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Метою статті є проведення порівняльного аналізу європейського законодавства з питань оподаткування та законодавства України в даній 
сфері та надання практичних рекомендацій щодо вдосконалення вітчизняної податкової системи з урахуванням результатів даного дослідження. 
Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто зміни податкового законодавства України в умовах 
євроінтеграції. В результаті дослідження встановлено місце України в міжнародних рейтингах і виявлено тенденцію до покращення показників, 
що характеризують податкову систему; проаналізовано чинне податкове законодавство України, що втілене в нормах Податкового кодексу, 
в порівнянні з податковим законодавством країн Єврозони та перспективною моделлю реформування податкової сфери, яка була запропонова-
на урядом України та викладена в «Концепції реформування податкової системи України», зокрема був здійснений детальний аналіз податку на 
додану вартість, податку на прибуток, майнового податку, екологічного податку та акцизного податку; здійснено дослідження особливостей 
податкових системи різних країн – учасниць ЄС та на його основі надано практичні рекомендації щодо вдосконалення вітчизняної податкової си-
стеми з використанням позитивного досвіду Європейських країн. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка заходів щодо 
вдосконалення вітчизняної податкової системи.
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Гречко А. В. Перспективы реформирования налоговой системы 

Украины в условиях евроинтеграции
Целью статьи является проведение сравнительного анализа евро-
пейского законодательства по вопросам налогообложения и законо-
дательства Украины в данной сфере и предоставление практичес-
ких рекомендаций по совершенствованию отечественной налоговой 
системы с учетом результатов данного исследования. Анализируя, 
систематизируя и обобщая научные труды многих ученых, были 
рассмотрены изменения налогового законодательства Украины 
в  условиях евроинтеграции. В результате исследования установлено 
место Украины в международных рейтингах и выявлена тенденция 
к  улучшению показателей, характеризующих налоговую систему; про-
анализировано действующее налоговое законодательство Украины, 
воплощенное в нормах Налогового кодекса, по сравнению с налоговым 
законодательством стран Еврозоны и перспективной моделью ре-
формирования налоговой сферы, которая была предложена прави-
тельством Украины и изложена в «Концепции реформирования нало-
говой системы Украины», в частности, был осуществлен детальный 
анализ налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, иму-
щественного налога, экологического налога и акцизного налога; осу-
ществлено исследование особенностей налоговых систем различных 
стран – участниц ЕС и на его основе даны практические рекомендации 
по совершенствованию отечественной налоговой системы с исполь-
зованием положительного опыта европейских стран. Перспективами 
дальнейших исследований в данном направлении является разработ-
ка мероприятий по совершенствованию отечественной налоговой 
системы.
Ключевые слова: налоги, налоговая система, НДС, налог на прибыль, 
налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц, ЕС
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Conditions of European Integration
The article is aimed at comparative analysis of the European and the Ukrai-
nian legislation on taxation and at providing practical recommendations on 
improvement of the domestic tax system, taking into account the results of 
the present study. When reviewing, analyzing and summarizing the works 
of numerous scientists, changes in the tax legislation of Ukraine were ex-
amined under conditions of European integration. In the results of the study 
the place of Ukraine in the international rankings was defined and a trend 
towards improvement of indicators to characterize the tax system was re-
vealed; the current tax legislation of Ukraine, embodied in the norms of the 
Tax Code, was analyzed compared with the tax legislation of the Euro area 
member states and with the prospective model of reforming the tax sphere, 
which was proposed by the Government of Ukraine and is explicated in the 
«Conception for reforming the tax system of Ukraine» and a particular de-
tailed analysis of the value added tax, income tax, property tax, environ-
mental tax and excise tax was carried out; tax systems of the several EU 
member states were studied and on the basis of the obtained results prac-
tical recommendations on improvement of the domestic tax system using 
the positive experience of European countries were given. Prospective for 
further research in this area is the development of measures to improve the 
domestic tax system.
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Вступ. У зв’язку з тим, що Україна на сьогоднішній 
день обрала курс на євроінтеграцію, виникає необхід-
ність пристосування існуючих інститутів, що регулюють 
соціально-економічні процеси, до умов, які висуваються за-
конодавством ЄС. Зокрема, важливим аспектом розвитку 
будь-якої країни є ефективність функціонування інститутів 
оподаткування. Регулювання податкової сфери в Україні 
здійснюється у відповідності до Податкового кодексу Укра-
їни, норми якого зазнають постійних змін, що свідчить про 
значну нестабільність вітчизняної системи оподаткування. 
З іншого боку, в умовах, що склалися на сьогоднішній день 
в України, реформування податкового законодавства є не-
обхідною умовою ефективної роботи всієї економічної сис-
теми. З огляду на прийняте рішення в орієнтації України на 
Європу, корегування існуючого інституційного механізму 
оподаткування має бути здійснено з урахуванням вимог єв-
ропростору. У межах Європейського співтовариства діють 
Директиви ЄС, проте вести мову про їх дотримання Укра-
їною зарано, оскільки її рівень економічного, соціального 
і політичного розвитку не відповідає європейському, і від-
повідно інститути, адаптовані для країн Європи, не можуть 
бути застосовані в Україні. Проте, при розбудові інститу-
ційного середовища в Україні необхідно орієнтуватися на 
соціально-економічні інститути, що діють в Європі, брати 
до уваги принципи побудови податкової системи ЄС, однак 
адаптувати їх до умов, що склалися в Україні на певному 
етапі розвитку. Оскільки питання реформування податко-
вої сфери стає все більш актуальним на сьогоднішній день, 
на нашу думку, доцільно буде провести порівняльне дослі-
дження системи оподаткування ЄС та України з урахуван-
ням значної кількості податкових новацій, запропонованих 
урядом, та надати практичні рекомендації щодо подальшо-
го вдосконалення вітчизняної податкової сфери. Отже, пи-
тання реформування податкової системи України в умовах 
євроінтеграції є досить актуальним на сьогоднішній день. 

