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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Під впливом інтеграційних процесів актуальною пробле$

мою наукових досліджень у галузі оподаткування суб'єктів
господарювання різних галузей економіки є розробка ме$
ханізмів і важелів впливу на соціально$економічні процеси
непрямих податків, адаптації законодавства, що регулює
діяльність в аграрному секторі економіки, до нових правил
господарювання. В умовах економічної трансформації Ук$
раїни удосконалення вітчизняної практики непрямого опо$
даткування об'єктивно потребує звернення до зарубіжного
досвіду. Вітчизняні вчені$економісти звертаються до вивчен$
ня досвіду провідних країни як до джерела нагромаджених
практичних знань у системі фіскальних відносин. Однак ре$
гулювальні властивості непрямих податків суттєво від$
різняються в тій чи іншій країні, бо кожній країні притаманні
свої особливі риси розвитку економіки з певною динамікою
соціально$економічних та політичних процесів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Актуальність проблематики, пов'язаної з непрямим опо$

даткуванням та особливостями аграрного бізнесу, підтвер$
джується публікаціями вітчизняних вчених$економістів, та$
ких як І.Д.Якушик, Я.В.Литвиненко [1], І.В. Педь [2],
Н.О. Ривак [3], В.М.Мельник, О.В.Солдатенко [4], В.Пар$
нюк [5] тощо. Проте окремі важливі аспекти удосконален$
ня механізму непрямого оподаткування аграрного бізнесу
в нестабільному економічному та політичному середовищі
ще не знайшли повного і комплексного висвітлення в еко$
номічній літературі.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАВДАННЯ
Основною метою статті є оцінка світового досвіду фор$

мування системи непрямого оподаткування аграрного бізне$
су з метою підвищення ефективності його функціонування,
визначення впливу окремих непрямих податків на соціаль$
но$економічний розвиток країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах вступу України до СОТ необхідним є реформу$

вання діючого механізму фінансової підтримки аграрного
бізнесу за рахунок особливого порядку справляння непрямих
податків, які в розвинених країнах світу є важливим джерелом
доходів і посідають важливе місце у фінансуванні державних
потреб. Податкові системи різних країн світу відрізняються за
типом побудови, кількістю податків, ставками податкових пла$
тежів, методикою їхнього розрахунку, способом стягнення.

Аналіз та систематизація наукових джерел довела, що
у більш розвинених країнах переважають так звані уні$
версальні непрямі податки, які мають ширшу базу оподат$
кування, тоді як акцизні податки і мита використовуються
менш активно. У країнах з нижчим рівнем розвитку економ$
іки, навпаки, універсальні непрямі податки відіграють не таку
важливу роль порівняно із специфічними акцизами, за до$
помогою яких і формується більша частина податкових над$
ходжень. Проте спільною і характерною особливістю бага$
тьох країн Європи є висока культура платників податку,
відносна стабільність законодавчої бази [1].

Слід звернути увагу і на специфіку аграрної сфери еконо$
міки, яка пов'язана із забезпеченням продовольчої безпеки
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країни. Податкові політики щодо механізму непрямого опо$
даткування аграрних підприємств у країнах Європи, Америки,
Азії істотно відрізняються. Наприклад, у більшості країн про$
тягом 1996—2006 р. ставки податку на додану вартість пере$
глядалися як з метою збільшення (Кіпр, Словенія, Німеччина,
Греція, Італія, Нідерланди, Португалія), так і з метою зменшення
(Чехія, Словаччина, Угорщина і Франція) [1]. Зауважимо, що
податкова ставка, за яким справляється акцизний збір, на сьо$
годні в Україні значно нижча, ніж у країнах$членах ЄС [2]. Тому
ми не бачимо необхідності розглядати досвід застосування
такого виду непрямого податку, як акцизний збір.

На нашу думку, з метою уніфікації податкового зако$
нодавства України в аграрній сфері з відповідними норма$
ми права в країнах Європейського союзу необхідно прове$
сти порівняльний аналіз світового досвіду з даного питан$
ня. Щодо непрямого оподаткування в АПК Бельгії, то став$
ка ПДВ для більшості платників податків аграрної сфери
становить 21 % [1]. У Греції споживчі товари оподаткову$
ються за зниженою ставкою податку на додану вартість 8
%. В Іспанії підприємства АПК використовують дві ставки
ПДВ: 4 % — на продовольчі товари широкого вжитку (хліб,
молочні вироби, яйця, фрукти, овочі, зерно) та 7 % — на
продукти харчування та продовольчі вироби [1].

В Італії непрямі податки становлять 35,2 % в загально$
му обсязі податкових надходжень. Тому питання оподатку$
вання є одним із основних в економічній політиці держави.
До виробників товарів першої необхідності (хліб, молоко,
продукти харчування) застосовується ставка 4 %. Здійсню$
ючи на території Норвегії виробничу чи іншу діяльність,
більшість суб'єктів господарювання агропромислового ком$
плексу сплачують ПДВ у розмірі 23 % [1].

