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Поляков М. Й. Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні
Мета статті полягає у проведенні аналізу положень проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких за-
конодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» № 5600 (далі – Законопроєкт) і процедур його прийняття 
для розробки пропозицій стосовно вдосконалення підходів до податкового реформування в Україні. Доведено, що чимало новацій Законопроєкту 
вимагають суттєвого доопрацювання або не мають бути підтримані, а реалізація всього передбаченого ним «пакета заходів» навряд чи дасть 
змогу досягти підвищення ефективності податкової системи. Майже виключно фіскальна спрямованість податкової реформи в умовах неспри-
ятливої кон’юнктури, відсутність консенсусу стосовно її ініціатив із бізнесом та іншими стейкхолдерами, недотримання принципу стабільнос-
ті податкового законодавства можуть негативно вплинути на діяльність багатьох галузей економіки України та на зростання ВВП у цілому. 
Тому існують ризики, щонайменше, недоотримання додаткових податкових надходжень. Аргументовано, що особливу увагу при доопрацюванні 
Законопроєкту слід приділити нормам, які стосуються, зокрема, скасування звільнення від оподаткування ПДВ операцій із постачання житла 
на вторинному ринку; змін в акцизному оподаткуванні пива та тютюнових виробів; підвищення рентної плати за користування радіочастот-
ним ресурсом; переходу до надмірно жорстких правил податкового адміністрування. При цьому важливе значення мають урахування позицій 
бізнес-асоціацій і застережень експертів, а також набрання чинності законодавчими нормами в терміни, які не матимуть «шокового впливу» 
на платників податків. Особливо наголошено на тому, що подальше реформування податкової системи України повинне бути комплексним і 
відбуватися на основі відповідної стратегії.
Ключові слова: податкова система, податкове реформування, ставки податків, механізми нарахування та сплати податків, податкове адмі-
ністрування.
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Poliakov M. Yo. Improving the Approaches to Tax Reform in Ukraine
The article is aimed at analyzing the provisions of the Draft Law of Ukraine «On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Certain Legislative Acts of 
Ukraine on Ensuring the Balance of Budget Revenues» No. 5600 (hereinafter – the Draft Law) and its adoption procedures to develop proposals for improving 
the approaches to tax reform in Ukraine. It is proved that many innovations of the Draft Law require significant reworking or should not be supported, and 
the implementation of the entire «package of measures» envisaged is unlikely to provide for achieving an increase in the efficiency of the tax system. Almost 
exclusively, the fiscal focus of tax reform in the context of unfavorable conditions, the lack of consensus on its initiatives with business and other stakeholders, 
non-compliance with the principle of stability of tax legislation can adversely affect the activities of many sectors of the Ukrainian economy and GDP growth in 
general. Therefore, there are risks, at least, of underreceipt of additional tax revenues. It is argued that special attention in reworking the Draft Law should be 
paid to the norms related, in particular, to the abolition of VAT exemption for housing supply operations on the secondary market; changes in excise taxation of 
beer and tobacco products; increase of rent for the use of radio frequency resource; transition to excessively strict tax administration rules. Thus, it is important 
to take into account the positions of business associations and warnings on the part of experts, as well as the entry into force of legislative norms within the 
terms that will not have a «shock effect» on taxpayers. It is especially emphasized that further reform of the tax system of Ukraine should be comprehensive 
and take place on the basis of the relevant strategy.
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У міру розвитку соціально-економічних про-
цесів під впливом глобальних і національних 
трендів, а також унаслідок масштабної корона-

кризи, яка ще довго накладатиме відбиток на багато 
сфер життя суспільства, усі країни вносять зміни до 
своїх податкових систем, щоб підвищити їх ефектив-
ність у нових реаліях. В Україні також 1 липня 2021 р. 
ухвалено в першому читанні проєкт Закону України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України 

та деяких законодавчих актів України щодо забез-
печення збалансованості бюджетних надходжень»  
№ 5600 (далі – Законопроєкт) [1]. Проте зміст і проце-
дури проходження цього розробленого Урядом про-
єкту законодавчого акта зазнали неабиякої критики 
бізнес-спільнотою та експертним середовищем. У 
день його прийняття за основу спікер Парламенту на-
голосив на тому, що норми Законопроєкту потребу-
ють значного доопрацювання перед його ухваленням 
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у другому читанні, а згодом народні депутати подали 
до нього понад 11 тис. поправок. Такий резонанс сто-
совно оцінок нової податкової реформи актуалізує 
необхідність поглибленого аналізу її ініціатив і мож-
ливих наслідків їх впровадження.

Наукові підходи до реформування податкової 
системи, сучасна податкова політика у країнах ЄС і 
світу, ретроспектива змін в оподаткуванні України та 
їх вплив на соціально-економічні процеси та надхо-
дження до бюджету неодноразово висвітлювались у 
науковій літературі, зокрема, у працях [2–7]. Разом із 
тим, з огляду на часові обмеження недостатньо дослі-
дженими є питання, пов’язані з оцінками вітчизняних 
податкових ініціатив 2021 р.

Мета статті полягає у проведенні наукового 
аналізу основних положень Законопроєкту та про-
цедур його прийняття для розробки пропозицій сто-
совно вдосконалення підходів до податкового рефор-
мування в Україні.