Українські науковці мають певні здобутки в дослі-
дженні системи оподаткування країн ЄС та їх порівнянні 
з вітчизняною податковою системою. Серед них мож-
на відмітити наукові праці таких вчених, як: І. О. Лютий 
[8], А. Б. Дрига [8] , М. О. Петренко [8], Г. М. Білецька [9],  
М. В. Кармаліта [9], М. О. Куц [9], Д. М. Серебрянський [21], 

О. М. Смірнова [21], І. І. Огороднікова [21] та інші. Однак, 
зважаючи на сучасні реалії у сфері оподаткування, можна 
зробити висновок про те, що даний напрям дослідження 
потребує подальшого доопрацювання і розробки з метою 
удосконалення інститутів оподаткування в Україні з орієн-
тацією на норми, прописані в законодавстві країн-учасниць 
ЄС, для знаходження балансу інтересів платників податків 
та держави.

На сучасному етапі розвитку економічних відноси 
вітчизняні інститути оподаткування є не достатньо дієви-
ми, про що свідчить низка фактів: зростаюче невдоволення 
суб’єктів підприємницької діяльності, рівень тінізації еко-
номіки, масштабність корупції на державному та місцево-
му рівні, значний податковий тиск на платників, складна та 
довготривала процедура сплати податків тощо. Підтвер-
дженням недостатньої ефективності системи оподаткуван-
ня в Україні є надзвичайно низькі позиції в міжнародних 
рейтингах, що характеризують податкові інститути країни. 
Одним з показників, що визначають рівень розвитку по-
даткової системи, є податкове навантаження на платників 
податків. Так, рівень податкового навантаження в Україні 
визначається за методикою, запропонованою Світовим 
банком в рамках оцінки ведення бізнесу в різних країнах 
світу. Сплата податків є одним з 10 індикаторів, що показу-
ють рівень регулювання підприємницької діяльності в кра-
їні, вони враховують час і вартість виконання підприємцем 
вимог держави щодо реєстрації нового підприємства і ве-
дення його діяльності, здійснення торгівельних операцій, 
забезпечення виконання контрактів, оподаткування та 
закриття підприємства. Сам індикатор «Сплата податків» 
складається з трьох показників: кількість платежів протя-
гом року, витрати часу на підготовку податкової звітності 
і сплату податків для трьох основних податків (ПДВ, по-
даток на прибуток, внески на соціальне страхування); уза-
гальнена ставка податку (табл. 1). 

Кількість платежів суттєво зменшилась за рахунок 
скасування низки місцевих податків. Експерти Світового 
банку відзначили, що скорочення часу стало можливим за 
рахунок спрощення декларацій для сплати ПДВ та єдиного 
соціального внеску, а також удосконалення системи елек-
тронного звітування. За оцінками дослідження, за рік по-

Таблиця 1

динаміка показників, що характеризують рівень розвитку податкової системи України [1]

Рік Кількість 
платежів на рік

Час для сплати  
податкових 

платежів

Сукупна податкова 
ставка (у відсотках  

до комерційного 
прибутку)

Місце України серед інших країн світу  
за рівнем розвитку податкової системи

2009 99 848 58,4 180 місце серед 181 країни

2010 147 736 57,2 181 місце серед 183 країн

2011 135 657 55,5 181 місце серед 183 країн

2012 135 657 57,1 181 місце серед 183 країн

2013 28 491 55,4 165 місце серед 185 країни

2014 28 390 54,9 164 місце серед 185 країни

* Для порівняння: середня сукупна податкова ставка у світі складає 44,8 % від комерційних прибутків, середня кількість податкових платежів 
за рік – 28,5, а середня кількість часу для здійснення цих платежів – 277 годин на рік.
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даткова ставка в Україні знизилася з 55,4 % до 54,9 %, кіль-
кість платежів залишилася на рівні минулого року – 28 [2].  
Станом на 2013 рік в Україні податкове навантаження на 
зарплату сягає 56 % (єдиний соціальний внесок у розмірі 
від 36,76 до 49,7 % плюс 15 % (17 %) податок з доходів фі-
зичних осіб). У Німеччині відрахування із зарплати складає 
лише 30 %, а у Швеції, країні з одними із найвищих податків 
у світі, – 46 % [3]. 

З жовтня 2013 року по червень 2014 року інтеграль-
ний податковий індекс, який вимірюється фахівцями ЄБА 
(Європейська бізнес-асоціація) уже вп’яте, не зазнав іс-
тотних змін і становить 2,37 бала з п’яти можливих. При 
тому, що на початок жовтня 2013 року цей показник ста-
новив 2,41 бала з п’яти можливих [4]. Податковий індекс 
розраховується по таких компонентах, як: якість податко-
вого законодавства, яке займає у структурі індексу 15 %; 
адміністрування податків – 40 %; фіскальний тиск – 30 %; 
якість податкового обслуговування – 15 %. У результаті 
близько 75 % учасників дослідження негативно оцінили 
якість податкового законодавства [4]. Близько 63 % 
респондентів відзначили, що податкова звітність була 
і залишається складною і незручною. Близько 48 % опи-
таних визнали, що тиск податкових органів і «пропозиції» 
сплатити податки авансом усе ще заважають діяльності 
[4]. Отже, несуттєве, проте все одно зниження показни-
ка Індексу свідчить про те, що настрої бізнесу істотно не 
змінилися, і платники податків так само гостро відчувають 
певні вади системи оподаткування. Одержані дані свідчать 
про недосконалість інституційного механізму оподаткуван-
ня фізичних і юридичних осіб. На сьогоднішній день у роз-

виток податкової системи України вносить свої корективи 
виникнення досить не простої економічної і політичної 
ситуації, що зумовлює необхідність корегування існуючих 
інститутів у відповідності до теперішніх реалій. Ряд виму-
шених змін в систему оподаткування було внесено в ек-
стреному порядку і закріплено Законом України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України» [5] та Закону України 
«Про запобігання фінансової катастрофи та створення 
передумов для економічного зростання в Україні» [6]. Про-
те більшість з цих змін носять тимчасовий характер і бу-
дуть скасовані після стабілізації ситуації в країні. Про це 
йшлося в попередніх дослідженнях автора, тому, на нашу 
думку, варто звернути увагу саме на перспективну модель 
системи оподаткування України, основні положення якої 
вже були представлені урядом в «Концепції реформування 
податкової системи України».

