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ВСТУП
Сучасний стан економіки країни характеризується зни!

женням обсягів виробництва, негативним сальдо платіжно!
го балансу та дефіцитністю бюджету. Вирішення зазначе!
них проблем вимагає одночасного збільшення фіскальної
ефективності податків та реалізації їх регуляторного потен!
ціалу. Реалізувати таку ідею можна за допомогою непря!
мих податків, які мають значний фіскальний потенціал, та
через регулювання товарообороту впливають на обсяги ви!
робництва та динаміку платіжного балансу.
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НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ УЧАСТЬ У
РЕГУЛЮВАННІ ТОВАРООБОРОТУ КРАЇНИ

Стаття присвячена визначенню основних характеристик непрямих податків та їх ролі у регу�

люванні товарообороту. Визначено напрями впливу універсальних та специфічних акцизів на

динаміку та структуру товарообороту країни.

The article is sanctified to determination of basic descriptions of indirect taxes and their role in

adjusting of commodity turnover. Directions of influence of universal and specific excises on a

dynamics and structure of commodity turnover of country are determined.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Різні аспекти справляння непрямих податків висвітлені

в працях О. Амоші, О. Данілова, Г. Дорожкіної, Ю. Іванова,
І. Майбурова, Т. Паєнтко, А. Соколовської, Н. Ярової та ін.
Однак питання регулювання товарообороту держави за до!
помогою механізму непрямого оподаткування потребує по!
дальших досліджень. Метою статті є визначення напрямів
впливу непрямих податків на структуру і динаміку товаро!
обороту країни.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виникнення податків має давню

історію, оскільки перші форми їх
справляння припадають на період ут!
ворення ранніх державних форму!
вань. На той час податки справляли!
ся переважно у вигляді данини з
підкорених народів і були своєрід!
ною ознакою рабства. Становлення
класичних податкових систем відбу!
валося разом із формуванням дер!
жав, тому сформовані податкові си!
стеми мають характерні риси фіс!
кальних традицій тих країн, де відбу!
валося їх становлення і розвиток.
Однак всім без виключенням подат!
ковим систем властива наявність як
прямих, так і непрямих податків.

Початком розвитку непрямого опо!
даткування можна вважати появу по!
датків з обороту, які з часом трансфор!
мувалися у податок з продажів або по!
даток на додану вартість [2]. У світовій
науці і практиці непрямі податки також
називають акцизами або податками на
споживання, традиційно до їх складу
включають податок на додану вартість
(або податки з продажу), акцизні подат!
ки (специфічні акцизи) та мито.

Необхідність використання по!
датків на споживання представлена
в теорії економіки добробуту з по!
зицій порівняння економічної ефек!
тивності двох груп податків або з по!
зицій їх відповідності критерію нейт!
ральності. Відповідно до цієї теорії,
податок на доходи, який стягується
за тією ж ставкою, що й універсаль!
ний податок на споживання (універ!

Таблиця 1. Характерні риси непрямих податків

Джерело: складено автором на основі [1; 2; 3; 5; 6].
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сальний акциз), породжують однако!
ве надлишкове навантаження, внас!
лідок чого вони є еквівалентними, а
тому рівноцінними податками [3, с.
465].

Період виникнення та характерні
риси непрямих податків відображені
в табл. 1.

Незважаючи на те, що специфічні
акцизи виникли набагато раніше від ун!
іверсальних, ХХ століття можна оха!
рактеризувати як період стрімкого
розвитку саме універсальних акцизів.

Як зауважують А. Соколовська
та І. Майбуров, така ситуація була
зумовлена наступними причинами [3,
с. 467]:

— вищою фіскальною ефектив!
ністю універсальних акцизів порівня!
но зі специфічними, що зумовлено
ширшою базою оподаткування;

— вищою економічною ефектив!
ністю універсальних акцизів порівня!
но зі специфічними внаслідок оподат!
кування всіх товарів за єдиною став!
кою, в результаті чого універсальні
акцизи не впливають на відносні ціни,
внаслідок чого породжують менше
надлишкове навантаження;

— цілеспрямованою політикою
Євросоюзу, направленою на забез!
печення використання універсальних
акцизів у формі податку на додану
вартість всіма країнами!членами.