Насамперед зазначимо, що метою Законопро-
єкту визначено забезпечення збалансовано-
сті бюджетних надходжень за допомогою 

підвищення ефективності використання економічних 
ресурсів країни, а також усунення прогалин чинного 
законодавства. Його новації стосуються такого: під-
вищення ставок акцизного податку на пиво, екологіч-
ного податку, рентної плати за користування надра-
ми, рентної плати за спеціальне використання води, 
рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів, рентної плати за користування радіочастот-
ним ресурсом1; скасування пільги з акцизного подат-
ку щодо постачання електричної енергії, виробленої 
з відновлюваних джерел енергії; встановлення об-
межень на перенесення збитків на майбутні періоди 
для великих платників податків, інші заходи для роз-
ширення бази оподаткування податком на прибуток; 
скасування звільнення від оподаткування ПДВ опера-
цій з постачання житла на вторинному ринку і вста-
новлення більш жорстких вимог для відшкодування 
цього податку; новації щодо механізму справляння 
акцизного податку на тютюнові вироби, що призве-
дуть до вимивання обігових коштів їх виробників та 
імпортерів; зміни, що орієнтовані на негайне стягнен-
ня податкового боргу та інше суттєве розширення 
повноважень контролюючих органів; тощо. Окремо 
звернемо увагу на те, що ці пропозиції стали відоми-
ми широкому загалу лише в день подання Законопро-
єкту до Верховної Ради України 2 червня 2021 р.

У Пояснювальній записці до Законопроєкту за-
значено, що його ухвалення передбачатиме: індекса-

цію ставок окремих податків, установлених у твердій 
сумі; створення більш ефективних механізмів справ-
ляння низки податків; недопущення безпідставного 
користування податковими пільгами2; сприяння до-
бровільності сплати податків; створення справедли-
вих умов оподаткування для всіх платників подат-
ків; забезпечення мобілізації фінансових ресурсів 
до бюджетів різних рівнів у достатньому обсязі [8]. 
Але майже всі його норми спрямовані на підвищення 
ставок податків, зміну механізмів їх сплати для роз-
ширення бази оподаткування та встановлення більш 
жорстких процедур податкового адміністрування. 
Причому чимало із таких новацій є досить радикаль-
ними, що взагалі ставить під сумнів можливість до-
сягнення цілі сприяння добровільності сплати по-
датків. Крім того, для останнього лише фіскально 
орієнтованих ініціатив недостатньо. Потрібні ще, 
щонайменше, зміни, спрямовані на вдосконалення 
податкової системи з метою створення більш сприят-
ливих умов для розвитку економіки й адаптації такої 
системи до нових глобальних реалій, яких ні в аналі-
зованому Законопроєкті, ні в інших проєктах законів 
Уряду стосовно внесення змін до Податкового кодек-
су України не запропоновано. Складається враження, 
що в Україні жодних інших проблем (крім наповнен-
ня бюджету), які можуть бути вирішені шляхом но-
вацій в оподаткуванні, не існує; це не відповідає дій-
сності. По суті, замість комплексного реформування 
податкової системи, яке має реалізуватися на основі 
відповідної стратегії, парламентарі вимушені розгля-
дати перелік «точкових» податкових змін з великою 
кількістю поправок до них, намагаючись знайти «ра-
ціональне зерно» у дискусіях.

К. Швабій також звертає увагу на той факт, що з 
огляду на макроекономічну кон’юнктуру момент для 
«наведення ладу» шляхом прийняття Законопроєкту 
обрано не найкращий. Рівень безробіття в Україні за 
методологією Міжнародної організації праці вже пе-
ревищив 10%, а рівень капітальних інвестицій, згідно 
з офіційними даними Державної служби статистики 
України, за перший квартал 2021 р. зафіксовано на 
історично низькій позначці 9,7% ВВП. Важливо зва-
жати й на коефіцієнт співвідношення капіталу, що 
споживається в економіці, та того, що накопичуєть-
ся. В нормальних умовах рівень накопичення капіта-
лу повинен бути більшим від рівня його споживання. 
Досвід засвідчує, що коли це співвідношення набли-
жається до одиниці, економічне зростання стає не-
можливим. В Україні в першому кварталі 2021 р. воно 
становило 1,33 [9].

При цьому для України характерна розвинута 
тіньова економіка, розміри якої оцінюються 
на рівні від 30 до 50% офіційного ВВП. Зрозу-

міло, що доходи та прибутки тіньового сектора не опо-
датковуються, а особливо значних фіскальних втрат 
держава зазнає внаслідок нелегального обігу підакциз-

1  Окремі ставки екологічного податку та рентної плати мають 
зрости в рази.
2  Зауважимо, що не зовсім зрозумілим є формулювання такої цілі 
реформування, адже підставою для застосування податкової піль-
ги є саме наявність відповідної законодавчої норми.
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ної продукції. Згідно з повідомленням Д. Гетьманцева, 
державний бюджет втрачає до 10–12 млрд грн щороку 
в результаті існування тіньового ринку алкоголю [10]. 
Також динамічно зростають обсяги нелегального обігу 
тютюнових виробів – частка нелегального ринку цієї 
продукції збільшилася з 1,1% у 2016 р. до 12,8% у лю-
тому 2021 р. У разі збереження такого рівня незакон-
ної торгівлі тютюновими виробами за рік втрати не-
прямих податків сягнуть майже 12 млрд грн [11]. Але 
якщо зазначена частка зросте, для чого є передумови –  
щорічне підвищення акцизного податку на сигарети 
на 20% в умовах низької купівельної спроможності на-
селення та більш ніж чотириразове зро стання акцизу 
на тютюновмісні вироби для електричного нагріван-
ня у 2021 р. [12, с. 84–93], втрати будуть ще вищими. 
Для порівняння: Уряд очікує, що прийняття Законо-
проєкту дозволить залучати доходи бюджету в обсязі  
50 млрд грн на рік. З огляду на це очевидно, що деті-
нізація в цілому та протидія нелегальному обігу під-
акцизної продукції з усуненням «стимулів» для збіль-
шення його обсягів зокрема є вкрай важливими. За ра-
хунок них потрібно насамперед наповнювати бюджет 
та усувати незаконні переваги.