Так, урядом запропоновано розробити нову 
редакцію Податкового кодексу і впровадити в Україні до 
2016 року нову систему оподаткування, яка, в першу чер-
гу, передбачатиме скорочення базових податків до дев’яти. 
Виконання цього завдання дасть змогу спростити проце-
дуру адміністрування збору податків, скасувати корупцію 
в податковій сфері і дати можливість підприємцям працю-
вати за прозорими і зрозумілими механізмами. Крім цього, 
на нашу думку, доцільно буде при розробці змін до Пода-
ткового кодексу максимально орієнтуватися на податкове 
законодавство ЄС. Саме тому актуальним на сьогоднішній 
день буде порівняння податкових систем України (діючу 
модель і перспективну) і ЄС (табл. 2).

Таблиця 2

Порівняльна характеристика систем оподаткування країн ЄС та України (існуюча модель та перспективна)

Критерій  
порівняння Країни ЄС

Україна

діюча модель Перспективна модель

1 2 3 4

ПдВ

Ставка пдв (%)

країна Знижена Стандартна Знижена Стандартна Знижена Стандартна

Франція 7, 5,5, 2,1 19,6

7 або 0 20 7 або 0 20

італія 10, 6, 4 20

німеччина 7 19

великобританія 0 або 5 20%

для всіх країн 
ЄС

не вища 
5%

не нижче 
15%

податковий 
період

податковий період може дорівнювати одно-
му, двом місяцям або кварталу. проте, ди-
ректива дозволяє встановлювати інші періо-
ди, які не мають перевищувати рік

місяць (у деяких випадках квартал)

платники пдв

платником податку на додану вартість Шос-
та директива визначає фізичну або юридич-
ну особу, яка самостійно займається будь-
якою економічною діяльністю, незалежно 
від цілей, місця і результатів такої діяльності 
(це може бути виробництво, сільське госпо-
дарство, торгівля, професійна діяльність, по-
слуги тощо). критерій самостійності

Будь-яка особа, що провадить або планує провадити госпо-
дарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рі-
шенням як платник податку, або особа, що здійснює діяльність 
в обсягах, які підлягають оподаткуванню. У разі якщо загальна 
сума від здійснення операцій з постачання товарів / послуг, що 
підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі 
з використанням локальної або глобальної комп’ютерної ме-
режі, нарахована (сплачена) у такій особі протягом останніх
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ведення економічної діяльності виключає  
з кола платників податків найманих праців-
ників таосіб, які працюють за трудовими уго-
дами [7].

12 календарних місяців, сукупно перевищує ____ гри-
вень (без урахування податку на додану вартість), така 
особа зобов'язана зареєструватися як платник податку  
у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем 
проживання)

300000 1000000

Акцизний податок

підакцизні  
товари

алкоголь та алкогольні напої: пиво; вино; ферментовані 
напої, відмінні від вина та пива; проміжні продукти; етило-
вий спирт; перероблений тютюн: сигарети; сигари та сига-
рили; дрібно нарізаний тютюн (для скручування цигарок); 
інші курильні тютюни; нафтопродукти: бензин та легке 
дизельне пальне; зріджений нафтовий газ та метан; тяжке 
дизельне пальне та керосин; енергоносії та електроенер-
гія; природний газ; вугілля; електроенергія [8]

Спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, ал-
когольні напої, пиво;  тютюнові вироби, тютюн та 
промислові замінники тютюну;  нафтопродукти, 
скраплений газ;  автомобілі легкові, кузови до 
них, причепи та напівпричепи, мотоцикли [9]

Ставки акциз-
ного податку 
на деякі види 
підакцизних 

товарів

Значно вищі ніж в Україні
наприклад: повний акцизний податок на сигарети пови-
нен становити не менше 57 % від середньозваженої роз-
дрібної ціни сигарет, випущених для споживання. цей ак-
циз не повинен бути менше 64 євро за 1000 сигарет, неза-
лежно від середньозваженої роздрібної ціни [10]

нижчі ніж в країнах ЄС

наприклад: сига-
рети з фільтром 
216,5  грн за 
1000  штук (без 
фільтра 96,88 грн 
за 1000 штук) або 
12 % від обороту. 
мінімальне ак-
цизне податкове 
зобов’язання для 
сигарет з філь-
тром  – 289,63 (без 
фільтра 127,00) грн 
за 1000 штук [9]

наприклад: сигарети 
з  фільтром 227,33 грн за 
1000 штук (без фільтра 
101,72 грн за 1000 штук) 
або 12 % від обороту. міні-
мальне акцизне податкове 
зобов’язання для сигарет 
з фільтром – 304,11 (без 
фільтра 133,35) грн за 
1000  штук [9]

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

податок на не-
рухоме майно 

об’єктом оподаткування виступають земля та будівлі. 
У  деяких країнах один і той самий закон регулює опо-
даткування як землі, так і будов (німеччина, Швеція); в 
інших  – обкладання землі і будівель здійснюється на під-
ставі різних законів (данія) [11]