Характерною рисою універсаль!
них і специфічних акцизів є те, що
вони включаються у ціну товару у виг!
ляді надбавки, тому їх кінцевими
платниками виступають споживачі.
Незважаючи на значний фіскальний
регуляторний потенціал, закладений у непрямих податках,
ставлення до них склалося неоднозначне, у науковій та прак!
тичній літературі наголос робиться як на недоліках, так і на
перевагах непрямих податків (табл. 2).

Непрямі податки хоч і вважаються нейтральними, по!
рівняно з прямими, однак вплив на поведінку економічних
агентів вони все одно мають, у першу чергу, через рівень
цін. Вплив непрямих податків залежить
від багатьох факторів (рис. 1).

У системі непрямих податків найбіль!
шу фіскальну роль відіграють ПДВ та спе!
цифічні акцизи, однак всі без винятку не!
прямі податки відіграють одну з провідних
ролей у регулюванні товарообороту.

Традиційно вважається, що найбіль!
ший вплив на товарооборот має мито,
що з точки зору регулювання зовнішнь!
оторговельного обороту є беззапереч!
ним фактом, окрім того, для країн з
низьким рівнем соціально!економічного
розвитку мито відіграє значну фіскаль!
ну роль. Застосування імпортного та ек!
спортного мита супроводжується виник!
нення кількох ефектів (рис. 2).

Таким чином, запровадження мита,
зміна його ставок може впливати як на
внутрішній, так і на зовнішній країни.
Завдяки застосуванню мита можна ре!
гулювати присутність товарів іноземних

фірм на внутрішньому ринку, що у короткостроковій перс!
пективі може сприяти збільшенню частки національних то!
варовиробників у внутрішньому товарообороті країни. Од!
нак у випадку зниження конкурентоспроможності товарів
національних виробників це може спровокувати такий не!
гативний ефект як зростання обсягів контрабанди та тіньо!
вого товарообороту.

Таблиця 2. Переваги і недоліки непрямих податків

Джерело: складено автором на основі [1; 2; 3; 5; 6].
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Рис. 1. Канали впливу непрямих податків на діяльність
суб'єктів господарювання
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Ступінь регулювання зовнішнього товарообороту за до!
помогою мита залежить від співробітництва країни з міжна!
родними торговими організаціями та членства у різного виду
міжнародних об'єднаннях, які висувають свої вимоги щодо
діапазону застосування мита у сфері зовнішньої торгівлі.
Одностороннє порушення таких умов матиме негативні на!
слідки для країни!порушника, внаслідок введення митних
обмежень щодо її товарі або застосування штрафних санкцій.

У податку на додану вартість також закладено значний
регуляторний потенціал, який зумовлений самою природою
справляння ПДВ. Так, вплив на внутрішній товарооборот може
мати звільнення від оподаткування (без відшкодування) окре!
мих видів діяльності та імпорту. Звільнення від оподаткування
окремих видів діяльності сприятиме зростанню обсягів вироб!
ництва у цих галузях, однак не можна однозначно стверджу!
вати, що ціни на їх продукцію будуть нижчі, ніж за умови справ!
ляння ПДВ. Тобто очікувати можна тільки збільшення обсягів
виробництва, як наслідок розширення бази оподаткування для
інших податків та створення нових робочих місць.

Звільнення від оподаткування імпорту доцільне тоді,
коли є необхідність збільшення присутності на вітчизняно!
му ринку імпортної продукції, зокрема продукції високотех!
нологічного характеру, яку не виготовляє країна!імпортер.
Такий захід дозволяє реалізовувати стратегію наздоганяю
чого розвитку шляхом імпорту передових технологій та їх
освоєння паралельно з розвитком власних технологій.