І, зрозуміло, за умов корупції та зумовленої нею 
недостатньої інституційної спроможності контролю-
ючих органів України, які б прогресивні податкові 
закони не приймались, ефективність зусиль із «наве-
дення ладу» може бути дуже низькою, оскільки навіть 
відсутність прогалин і суперечностей у законодавстві 
залишає можливість несумлінним платникам отри-
мувати додаткові незаконні переваги в разі збере-
ження практики подвійних стандартів [9].

Окремої уваги заслуговує те, що Законопро-
єкт передбачає зміни не лише до Податково-
го кодексу України, а й шести інших законів 

України. Він стосується усіх суб'єктів господарюван-
ня, але не був розміщений для обговорення як проєкт 
регуляторного акта.

Значної критики Законопроєкт зазнав і через 
те, що він фактично ігнорує принцип стабільності, 
гарантований Податковим кодексом України, адже в 
його редакції, ухваленій у першому читанні, йдеться 
про те, що він набирає чинності (за окремими ви-
нятками) 1 липня 2021 р. Це при тому, що народним 
депутатам потрібен час для аналізу норм Законопро-
єкту та його доопрацювання між першим і другим чи-
таннями. Відповідно, для бізнесу перехідного періоду 
для адаптації до законодавчих змін не було передба-
чено взагалі [13].

Щодо міжнародних порівнянь: зміст ініціатив 
Законопроєкту та процес його ухвалення зовсім не 
схожі на сучасний підхід до податкового реформуван-
ня в сусідній Польщі. 15 травня 2021 р. Уряд краї ни 
надав пропозиції стосовно впровадження соціально- 
економічних заходів, які заплановані на найближ-
чі роки. Важливий розділ відповідного документа із 

назвою «Польська угода» присвячено податковим 
новаціям, які матимуть вплив на більшість платників 
податків [14]. Ці ініціативи можна поділити на кілька 
категорій.

1. Зміни у справлянні податків і зборів для фі-
зичних осіб:

 підвищення неоподатковуваного мінімуму 
доходів усіх зайнятих громадян, податкові 
пільги для середнього класу;

 відмова від вирахування соціальних внесків 
на охорону здоров’я із бази оподаткування 
податком на доходи фізичних осіб;

 суттєві пільги для осіб, які повертатимуться в 
Польщу з еміграції;

 програма повернення з-за кордону капіталу 
шляхом амністії;

 підтримка працевлаштування інноваційних 
співробітників за допомогою надання мож-
ливості вирахування їх заробітної плати при 
оподаткуванні прибутку.

Як бачимо, перший блок новацій спрямований 
на спрощення оподаткування доходів фізич-
них осіб, зменшення податкового навантажен-

ня на громадян із низьким і середнім доходом і деяке 
його підвищення на найбільш високі трудові доходи, 
повернення у країну її працездатних громадян і залу-
чення капіталу.

2. Підтримка суб’єктів господарювання в рам-
ках оголошення «Десятиліття розвитку»:

 пільги для малих підприємств у вигляді на-
дання можливості вирахування витрат на 
розробку прототипів;

 звільнення від оподаткування витрат на за-
провадження автоматизації виробничих про-
цесів для середніх підприємств;

 пільги для малих і середніх підприємств,  
а також державних установ, які впроваджува-
тимуть хмарні технології за програмою «Від 
землі до хмари».

Таким чином, другий блок ініціатив Польщі орі-
єнтований на стимулювання інноваційної діяльності 
малого та середнього бізнесу, а також цифровізації.

3. Зміни загальних правил оподаткування:
 створення в структурі Міністерства фінансів 

центру з обслуговування інвесторів (для ве-
ликих платників податків/стратегічних під-
приємств) з метою поліпшення визначеності 
їх оподаткування в перші роки інвестування;

 запровадження спрощених правил розрахун-
ків стосовно трансфертного ціноутворення 
для великих компаній, які інвестуватимуть у 
Польщу;

 полегшення адміністрування ПДВ шляхом 
уведення груп його платників [14].

Зауважимо, що законодавчі норми, які втілять 
у життя окреслені ініціативи Уряду Польщі, у момент 
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оприлюднення загальних обрисів змін знаходилися 
на стадії розробки. Законопроєкт, що реалізує «Поль-
ську угоду», було представлено лише 26 липня 2021 р.  
Відповідно, бізнес-середовище та громадяни країни 
завчасно отримали досить чітке уявлення про май-
бутню податкову реформу, зрозумівши, що їм не по-
трібно готуватися до «податкових неприємностей», 
а навпаки – варто розглянути можливості для нових 
інвестицій. «Польська угода» розроблялася у строки, 
достатні для забезпечення узгодженості норм і ви-
сокої якості кінцевого законопроєкту, який пізніше 
протягом п’яти тижнів обговорювався із широким 
колом стейкхолдерів. Тому закон, який буде прийнято 
та, як заплановано, набере чинності з 1 січня 2022 р.  
[15], буде збалансованим.

Незважаючи на те, що в Україні не можна дзер-
кально копіювати заходи податкового ре-
формування Польщі, важливо звернути ува-

гу на системний підхід до реалізації такої реформи, 
її основні цілі, напрями, орієнтовані на запозичення 
кращого досвіду інших країн ЄС, а також на законо-
творчі процедури з їх достатніми часовими межами. 
«Конкретний дизайн податкової реформи повинен 
бути специфічним для кожної країни та залежить від 
наявного потенціалу й дизайну чинної податкової 
системи. Ідея полягає в дотриманні цілісного плану 
реформування податкової системи для досягнення 
в підсумку успіху та стійкості» [7, с. 29]. Орієнтовані 
лише на мобілізацію додаткових коштів до бюджету 
швидкі «точкові» зміни можуть бути небезпечними.