податок на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки.
об’єкт оподаткування: житлова нерухомість,  
а саме: будівлі, віднесені відповідно до норма-
тивно-правового поля до житлового фонду, дачні 
та садові будинки [13]

База оподатку-
вання податком 

на нерухоме 
майно

основою для обчислення бази податку частіше за все ви-
ступає ринкова вартість оподатковуваних об’єктів. У  ве-
ликобританії та північній ірландії, Франції за основу бе-
реться орендна вартість оподатковуваного об’єкта  [11]

Базою оподатку-
вання є загальна 
площа об'єкта 
житлової нерухо-
мості, в тому числі 
його часток [9]

податок на нерухоме май-
но, відмінне від земельної 
ділянки, та плата за землю 
будуть об’єднані в податок 
на нерухоме майно

пільги з подат-
ку на нерухоме 

майно

пільги надаються або соціально незахищеним платни-
кам податків, або за типами нерухомості, що забезпечує 
здійснення суспільно корисних видів діяльності, або за 
об’єктами, що перебувають у державній (муніципальної) 
власності, щоб уникнути «перекладання грошей з однієї 
кишені в іншу» [11]

База оподаткування об’єктів житлової нерухо-
мості, що перебуває у власності фізичної особи 
зменшується: для квартири – на 120 кв. м.; для 
житлового будинку – на 250 кв. м.; для різних ви-
дів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх 
часток (у разі одночасного перебування у  влас-
ності платника податку квартири / квартир та 
житлового будинку / будинків, у тому числі їх час-
ток), – на 370 кв. метрів [9]

надходження 
до бюджетів місцевий (повністю або частково) Загальнодержав-

ний місцевий

встановлення 
державою ставок

найчастіше національним урядом визначаються міні-
мальні та (чи) максимальні ставки, при цьому місцеві

Фіксована. У ви-
падку квартири / 

визначення мінімального 
та (чи) максимального

Продовження табл. 2
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Продовження табл. 2

1 2 3 4

вок оподатку-
вання податком 
на нерухомість

органи влади коригують ставки податків у дозволених 
межах.

квартир, загальна 
площа яких не 
перевищує 240 кв. 
метрів, або жит-
лового будинку / 
будинків, загальна 
площа яких не 
перевищує 500 кв. 
метрів не більше 
1 % розміру міні-
мальної заробітної 
плати за 1 кв. м. 
бази оподаткуван-
ня [9]

рівня ставки та надання 
місцевим органам можли-
вості встановлювати став-
ку в дозволених межах

екологічний податок

екологічний  
податок Ставка податку має постійну тенденцію до зростання Ставки податку мають незначну тен-

денцію до зростання

предмет еколо-
гічного податку

енергетичні податки (на моторне паливо; енергетичне паливо;  
електроенергію (energy taxes);
транспортні податки (податки на пройдені кілометри; щорічний  
податок з власника; акцизи при покупці нового або вживаного 
автомобіля (transport taxes);
платежі за забруднення (емісії забруднювальних речовин в атмос- 
феру та викиди у водні басейни), викиди вуглекислого газу та інших 
шкідливих речовин (хлорфторвуглеців, оксидів сірки й азоту, свин-
цю) (tax on emissions);
платежі за розміщення відходів; вони включають платежі за  
розміщення відходів на звалищах та їх переробку і податки на ряд 
спеціальних продуктів (упаковка, батарейки, шини, мастила тощо) 
(tax on waste);
податки на викиди речовин, що призводять до глобальних змін  
(речовини, що руйнують озоновий шар, і парникові гази) (tax on 
emissions);
податок на шумовий вплив (earmarked charges); 
податок на шумовий вплив (royalty) [12] 

Справляється з фактичних обсягів 
викидів в атмосферне повітря, ски-
дів у водні об’єкти забруднюючих 
речовин, розміщення відходів, фак-
тичного обсягу радіоактивних від-
ходів, що тимчасово зберігаються їх 
виробниками, обсяги електричної 
енергії, виробленої експлуатуючими 
організаціями ядерних установок 
(атомних електростанцій) [9]

Податок на прибуток

Ставка податку Ставка податку має постійну тенденцію до зниження

розмір ставки 
податку на при-

буток

латвія, литва – 15 %; іспанія – 15 % 
(база оподаткування 300000 євро  
і більше – 20 %); чехія, польща –  
19 %; кіпр – 12,5 %; Словенія – 
17 %; Швеція – 22 %; Франція –  
45 % , велика Британія – 35 %, ні-
меччина – 45 %

18 %

податковий 
період календарний або фінансовий рік квартал рік

податкові 
пільги

для малих підприємств застосову-
ється зменшена ставка. причому 
малі підприємства визначаються 
за ознакою розміру отриманого 
прибутку. 
при визначенні прибутку до опо-
даткування від валових доходів 
віднімаються всі витрати, пов'язані 
з науково-дослідними роботами.
Широке використання прискоре-

пільги диференційовані в залежності від галузі промисловості (електро-
енергетика, суднобудування, літакобудування тощо).
Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, 
які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною влас-
ністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт  
і надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакциз-
них товарів, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду 
кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не 
менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівни-
ків облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів 
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ної амортизації основних засобів.
Застосування для окремих видів ді-
яльності зниженої ставки податку 
на прибуток

становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми за-
гальних витрат на оплату праці.
Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, які виробляють 
продукцію соціального спрямування (дитяче харчування) або надають 
такі послуги (дошкільні і загальноосвітні навчальні заклади).
Звільняється від оподаткування прибуток підприємств паливно-
енергетичного комплексу в межах фактичних витрат, що не переви-
щують загальну річну суму передбачених інвестиційними програмами. 
Звільняється від оподаткування прибуток суб’єктів господарювання 
водо-, теплопостачання та водовідведення в межах витрат, передбаче-
них інвестиційними програмами [9]