Щодо податкової політики Польщі в сфері непрямого
оподаткування, то 40,6% надходжень до бюджету держа$
ви становлять непрямі податки, серед яких більша частка
належить податку на товари та послуги. Підприємства агро$
промислового комплексу сплачують податок на товари та
послуги за зниженою (7% або 3%) чи нульовою ставкою.
Знижена ставка 7 % застосовується переважно до перероб$
лених продуктів харчування. Ставку 3 % встановлено на
товари підприємств сільського господарства та низку товарів
імпорту не переробленої та переробленої продукції цієї
сфери. Нульова ставка застосовується на внутрішній про$
даж та імпорт засобів сільського господарства, сільськогос$
подарські машини, трактори та інструменти [1].

Чехія є країною з розвиненою індустрією, але значна
питома вага належить й аграрному сектору. Підприємства з
виготовлення продовольчих товарів (хліб, крупа, м'ясо, олія,
цукерки) застосовують 5% ставка ПДВ  [3].

На нашу думку, податкові реформи в сфері непрямого
оподаткування аграрних підприємств, що проводяться в
розвинутих європейських країнах, спрямовані на лібералі$
зацію системи оподаткування з метою запобігання відтоку
капіталу, підвищення інвестиційної привабливості та конку$
рентоспроможності продукції аграрної сфери. У структурі
податкових систем провідних країн Європи переважають
непрямі податки, у середньому їх частка у валовому внутрі$
шньому продукті в 1,8 рази перевищує частку прямих по$
датків [1]. Така структура податкової системи вважається
сприятливішою для економічного зростання, ніж податко$
ва система, що більшою мірою грунтується на прямих по$
датках. Проведений аналіз свідчить, що в податковій полі$
тиці європейських держав застосовується впровадження
знижених ставок непрямого оподаткування підприємств
АПК, але не більше однієї — двох [5].

Отже, проблематика непрямого оподаткування як важ$
ливої складової регіонального та національного економічного
розвитку особливо актуалізується в сучасний період посилен$
ня залежності розвитку національної економіки від її адек$
ватної участі у міжнародному економічному співробітництві.

Тенденції посилення ролі непрямого оподаткування аграр$
них підприємств на внутрішньому ринку та в міжнародній
діяльності, матимуть своє продовження у перспективі, особ$
ливо враховуючи відчутний ціновий тиск на ринку сільсько$
господарської продукції [4]. На нашу думку, це допоможе
державним органам наповнювати бюджети всіх рівнів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, вважаємо

за необхідне наголосити на потребі подальших досліджень
практики використання непрямого оподаткування аграрних
підприємств. На нашу думку, Україна повинна сміливо зас$
тосовувати успішний досвід провідних країн Європи у пи$
таннях використання непрямих податків як дієвих факторів,
що сприяють підвищенню конкурентоспроможності
сільськогосподарської продукції, аграрного підприємства,
галузі АПК, країни в цілому. В рамках даної проблематики
необхідно звернути увагу на вирішення таких питань:

1) податкова політика в Україні повинна бути спрямо$
вана сьогодні на зменшення частки ухилянь від сплати не$
прямих податків. На нашу думку, для вирішення даної про$
блеми необхідно зменшити адміністративний тягар справ$
ляння непрямих податків;

2) досвід зарубіжних країн засвідчує високу ефективність
застосування у сфері АПК диференційованих податкових ста$
вок ПДВ. Вважаємо, що такий підхід у сфері непрямого опо$
даткування зробить можливим стимулювання попиту, через
який забезпечується вплив на виробництво продовольчої про$
дукції. Така пропозиція матиме і соціальний ефект, що поля$
гатиме у перерозподілі податкового тягаря;

3) ми погоджуємося з вченими, які вважають, що систе$
ма непрямого оподаткування потребує удосконалення і у
галузі мита. Зниження митних бар'єрів сприятиме поглиб$
ленню інтеграційних процесів, що в цілому позитивно по$
значиться на розвитку національної економіки. Але знижен$
ня ставок мита у відповідності з правилами СОТ матиме і
негативні наслідки для АПК — можливість неконтрольова$
ного вивезення сировини за межі країни (оскільки націо$
нальні виробники поки що менше орієнтовані на експорт
готової продукції). Також це поставить під загрозу окремі
галузі АПК, проте дозволить аграрним підприємствам на
міжнародних ринках конкурувати на рівних умовах із зару$
біжними товаровиробниками, що забезпечить інтенсифіка$
цію виробництва, стимулювання технологічного оновлення
та впровадження досягнень науково$технічного прогресу.

Проте, на нашу думку, при запозиченні досвіду у сфері
непрямого оподаткування аграрного бізнесу необхідно зва$
жати на реалії суспільного та державного життя в Україні, а
також враховувати конкретні обставини, географічне поло$
ження, культуру і традиції, наявність ресурсів і загальний
рівень розвитку кожної окремої країни. Тому вирішення
даної проблематики потребує часу.
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