П. Джонсон і А. Соколовська серед проблем, 
які можуть виникнути в разі реалізації спонтанної 
податкової політики, спрямованої на досягнення по-
точних цілей, відзначають такі: невизначеність щодо 
майбутньої податкової політики й напряму розвитку 
податкової системи на перспективу, яка ускладнює 
планування господарської діяльності та збільшує ви-
трати при прийнятті рішень стосовно заощаджень та 
інвестицій; ускладнення податкової політики через 
її розроблення та внесення змін без урахування дов-
гострокових наслідків останніх та їх впливу на інші 
складові системи; розширення (замість обмеження – 
М. П.) можливостей для уникнення оподаткування й 
ухилення від сплати податків; відсутність прозорості 
щодо фактичних і передбачуваних наслідків певних 
змін складових і системи в цілому; збільшення витрат 
на виконання податкових зобов’язань, адже компанії 
та фізичні особи менш упевнені в намірах реформу-
вання окремих аспектів системи; надмірні економіч-
ні та соціальні витрати через невдало спроєктовану 
систему; недостатня чіткість у визначенні ролі та ці-
лей окремих складових системи, а отже, подальших 
можливостей для розроблення політики; відсутність 
послідовності в проведенні реформ; можливість вне-
сення непродуманих, хаотичних законодавчих змін, 
які через певний час доведеться скасовувати; відсут-

ність узгодженості змін різних складових системи, 
що унеможливлює досягнення синергійного ефекту 
їх реформування; можливість реформування окре-
мих податків без чіткого розуміння мети і наслідків 
їх зміни, що ускладнює моніторинг і оцінку проведе-
них реформ; труднощі з узгодженням (забезпеченням 
відповідності) податкової та економічної політики,  
а також податкової та бюджетної політики [7, с. 26–27].

На жаль, усі перелічені проблеми супрово-
джували податкове реформування в Україні 
(багато з них – на регулярній основі), а ініціа-

тиви Законопроєкту, які розроблялися на базі ситуа-
тивного «латання фіскальних дір», не дають підстав 
сподіватися на зміну ситуації на краще. Для підтвер-
дження цього проаналізуємо окремі приклади запро-
понованих Законопроєктом новацій.

1. Скасування звільнення від оподаткування 
ПДВ операцій із постачання житла на вторинному 
ринку, що може негативно вплинути на будівельну га-
лузь і ще більше знизити доступність житла в Україні.

У Пояснювальній записці до Законопроєкту за-
значено, що розширення бази оподаткування ПДВ за 
рахунок оподаткування операцій із постачання всьо-
го житла (об’єктів житлового фонду), крім житла, що 
будується за бюджетні кошти, створить рівні умови 
для ведення бізнесу для всіх учасників відповідного 
ринку, враховуючи, що в умовах ринкової економіки 
ціни на житло формуються з урахуванням попиту та 
пропозиції [8]. Пізніше також було уточнено, що ця 
норма унеможливить використання однієї зі схем 
податкової оптимізації – отримання надприбутків 
від перепродажу квартир без сплати ПДВ і податку 
на прибуток. Вона стосуватиметься посередників на 
будівельному ринку, у яких, як у другого продавця, 
українці купують новозбудоване житло [16].

Проте враховуючи, що стандартна ставка ПДВ 
в Україні становить 20%, навряд чи можна очікувати, 
що продавці житла на вторинному ринку повністю 
візьмуть на себе додаткове податкове навантаження 
та не будуть підвищувати ціни на таку нерухомість. 
При цьому, як відомо, купівля житла в Україні не є 
доступною для більшості її громадян через їх низькі 
доходи та значно вищі, ніж у країнах ЄС, відсотки за 
іпотекою. Водночас можливості долучитися до про-
грам будівництва соціального житла є обмеженими.

Зазначену норму щодо скасування звільнення 
від оподаткування ПДВ, яку запропоновано впрова-
дити одночасно із підвищенням ставки податку на до-
ходи фізичних осіб із 5 до 18% за третій і наступний 
продажі нерухомості протягом календарного року, 
різко розкритикувала Конфедерація будівельників 
України. Її представники обґрунтовують свою позицію 
тим, що таке збільшення податкового навантаження 
призведе до негативних наслідків: різкого подорож-
чання житла; падіння обсягів продажів і будівництва; 
збільшення «проблемних» будівельних об’єктів; ско-
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рочення ринку інвестування в житлову нерухомість; 
банкрутство невеликих будівельних компаній, скоро-
чення робочих місць. За даними зазначеної організа-
ції, обсяг інвестицій у житлову нерухомість є одним із 
основних джерел фінансування будівельної галузі та 
займає від 20% до 50% у структурі угод на ринку ново-
го житла. Тому зміна умов оподаткування призведе до 
відмови значної частини потенційних інвесторів від 
купівлі нерухомості внаслідок зниження його інвес-
тиційної привабливості, що, своєю чергою, призведе 
до падіння обсягів продажів, а згодом і до зменшення 
обсягів будівництва. Це негативно позначиться також 
на суміжних галузях і динаміці ВВП [17].