розрахунок 
оподаткованого 

прибутку

За нормами міжнародного бухгал-
терського обліку з частковим коре-
гуванням

За нормами податкового кодексу України

оподаткування 
дивідендів

Скасовано в деяких країнах-учас-
ницях, а в деякий існують пільги 
з  оподаткування таких доходів. на-
приклад, в німеччині лише 5 % від 
суми дивідендів включається до 
оподатковуваного доходу

оподатковуються за загальною ставкою. З дивідендів, що виплачують на 
користь фізичних осіб, податок на прибуток не справляється (з них спла-
чується податок на доходи фізичних осіб у розмірі 15 %) [9]

активи,  
що підлягають 

амортизації

основні засоби (матеріальні і не-
матеріальні) зі строком корисного 
використання (експлуатації) біль-
ше одного року і поступовим змен-
шенням вартості внаслідок зносу. 
Земля не підлягає амортизації [13]

витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів та дов-
гострокових біологічних активів для використання в господарській ді-
яльності;  витрати на самостійне виготовлення (створення) основних 
засобів, нематеріальних активів, вирощування довгострокових біо-
логічних активів для використання в господарській діяльності, в тому 
числі витрати на оплату заробітної плати працівникам, які були зайняті 
на виготовленні (створенні) основних засобів та нематеріальних акти-
вів (критерії віднесення до основних засобів: 1) термін служби більше  
1-го року; 2) вартість більше 2500 грн) [9]

методи  
амортизації

в основному прямолінійний, також 
дозволено використовувати метод 
прискореного зменшення залиш-
кової вартості

всі методи, які використовуються в бухгалтерському обліку: прямолі-
нійний, виробничий, кумулятивний, зменшення залишкової вартості, 
прискореного зменшення залишкової вартості (лише для машин, облад-
нання, транспортних засобів). для тимчасових споруд, інвентарної тари 
та предметів прокату – тільки прямолінійний або виробничий метод до-
зволений. вартість природних ресурсів і земельних ділянок не аморти-
зується [9]

Податок на доходи фізичних осіб

податок на до-
ходи фізичних 
осіб та ЄСв –  

в Україні.

У великобританії на період 2014  – 
2015 років податкова ставка на 
прибуток становитиме: для осіб 
з  доходом до 31,865 тис. фунтів 
стерлінгів – 20 %, з 31,865 тис. до 
150 тис. фунтів стерлінгів – 40  %, 
понад 150 тис. фунтів стерлін-
гів  – 45 % [14]. У Франції на 2014 
рік податкова ставка на прибуток 
становить: для  осіб з доходом від 
6,012 до 11,991 тис. євро – 5,5 %, від 
11,992 до 26,631 тис. євро – 14  %, 
від 26,632 до 71,397 тис. євро – 
30  %, від 71,398 до 151,200 тис. 
євро  – 41 %, понад 151,200 – 45 % 
[15]. У німеччині для осіб з доходом 
8,131  – 52,881 тис. євро ставка від 
14 % до 42 %, від 52,882 до 250,730 
тис. євро – 42 %, від 250,731 тис. 
євро і більше – 45 % [16]

Ставка податку на доходи фізичних осіб: 
15 відсотків бази оподаткування щодо до-
ходів, нарахованих (виплачених, наданих) 
у тому числі, але не виключно у формі за-
робітної плати, інших заохочувальних та 
компенсаційних виплат або інших виплат 
і винагород, які нараховуються (виплачу-
ються, надаються) платнику у зв’язку з тру - 
довими відносинами та за цивільно-пра-
вовими договорами; виграшу в державну 
та недержавну грошову лотерею, виграш 
гравця (учасника), отриманий від органі-
затора азартної гри. якщо база оподатку-
вання в календарному місяці перевищує 
десятикратний розмір мінімальної заро-
бітної плати, встановленої законом на  
1 січня звітного податкового року, до суми 
такого перевищення застосовується став-
ка 17 відсотків. при перерахунку загаль-
ного річного оподатковуваного доходу

ЄСв: Фіксована сума ЄСв 
за ставкою 37 % або 41 % 
розміру мінімальної заро-
бітної плати + відсоткова 
сума ЄСв 19 % або 15 % 
нараховується на суму за-
робітної плати, що пере-
вищує розмір мінімальної 
заробітної плати – з фон- 
ду оплати праці. із заро-
бітної плати найманих 
працівників – 3,6 %.

пдФо: до 10 мінімальних 
заробітних плат – 15 %; 
10  – 17 (10 – 40) мінімаль-
них Зп – 20 %; від 17 (від 
40) мінімальних Зп – 25 %.

Продовження табл. 2
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Продовження табл. 2

1 2 3 4

для бази оподаткування доходів у формі 
процентів, дивідендів, роялті та інвестицій-
ного прибутку застосовуються такі ставки:

 якщо база оподаткування звітного по- 
даткового року не перевищує 204 про-
житкових мінімуми – 15 відсотків;
 якщо база оподаткування звітного по- 
даткового року перевищує 204 прожит-
кових мінімуми, але не перевищує 396 
прожиткових мінімумів, до суми такого 
перевищення – 20 відсотків;
 якщо база оподаткування звітного по- 
даткового року перевищує 396 прожит-
кових мінімумів, до суми такого переви-
щення – 25 відсотків.
ЄСв: 3,6 – для найманих працівників;  
36,76 – 49,7 – для роботодавців в залеж-
ності від класу ризику підприємства [9]

або 

до 1 мінімальних Зп –  
10 %; 
1 – 10 мінімальних Зп  
(до 1, 3 або 5 мінімальних 
Зп) – 15 %; 
10 – 40 ( 1, 3 або 5 – 17) мі-
німальних Зп – 20 %; 
від 40 (від 17) мінімальних 
Зп – 25 %

Суб’єкт  
оподаткування

Фізичні особи. якщо фізична осо- 
ба взяла шлюб, то можливі два під- 
ходи до оподаткування родини: 
сукупне оподаткування, при якому 
податок утримується з об’єднано- 
го доходу подружжя, й окреме опо-
даткування

фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх поход- 
ження в Україні, так і іноземні доходи;
фізична особа-нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх поход- 
ження в Україні;
податковий агент [9] 

податкові 
пільги

Стандартні і нестандартні податко-
ві знижки.