Регуляторний потенціал ПДВ може бути реалізований та!
кож за допомогою застосування нульової ставки ПДВ. Такий
механізм передбачає відшкодування ПДВ платнику податків,
раніше сплаченого у складі ціни придбаних товарів, робіт, по!
слуг. За допомогою такого механізму можна стимулювати ек!
спорт, що також буде змінювати структуру товарообороту та
позитивно впливатиме на динаміку платіжного балансу.

Специфічні акцизи також мають регулюючі властивості,
оскільки, в першу чергу, покликані регулювати споживання підак!
цизних товарів (зменшувати), що відповідним чином позначаєть!
ся на їх виробництві та імпорті, а отже, і на товарообороті.

Оптимальними товарами акцизного оподаткування вва!
жаються товари, використання яких породжує негативні
зовнішні ефекти. Це традиційні підакцизні товари — алко!
гольні напої та тютюнові вироби, а також відносно нові підак!
цизні товари — енергетичні продукти (бензин, електроенер!
гія, газ, вугілля, дизельне паливо і т.д.). Вибір цих товарів у
якості об'єктів акцизного оподаткування пояснюється
кількома основними причинами:

— по!перше, теоретично виправданим може бути под!
війне оподаткування непрямими податками тільки товарів з
негативними зовнішніми ефектами;

— по!друге, ці товари є об'єктом особливої уваги дер!
жави, яка намагається регулювати їх виробництво і спожи!
вання, за допомогою якого держава може спонукати спожи!
вачів вказаних товарів зменшувати обсяги їх споживання,

змінювати його структуру, переходити до
споживання менш шкідливих для здоров'я
і навколишнього середовища товарів;

— по!третє, подолання наслідків спо!
живання шкідливих для людини, суспіль!
ства і природи товарів потребує акумуляції
в руках держави значних фінансових ре!
сурсів, які варто направляти на розвиток
охорони здоров'я, будівництво автомобіль!
них доріг, охорону навколишнього середо!
вища, проведення досліджень у сфері еко!
логічно чистих видів палива, альтернатив!
них джерел енергії і т.д. Основним джере!
лом таких ресурсів мають бути податки на
товари, споживання яких породжує нега!
тивні зовнішні ефекти [3, с. 504].

Таким чином, застосування акцизно!
го оподаткування більшою мірою впливає на структуру внут!
рішнього товарообороту, однак за умови оподаткування
специфічними акцизами окремих груп імпортних товарів —
впливатиме і на зовнішній товарооборот.

Різновидом специфічних акцизів можна вважати подат!
ки на предмети розкоші [4], якщо вони включаються у ціну
відповідного товару у вигляді спеціальної надбавки. Опо!
даткуванню предметів розкоші властиві кілька ефектів:

— у короткостроковій перспективі збільшення доходів
бюджету за рахунок оподаткування предметів розкоші;

— у довгостроковій перспективі можливе зростання об!
сягів контрабанди та тіньового сектору реалізації таких товарів;

— у довгостроковій перспективі можливе зменшення
питомої ваги предметів розкоші у загальному обсязі това!
рообороту, що зумовлено низькою еластичністю попиту на
такі товари.

ВИСНОВКИ
Таким чином, непряме оподаткування має значний ваго!

мий вплив на регулювання товарообороту. Цілеспрямоване і
виважене застосування непрямих податків дозволить реалі!
зувати їх фіскальний потенціал, що сприятиме скороченню
дефіциту бюджету держави. Застосування регуляторних мож!
ливостей непрямих податків сприятиме оптимізації внутріш!
нього та зовнішнього товарообороту, що позитивно відобра!
зиться на структурі і динаміці товарообороту держави. Перс!
пективою подальших досліджень є оцінка впливу непрямих
податків на товарооборот держави.
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Рис. 2. Вплив мита на товарооборот країни