На думку А. Поляничка, запропоновані зміни в 
оподаткуванні операцій із житлом можуть перекрити 
найбільш популярну схему податкової оптимізації в 
будівельній галузі, але залишать можливості для за-
стосування інших, уже навіть апробованих, схем на 
основі залучення інститутів спільного інвестування 
(замість фізичних осіб) і використання різних фінан-
сових та юридичних інструментів з метою «економії» 
на ПДВ. Ці схеми є більш витратними та незручними 
для невеликих будівельних компаній, проте будуть 
застосовуватися в разі прийняття відповідних нова-
цій Законопроєкту, що може призвести до подорож-
чання житла та не дозволить мобілізувати очікувані 
Урядом додаткові надходження податків [18]. Однак, 
навіть якщо таке «удосконалення» схем уникнення 
податків відбудеться, нові схеми не стосуватимуть-
ся уже підписаних попередніх договорів на купівлю 
житла, за якими громадяни будуть змушені сплатити 
додатково ПДВ у разі, якщо держава не передбачить 
достатнього перехідного періоду для набрання чин-
ності такою дискримінаційною для цих осіб нормою 
або не надасть для них пільги у вигляді звільнення 
від оподаткування. Крім того, поки не пройде заміна 
схем і «налагодження використання» нових інстру-
ментів, існуватиме ризик посилення негативних тен-
денцій у розвитку будівельної галузі.

Вважаємо, що підвищення ставки податку на 
доходи фізичних осіб із 5 до 18% за третій і 
наступний продажі нерухомості протягом ка-

лендарного року уже суттєво зменшить привабли-
вість схеми податкової оптимізації в будівництві із 
залученням фізичних осіб – посередників. Іншим, 
більш компромісним, заходом обмеження уникнення 
податків може стати запровадження оподаткування 
ПДВ операцій із постачання житла на вторинному 
ринку за зниженою ставкою цього податку, що прак-
тикується в низці країн ЄС.

Зокрема, Угорщина з 1 січня 2021 р. зменшила 
ставку ПДВ зі стандартної 27% до зниженої 5% для 
нових будинків/житла в рамках Програми субсиду-
вання сімейного житла [19]. Уже згадана нами Поль-
ща застосовує знижену ставку ПДВ у розмірі 8% щодо 
односімейних будинків площею до 300 квадратних 

метрів і квартир, які мають площу до 150 квадратних 
метрів [20].

У Румунії з 1 січня 2022 р. набере чинності нор-
ма, згідно з якою постачання житла площею до 120 
квадратних метрів і загальною вартістю до 140 тис. 
євро оподатковуватиметься за зниженою ставкою 
ПДВ 5%. Спершу планувалося, що зазначений гро-
шовий поріг вступить у дію у 2021 р., але у зв’язку із 
необхідністю обмеження дефіциту бюджету наразі 
встановлено межу «соціальності» житла для цілей 
ПДВ – 93 тис. євро. Відповідний закон було прийнято 
наприкінці 2020 р. [19; 21]. Так, збалансовуючи інте-
реси бюджету, бізнесу та громадян, удосконалює опо-
даткування житла одна з найбідніших країн ЄС.

Наслідуючи румунський досвід, в Україні мож-
на впровадити оподаткування ПДВ продажу 
житла на вторинному ринку за зниженою 

ставкою в розмірі 7% для об’єктів житлової нерухо-
мості площею до 120 квадратних метрів і загальною 
вартістю в еквіваленті до 70 тис. євро. Щодо решти 
житла застосовуватиметься стандартна ставка по-
датку в розмірі 20%. Але при цьому необхідно перед-
бачити, що відповідні норми наберуть чинності не 
раніше 1 липня 2022 р. (для того, щоб мінімізувати їх 
негативний вплив на будівельну галузь). Такі новації 
дадуть змогу забезпечити обмеження застосування 
поширеної схеми податкової оптимізації та додаткові 
надходження до бюджету без загрози значного подо-
рожчання об’єктів житлової нерухомості, які не нале-
жать до преміум-класу.

Крім того, потрібно зберегти звільнення від 
оподаткування ПДВ постачання житла на вторинно-
му ринку для попередніх договорів на придбання та-
кого житла, які підписані до 1 січня 2022 р.

2. Зміни в акцизному оподаткуванні пива та 
тютюнових виробів, які не узгоджені з іншими нор-
мами податкового законодавства та розроблені без 
чіткого розуміння їх впливу на відповідні галузі.

Насамперед зазначимо, що для виконання 
зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС 
Законопроєктом запропоновано змінити базу опо-
даткування акцизним податком на пиво із грн за літр 
на грн за літр 100-відсоткового спирту. Така новація 
відповідає п. 1 ст. 3 Директиви Ради 92/83/ЄЕС «Про 
гармонізацію структури акцизів на спирт та алко-
гольні напої» від 19 жовтня 1992 р. [22], яким перед-
бачено можливість встановлення відповідного акци-
зу залежно від міцності, вираженої в гектолітрах/гра-
дусах фактичної міцності в об’ємі готової продукції. 
Однак проблема полягає в тому, що ця зміна у справ-
лянні акцизу в Україні має набрати чинності уже че-
рез 3 місяці після її ухвалення. Компанії – виробники 
пива звертають увагу на те, що, враховуючи потре-
бу розроблення та запровадження нових інструкцій 
Державної податкової служби, а також інтеграції 
такої новації у внутрішні системи звітності, перехід 
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на нову систему нарахування акцизу буде можливим 
лише протягом удвічі більшого терміну.