до стандартних знижок належать: 
неоподатковуваний мінімум, «сі-
мейні знижки», «знижки на утри-
манців», оподаткування за нульо-
вою ставкою та податковий кредит. 
при цьому варто мати на увазі, 
що в тих самих державах можуть 
застосовуватися одночасно різні 
форми податкових пільг. напри-
клад, неоподатковуваний мінімум, 
що означає звільнення від спла-
ти податків мінімальних доходів  
у визначеному законом розмірі, 
надається всім платникам податків 
незалежно від їх родинного стану 
чи наявності утриманців. цей вид 
податкових пільг передбачає зако-
нодавство всіх країн-членів ЄС. не-
стандартні знижки встановлю ються 
стосовно профспілкових внесків, 
витрат, пов’язаних з виробничою 
діяльністю, основних медичних ви-
трат, відсотків, що сплачуються за 
позиками чи за кредит на придбан-
ня будинку, ви трат на благодійні 
цілі тощо

податкова знижка. 

платник податку має право включити до податкової знижки у зменшен-
ня оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного 
податкового року, частину суми процентів, сплачених таким платником 
податку за користування іпотечним житловим кредитом; суму коштів або 
вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань 
або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим 
в Україні та внесеним до реєстру неприбуткових організацій та установ; 
суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти 
для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої 
освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня 
споріднення, який не одержує заробітної плати; суму коштів, сплачених 
платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компен-
сації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або 
члена його сім’ї першого ступеня споріднення, крім випадків зазначених 
податковим кодексом тощо. 

податкова пільга.

податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого 
на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як 
заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства 
виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує 
суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого 
для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноже-
ного на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

перелік податкових соціальних пільг (будуть діяти з 2015 року).

100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної  
особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня 
звітного податкового року, 
– для будь-якого платника податку; 
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Практика застосування ПДВ в Європі свідчить про 
те, що даний податок є одним з найбільш проблематич-
них з позиції його адміністрування та контролю за повно-
тою сплати. ПДВ, як в Україні, так і в країнах ЄС, є най-
більш кримінальним податком. Це, перш за все, пов’язано 
з можливістю відшкодування податку та звільненням від 
ПДВ операцій експорту, які роблять можливим одночас-
но уникати сплати податкових зобов’язань та отримува-
ти відшкодування несплаченого податку з бюджету, тож 
спільною проблемою для всіх Європейських країн є не-
досконалість механізму відшкодування ПДВ. Саме тому 
досвід країн ЄС у боротьбі з правопорушеннями у сфері 

1 2 3 4

– для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 
18 років, 
– у розрахунку на кожну таку дитину;

150 відсоткам суми пільги, визначеної вище,  

–  для такого платника податку, який: 

а) є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, 
піклувальником – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; 

б) утримує дитину-інваліда -– у розрахунку на кожну таку дитину 
віком до 18 років; 

в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, 
які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи;

г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом; 

ґ) є інвалідом I або II групи тощо.
200 відсоткам суми пільги, визначеної раніше,  
– для такого платника податку, який є: 

а) героєм України, героєм радянського Союзу, героєм Соціалістичної 
праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена трудової Сла-
ви, особою, нагородженою чотирма і більше медалями «За відвагу»; 

б) учасником бойових дій під час другої світової війни [9]

База оподатку-
вання податком 

на доходи фі-
зичних осіб

різна по країнам ЄС.

податкова служба ір ландії при ви- 
значенні загального річно го дохо-
ду платника податків ураховує до- 
даткові (понад основну заробітну 
плату) доходи від премій чи при- 
вілеїв. У данії та іспанії у базу опо-
датку вання включаються внески 
за страху вання життя. У Бельгії, 
люксембурзі, голландії, Франції, 
великобританії, Швеції та Фінляндії 
виплати у зв’язку з хворобою об-
кладаються податком, а в німеччи-
ні, ірландії, португалії та іспанії – не 
обкладаються. У ве ликобританії, 
люксембурзі й Фінлян дії допомо-
га з безробіття враховується в ба- 
зі оподаткування, а в ірландії, 
австрії, португалії та іспанії – не 
врахо вується. У багатьох державах 
аліменти на утримання дітей вклю-
чаються в до ход, що підлягає опо-
даткуванню, а за конодавства Фрн  
і австрії цього не пе редбачають

Базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід.

