ірландія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина та 

Австрія. Ці Держави-члени прийняли законодавство, яке відображає, 

насамперед, їх особливе ставлення до відносин у сфері ПДВ. З метою 

інтеграції в ЄС Україна має докласти всіх зусиль щодо максимальної 

мінімізації впливу можливих негативних явищ, яким вона не може запобігти. 
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Для цього національна політика має бути усвідомленою, чому сприятиме 

використання надбань української науки.  
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