Крім того, зміна бази оподаткування суттєво 
ускладнить адміністрування акцизу для імпортерів 
пива із вмістом спирту понад 8,5%, оскільки така 
продукція, на відміну від решти пива, в Україні мар-
кується марками акцизного податку. За технологією 
виробництва, кожне варіння пива може відрізнятись 
на 0,1% вмісту спирту, що потребуватиме різних ма-
рок акцизного податку (щодо пива вказується точне 
значення міцності). Мінімальна кількість акцизних 
марок певного виду для замовлення в друк повинна 
бути кратною 500 штук. Відповідно, на кожен варі-
ант міцності імпортеру потрібно буде замовити в 
друк акцизні марки в мінімальній кількості 500 штук, 
оплатити їх, але використати він зможе, наприклад, 
лише 100 марок із замовлених (оскільки асортимент 
деяких пивоварень часто змінюється, в майбутньо-
му така сума акцизу може бути не актуальною). Крім 
того, з огляду на часту зміну асортименту продукції 
постачальників пива, неможливість заздалегідь нада-
ти інформацію, який саме буде вміст спирту, а також 
враховуючи, що строк придатності пива становить, 
як правило, 6 місяців, а процес отримання акцизних 
марок є тривалим (3–4 місяці), багато видів пива ста-
нуть недоступними імпортеру. У зв’язку з цим логіч-
но було б відмовитися від маркування акцизними 
марками пива із вмістом спирту понад 8,5%. Однак  
у тексті Законопроєкту, ухваленому в першому чи-
танні, відповідної норми немає.

Про складності адміністрування акцизу на пиво, 
встановленого залежно від міцності, вираженої у гек-
толітрах/градусах фактичної міцності в об’ємі готової 
продукції, свідчить п. 2 ст. 3 Директиви Ради 92/83/
ЄЕС. Згідно із цим положенням законодавства ЄС, 
надається можливість нехтувати частками градуса 
фактичної міцності в об’ємі готової продукції. Відпо-
відна норма повинна бути прописана в національному 
законодавстві. Зокрема, у п. 2 ст. 23 Закону «Про акци-
зи» Литви зазначено, що правила нарахування акцизу 
на пиво за фактичним вмістом спирту встановлю-
ються Урядом або уповноваженим ним органом [23]. 
Натомість із змісту Законопроєкту не зрозуміло, як 
в Україні розраховуватиметься акцизний податок на 
пиво за новою базою оподаткування. Також невідомо, 
коли будуть розроблені підзаконні нормативно-пра-
вові акти, які нададуть визначеності цим важливим 
аспектам податкового адміністрування.

Інша новація Законопроєкту щодо акцизного по-
датку на пиво – індексація розміру ставки опо-
даткування на 5%. Незважаючи на те, що це під-

вищення не можна назвати різким, дискусійною є 
доцільність збільшення рівня податкового наван-
таження на таку продукцію. В Україні розмір акциз-
ного податку на пиво разом із акцизним податком 
із роздрібного продажу підакцизних товарів уже на 

50% перевищує відповідний мінімальний акциз, який 
встановлено ст. 6 Директиви Ради 92/84/ЄЕС «Щодо 
зближення ставок акцизів на спирт та алкогольні на-
пої» від 19 жовтня 1992 р. [24]. При цьому законодав-
ство ЄС розроблялося на основі підходу щодо сти-
мулювання заміни споживання міцних алкогольних 
напоїв менш міцними (мінімальний розмір акцизу на 
пиво в перерахунку на 1% міцності є в 3 рази нижчим 
від мінімального акцизу для спирту та міцного алко-
голю3). Крім того, країни ЄС із відомими національ-
ними традиціями пивоваріння (Німеччина та Чехія) 
встановили для пива одні з найнижчих ставок акци-
зу в ЄС [25]. Всупереч зазначеним трендам, Україна 
керується майже виключно фіскальними інтересами, 
запозичуючи «неповні фрагменти» європейського 
досвіду та не беручи до уваги особливості розвитку 
національного ринку пива.

Наголосимо на тому, що реалізація агресивної 
акцизної політики в Україні, яка супроводжу-
ється майже щорічним підвищенням ставок 

акцизу, в т. ч. шоковим в окремі роки (наприклад, 
ставки акцизного податку на легкі дистиляти у 2012 р. 
зросли в 10,7 разу, на інші бензини спеціальні в 2011 р. –  
у 9 разів, на пиво у 2011 р. – у 2,4 разу, на вина на-
туральні з додаванням спирту та міцні – в 4,3 разу), 
призвела до збільшення обсягів нелегальної торгів-
лі підакцизними товарами та зниження фіскальної 
ефективності акцизного податку [7, с. 28].

Не менш негативний вплив нова податкова 
реформа справить на тютюнову галузь. Зокрема, за-
слуговує критики передбачене Законопроєктом за-
провадження обмеження щодо накопичення запасів 
продукції виробниками тютюнових виробів перед 
підвищенням ставок акцизного податку шляхом уста-
новлення спеціального коефіцієнта 1,5 до акцизного 
податку за реалізацію тютюнових виробів у розмірі, 
що перевищує 115% від середньомісячного обсягу 
реа лізації такої продукції на внутрішньому ринку або 
її ввезення за попередні 9 місяців. Зазначений розмір 
коефіцієнта не є економічно обґрунтованим з огляду 
на чинний графік щорічного підвищення ставок ак-
цизу на тютюнові вироби на 20%.

У разі введення такої надмірно жорсткої нова-
ції виробники та імпортери тютюнових виробів через 
підвищені розміри акцизного податку будуть змушені 
штучно зменшувати обсяги реалізації продукції, не-
зважаючи на попит ринку. Це обмежуватиме свободу 
підприємницької діяльності. Крім того, аналізована 
зміна, разом із чинною сьогодні авансовою сплатою 
відповідного акцизу, призведе до ще більшого ви-
мивання обігових коштів виробників/імпортерів тю-

3  Згідно з Директивою Ради 92/84/ЄЕС, рівень акцизного податку 
на «пиво» має становити щонайменше 1,78 євро з гектолітра/граду-
са чистого спирту в готовій продукції, а на «спирт етиловий» –  
мінімум 550 євро з гектолітра чистого спирту (550 : 100 : 1,78 = 3,09).
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тюнових виробів, що матиме негативний вплив на їх 
діяльність.