до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника 
податку включаються: доходи у вигляді заробітної плати;

суми винагород та інших виплат;  
доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема  
інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них пра-
ва, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за на-
дання права на користування або розпорядження іншим особам 
нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або 
іншими нематеріальними активами), об'єкти права інтелектуальної 
промислової власності та прирівняні до них права (далі – роялті),  
у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального 
активу;  
дохід від надання майна в  лізинг, оренду або суборенду;  
дохід у вигляді процентів, дивідендів, доходи у вигляді виграшів,  
призів; інвестиційний прибуток від проведення платником податку 
операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними пра-
вами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах; 
дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок май- 
на; кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником пода-
тку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно 
із законом, у сумах, які визначені обвинувальним вироком суду неза-
лежно від призначеної ним міри покарання [9]

Закінчення табл. 2

ПДВ буде корисним для України, яка щорічно несе суттєві 
втрати через використання численних шахрайських схем з 
податком на додану вартість. Серед заходів, які вживають-
ся країнами Єврозони, можна виділити: прийняття єдино-
го законодавства в частині боротьби зі зловживаннями з 
ПДВ із встановленням чітких правил щодо обміну інфор-
мацією та адміністративної співпраці податкових органів 
країн – членів ЄС; зобов’язання податкових органів нада-
вати необхідну інформацію іншим органам влади в інших 
країнах у тих випадках, коли це може допомогти запобігти 
реєстрації або діяльності фіктивних підприємств; технічне, 
адміністративне та освітнє забезпечення розроблених за-
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Надзвичайно цікавим для України є досвід оподатку-
вання екологічним податком, оскільки наша країна ,маючи 
один з найбільших ресурсний потенціал у Європі, все ще 
посідає одне з перших місць у світі за рівнем споживання 
енергії, води та інших ресурсів на одиницю ВВП, обсяги 
промислових відходів на душу населення перевищують 
аналогічні показники багатьох країн. Це пов’язано з тим, 
що Україна має порівняно низькі екологічні стандарти 
в промисловості, хоча угода про асоціацію Україна – ЄС 
містить умови щодо гармонізації вітчизняного екологіч-
ного законодавства з європейським. Предметом оподатку-
вання екологічним податком в Європі може бути будь-що, 
що здійснює шкідливий вплив на навколишнє середовище, 
даний податок в країнах ЄС формує найбільшу частину 
надходжень до бюджету від оподаткування. В Україні над-
ходження від екологічного податку до бюджету мають 
тенденцію до зростання, однак цих коштів недостатньо 
для фінансування більшості необхідних природоохорон-
них заходів. Саме тому, використовуючи досвід країн ЄС 
і зважаючи на екологічні проблеми в Україні, доцільно б 
було розшири для юридичних осіб перелік об’єктів оподат-
кування екологічним податком (передбачити справляння 
цього податку за шкідливий вплив фізичних та біологічних 
факторів на навколишнє природне середовище та людину 
(шум, вібрація, електромагнітне випромінювання тощо)), 
надавати суттєві податкові пільги суб’єктам, що викорис-
товують або виробляють біопаливо, оскільки суттєві ак-
центи в екологічній і податковій політики євро спільноти 
зроблені саме на використання та виробництво біопалива, 
про що свідчить той факт, що Європа є одним з основних 
виробників біодизеля у світі та імпортером сировини для 
його виробництва. 

Практика оподаткування прибутку підприємств 
в країнах Європи досить цікава для України. Так, нафтодо-
бувні підприємства Великобританії, крім податку за осно-
вною ставкою, вносять до бюджету ще 50 % доходу, який 
у них залишається. Ставки податку майже у всіх країнах, 
за виключенням Кіпру, вищі ніж в Україні. На початкових 
етапах гармонізації податкового законодавства ЄС вини-
кали проблеми подвійного оподаткування крупних транс-
національних корпорацій. В Німеччині широко застосову-
ється прискорена амортизація, яка дає змогу в перший рік 
придбання обладнання списувати до 50 % його вартості,  
а в перші три роки – до 80 % , в той же час в Україні є значні 
обмеження в податковому законодавстві на застосування 
даного методу. У Франції існує податок на чистий прибу-
ток, при цьому прибуток визначається з урахуванням усіх 
його операцій. Він розраховується як різниця між дохода-
ми підприємства та витратами, пов'язаними з виробничою 
діяльністю. У Швеції при сплаті національного податку на 
прибуток усі платники податку поділяються на резидентів 
і нерезидентів. Резиденти сплачують податок з усієї суми 
доходів, а нерезиденти – тільки з прибутку, отриманого 
у Швеції. Ставка податку на прибуток – 28 %. Не існує міс-
цевих податків для корпорацій, а також немає різниці між 
розподіленим і нерозподіленим прибутком. При розрахун-
ку прибутку акції підприємства оцінюються за нижчою рин-
ковою ціною їх вартості. База оподаткування зменшується 
на витрати, пов'язані з бізнесом, у тому числі відсотки по 
кредитах, по інвестуванню філій або придбанню нового об-

ходів у боротьбі зі схемами, які фінансувалися через спе-
ціально розроблену програму «Фіскаліс 2003 – 2007»; удо-
сконалення програмного забезпечення за рахунок надання 
можливості здійснювати електронний аудит платників по-
датків; мінімізація податкових пільг, обмеженість періоду 
їх застосування до окремих сфер господарювання. Такий 
досвід європейських країн може бути корисний для засто-
сування в Україні на рівні відносин між органами різних 
міст, областей та країн, з якими Україна має тісні торгівель-
ні зв’язки. Також, на нашу думки, в Україні доцільно впро-
вадити більшу диференціацію ставок ПДВ в залежності 
від виду діяльності, зокрема варто запровадити знижену 
ставку ПДВ на товари, які визнані суспільно необхідними 
(продуктів харчування, ліків, дитячих товарів, товарів що-
денного попиту тощо), а для товарів розкоші, підакцизних 
товарів (шкідливих для здоров’я) варто застосовувати під-
вищену ставку ПДВ на рівні 25 – 30 %.

Розглядаючи акцизний податок, можна побачити, 
що спільне для країн ЄС те, що найвагомішим джерелом 
надходжень від специфічних акцизів є акциз на енерго-
носії, але надходження від даного податку коливаються 
у  країнах-членах (Італія – 80 % усіх надходжень від акцизу, 
Ірландія – 41,2 %, Франція, Німеччина, Великобританія – 
71 %, 69 % та 54 % відповідно) [17]. Як видно з порівняльної 
таблиці, спектр підакцизних товарів країн ЄС та України 
дещо різниться. Так, для України у структурі надходжень 
від акцизного податку переважають алкогольні і тютюно-
ві вироби, а ставки акцизу на такі товари в Україні значно 
нижчі ніж у ЄС.