Низка країн ЄС застосовує антифорстолінгові 
механізми з метою обмеження накопичення запасів 
тютюнових виробів перед підвищенням ставок ак-
цизу, що описано, зокрема, у праці [26, с. 29–34]. Але 
такі заходи не містять ознак «суворого покарання», 
як це запропоновано в Україні. Вважаємо, що відпо-
відний коефіцієнт має відповідати темпу підвищення 
ставки акцизу.

Отже, в Україні необхідно: передбачити достат-
ній перехідний період для набрання чинності 
нормою щодо зміни бази оподаткування ак-

цизним податком на пиво; своєчасно розробити та 
оприлюднити підзаконні нормативно-правові акти, 
які встановлять нові правила нарахування відповід-
ного акцизу; скасувати марки акцизного податку для 
пива із міцністю понад 8,5%; відмовитися від індек-
сації ставки акцизу на пиво; встановити коефіцієнт 
збільшення розміру акцизу, який обмежуватиме на-
копичення запасів тютюнових виробів, на рівні темпу 
зростання ставок оподаткування для такої продукції.

3. Підвищення рентної плати за користування 
радіочастотним ресурсом, яке є прикладом непослі-
довності податкової політики.

Індексація рентної плати за користування ра-
діочастотним ресурсом на 5%, яка передбачена Зако-
нопроєктом, є порушенням домовленостей за Мемо-
рандумом між мобільними операторами та Урядом, 
підписним у 2019 р. у м. Маріуполь (далі – Меморан-
дум). Згідно з домовленостями, оператори взяли на 
себе зобов’язання забезпечити максимальне покриття 
країни послугами мобільного зв’язку третього (3G) і 
четвертого (4G) поколінь, а держава, в особі Уряду, – 
гарантувати необхідну підтримку цього важливого і 
досить витратного для операторів процесу. Зокрема, 
держава зобов’язалася не збільшувати фіскальне та ре-
гуляторне навантаження на сектор мобільного зв’язку, 
а також створити умови для безперешкодної реалізації 
мобільними операторами положень Меморандуму.

Зазначимо, що в Україні сума податків, які вста-
новлено лише для сектора мобільного зв’язку, сьо-
годні дорівнює 14% від загального доходу гравців 
цього ринку, що значно вище відповідного середньо-
го показника у країнах ЄС (4%). Це є ще одним важли-
вим аргументом для надання підтримки мобільним 
операторам шляхом забезпечення прогнозованості 
їх оподаткування (а саме: недопущення збільшення 
податкового навантаження та витрат на виконання 
вимог податкового законодавства), що було передба-
чено Меморандумом.

За Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів щодо створення 
умов розвитку мобільного широкосмугового досту-
пу» від 04 грудня 2019 р. № 1272-р (далі – Розпоря-
дження), у грудні 2019 – січні 2020 рр. були передба-

чені розробка та внесення на розгляд Кабінету Міні-
стрів України проєкту Закону України про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо встанов-
лення мораторію на індексацію ставок рентної плати 
за користування радіочастотним ресурсом для виду 
радіозв’язку «стільниковий радіозв’язок» на термін 
48 місяців. Зазначений проєкт Закону так і не був 
прийнятий. Натомість сьогодні запропоновано збіль-
шити податкове навантаження на операторів сектора 
мобільного зв’язку на 102,5 млн грн на рік, незважаю-
чи на те, що оператори виконують свої зобов’язання з 
інвестування та розгортання мереж у повному обсязі 
та відповідно до узгоджених графіків.

Наголосимо, що навіть у разі зміни уряду дер-
жава повинна дотримуватися принципу на-
ступності податкової політики, не відмов-

ляючись від взятих раніше зобов’язань. Необхідно 
утриматися від індексації рентної плати за користу-
вання радіочастотним ресурсом для стільникового 
радіозв’язку, а також приділити увагу усуненню мож-
ливостей несправедливого оподаткування мобільних 
операторів, що зумовлено застосуванням застарілої 
системи коефіцієнтів при справлянні рентної плати 
за користування радіочастотним ресурсом

4. Перехід до надмірно жорстких процедур по-
даткового адміністрування, що може негативно 
вплинути на економічну діяльність суб’єктів госпо-
дарювання всіх галузей економіки та інвестиційний 
клімат України.

Зокрема, щонайменше дискусійною є норма За-
конопроєкту щодо надання права контролюючим 
органам стягувати податковий борг, який виник у ре-
зультаті несплати самостійно визначеного платником 
грошового зобов'язання в податковій декларації або 
уточнюючому розрахунку, за рахунок готівки та/або 
коштів з рахунків у банках такого боржника за рішен-
ням цього органу без звернення до суду. Зауважимо, 
що в Україні за 10 місяців 2020 р. із 49,8 млрд грн оскар-
жених донарахувань податків і штрафів у судовому по-
рядку визнано лише 20,03 млрд (40,8%) [27]. Більшість 
рішень судів за цією категорією справ було ухвалено на 
користь платників податків. Відповідно, така новація 
пов’язана з високим ризиком необґрунтованого вими-
вання коштів суб’єктів господарювання.

Важливо також зважати на те, що в Україні фік-
сувалася велика кількість випадків неправильного 
відображення податковими органами податкового 
боргу внаслідок несвоєчасного рознесення сплаче-
них платежів, несвоєчасного внесення інформації про 
адміністративне та судове оскарження податкових 
повідомлень-рішень, а також унаслідок зловживання 
посадовими особами цих органів своїми повноважен-
нями та безпідставного незняття податкового боргу 
за відсутності правових підстав для його існування.