Щодо податку на нерухоме майно, то у надходженнях 
місцевих бюджетів його частка становить від 10 % у Данії, 
Фінляндії, Греції, Люксембурзі, до 50 % у Бельгії, Латвії, 
Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Іспанії та майже 100 % 
у Великобританії, Естонії, Ірландії [18]. У країнах ЄС лише 
нечисленні національні уряди отримують прибутки від по-
датків на нерухомість, тому що значною мірою діяльність 
регіональних і місцевих органів влади фінансується саме 
з податків на нерухомість. У таких країнах, як Великобрита-
нія, Нідерланди, понад 70 % від податків на нерухомість ви-
трачається на діяльність місцевих органів влади [11]. Отже, 
даний податок, що стягується в Україні, беззаперечно має 
ряд спільних рис з податком на нерухоме майно, що вико-
ристовується в країнах ЄС, проте для України найбільш на-
ближеною є модель Польщі, саме тому при реформуванні 
податкової системи України необхідно орієнтуватися саме 
на неї і, судячи з достатньо загальних напрямків, які були 
представлені нам концепцією уряду, даний податок зазнає 
перетворень, які частково характерні для польської моделі. 
Користуючись досвідом Польщі, на нашу думку, доцільно б 
було запровадити в Україні більшу диференціацію ставок 
податку, залежно від того, з якою ціллю використовуються 
об’єкти нерухомого майна фізичними та юридичними осо-
бами; звичайно ж об’єднати земельний і майновий податок, 
що вже намічається в перспективі, дати можливість управ-
лінню місцевими громадами самостійно розширювати пе-
релік суб’єктів і об’єктів, яким надається пільга з даного 
податку; розширити базу оподаткування в залежності від 
виду нерухомості (для будинків або їх частин – їх корисна 
площа в м2; для споруд – їх вартість; для земельних діля-
нок – поверхня в га). 



69Проблеми економіки № 3, 2014

економіка та управління національним господарством

ладнання [19]. У ЄС були прийняті важливі рішення щодо 
усунення податкових бар’єрів на шляху транснаціональ-
ної діяльності західноєвропейських компаній: Директива 
«Про єдину систему оподаткування материнських фірм 
та їх філіалів» [20] і Конвенція «Про усунення подвійного 
оподаткування прибутку асоційованим підприємств» [21]. 
Згідно з цими документами національні податкові відом-
ства повинні або звільняти від оподаткування величину 
прибутку, яка перераховується іноземним компаніям, роз-
ташованим на їх території філіям, або враховувати сплаче-
ні цими філіями податки при оподаткуванні материнської 
компанії. Компанії можуть за необхідності звертатися до 
арбітражних органів ЄС. Така процедура відображає інтер-
еси не тільки великих індустріальних груп, а й насамперед 
малих та середніх підприємств, які займаються експортом 
товарів через свої представництва в інших країнах ЄС [11]. 
Також доцільно б було скористатися досвідом ЄС щодо 
скасування податку з дивідендів, що значною мірою могло 
б підвищити інвестиційну привабливість вітчизняних під-
приємств. Визнання рік податковим періодом для сплати 
податку на прибуток дало б змогу суттєво скоротити час на 
сплату податків в Україні. Досить цікавим є досвід Швеції, 
що застосовує єдину податкову декларацію для всього під-
приємства. Вона складається з двох частин: одна призначе-
на для ПДВ, інша – для прибуткового податку та соціальних 
внесків. Таке практичне запровадження принципу єдності 
податкової звітності в адмініструванні податків є зручним 
як для платника, так і для податкової служби. Поряд із цим 
основна проблема, яка має бути вирішена, – це уніфікація 
податкового і бухгалтерського обліку при розрахунку роз-
міру податку на прибуток та ліквідація податкових різниць 
або їх максимальна мінімізація.

Висновки. За результатами проведеного досліджен-
ня було встановлено, що система оподаткування України 
та країн ЄС має спільні риси, проте існує багато суттє-
вих розбіжностей, які б у разі їх ліквідації могли б прине-
сти позитивний ефект при їх впровадженні в Україні. Так, 
основними змінами в системі оподаткування має стати: 
наближення бухгалтерського і податкового обліку і мак-
симальна ліквідація податкових різниць при розрахунку 
суми оподаткованого прибутку підприємств; диференціа-
ція ставок ПДВ, мінімізація пільг з даного податку, макси-
мальна співпраця податкових органів різних рівнів, а також 
налагодження системи електронної взаємодії податкових 
органів і платників; розширення бази оподаткування еко-
логічним податком та податком на нерухоме майно; спро-
щення процедури подання звітності, зменшення кількості 
податків шляхом їх часткової ліквідації або об’єднання 
тощо. Науковою новизною проведеного дослідження є сис-
тематизація та проведення порівняльного аналізу діючої 
системи оподаткування в Україні з податковою системою 
країн ЄС та перспективною моделлю реформування даної 
сфери в Україні. Практичне значення даного дослідження 
полягає саме у виділенні позитивного для України досві-
ду в податковій сфері, який практикується у країнах ЄС, 
оскільки інститути оподаткування та податковий механізм 
потребують значного спектра заходів по їх вдосконаленню. 
Європейський шлях, який обрала для себе Україна, вимагає 
у процесі реформування податкової системи орієнтуватися 
саме на європейське податкове законодавство і враховува-

ти досвід реформування країн ЄС. Проте варто пам’ятати, 
що західні концептуальні підходи у податковій сфері мають 
бути максимально адаптованими до українських умов.
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