Одночасно із негайною сплатою до бюджету до-
нарахованих податків і штрафів за всіма актами, скла-
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деними податковими органами, до Законопроєкту 
включено норму, яка встановлює тимчасове обмежен-
ня (за рішенням суду) у праві виїзду керівника юри-
дичної особи – боржника за кордон до повного пога-
шення податкового боргу. Тобто, донарахування може 
бути необґрунтованим, а санкція серйозна. Причому 
те, що для заборони виїзду за кордон потрібно «забор-
гувати» понад 1 млн грн, не робить цю новацію більш 
«м’якою». Вона не додасть стимулів для інвестицій ве-
ликим платникам податків (як було показано вище на 
прикладі Польщі, для досягнення цієї мети необхідні 
зовсім інші заходи), а також негативно вплине на ін-
вестиційний клімат України в цілому.

Вважаємо, що зазначені, у вітчизняних реалі-
ях дискримінаційні, ініціативи щодо впровадження 
більш жорстких процедур податкового адміністру-
вання не повинні стати частиною податкового зако-
нодавства.

На жаль, це не вичерпний перелік новацій, які 
потребують або суттєвого доопрацювання, або вза-
галі вилучення з остаточного тексту Законопроєкту, 
який буде винесено на голосування у другому читан-
ні. Відповідні пропозиції стосовно коригування нової 
податкової реформи направлено до Верховної Ради 
України у т. ч. Американською торговельною палатою 
в Україні. Бізнес-спільнота покладає великі надії на 
те, що її позиція буде врахована.

Як відомо, податкова політика держави – це мис-
тецтво пошуку компромісу між різновектор-
ними вимогами фіскальної достатності, еко-

номічної ефективності та соціальної справедливості, 
мистецтво знаходження балансу між інтересами всіх 
економічних агентів. Тому рух на шляху реформ не 
може бути одностороннім, коли ми «дбаємо» лише 
про фіскальні інтереси, забуваючи при цьому спитати 
у громадян і суб’єктів господарювання, чи згодні вони 
платити ще більше податків державі, яка не змогла по-
долати корупцію, забезпечити верховенство права, 
а якість суспільних послуг, що вона надає, є досить 
низькою. Прогнозованість і прозорість в усьому, як в 
адмініструванні податків, так і в ухваленні важливих 
рішень у сфері податкової політики, є безальтернатив-
ним шляхом до відновлення довіри між державою та 
платниками податків і, в результаті, зростання омрія-
ного рівня добровільності сплати податків [9].

На уряд покладається завдання формулювання 
мети податкової реформи, втім, до цього процесу вар-
то залучати широке коло стейкхолдерів, а в ідеалі –  
й суспільство в цілому. Це полегшить досягнення вза-
єморозуміння між учасниками процесу реформуван-
ня – урядом, парламентом, організаціями громадян-
ського суспільства та спільнотою платників податків, 
що допоможе зорієнтуватися в проблемних аспектах 
реформи податкової системи і досягти широкого кон-
сенсусу при розробленні її дорожньої карти [7, с. 28].  
Такий підхід, серед іншого, суттєво мінімізує ризик 
«сирих» норм податкових законопроєктів.

Окремо наголосимо на тому, що стабільність 
податкового законодавства має бути не лише 
зафіксованою «вимогою на папері», а реаль-

но забезпечуватися на практиці. Не можна допускати 
ситуацій, коли податкові ініціативи не лише не вино-
сяться для їх широкого обговорення, а й вступають у 
дію мало не відразу після їх прийняття Парламентом. 
Суб’єктам господарювання потрібно достатньо часу, 
щоб адаптуватися до змін в оподаткуванні. Якщо такий 
час не надається, виникає загроза надмірного негатив-
ного впливу новацій на економічну активність у країні з 
відповідними наслідками для доходів бюджету.

Важливо також, щоб подальше реформування 
податкової системи України було комплексним і від-
бувалося на основі відповідної стратегії, у якій бу-
дуть окреслені всі проблеми, виклики та загрози, на 
які країна має відреагувати шляхом внесення змін до 
податкового законодавства, а також запропоновано 
конкретні заходи такого реагування. Підхід «першо-
чергового прискіпливого погляду» на податки, щодо 
яких є резерви підвищення їх ставок, і прогалини по-
даткового законодавства без удосконалення подат-
кової системи з метою створення більш сприятливих 
умов для розвитку економіки й адаптації такої сис-
теми до нових глобальних реалій є недальновидним. 
Його використання може призвести до того, що на-
здоганяти ЄС за рівнем соціально-економічного роз-
витку Україна буде лише на словах, а фактично ще 
більше відставатиме.

ВИСНОВКИ
Запропоновані Законопроєктом новації щодо 

підвищення ставок податків, зміни механізмів їх спла-
ти для розширення бази оподаткування та встанов-
лення більш жорстких процедур податкового адмі-
ністрування, чимало з яких вимагають суттєвого до - 
опрацювання або не повинні бути підтримані при го-
лосуванні, навряд чи можна охарактеризувати як «па-
кет заходів», за допомогою яких буде досягнуто підви-
щення ефективності податкової системи з урахуван-
ням викликів і загроз сьогодення. Крім того, майже 
виключно фіскальна спрямованість нової податкової 
реформи в умовах несприятливої кон’юнктури, без 
досягнення консенсусу щодо новацій із бізнес-спіль-
нотою та іншими стейкхолдерами, а також без дотри-
мання принципу стабільності податкового законо-
давства можуть мати негативний вплив на діяльність 
багатьох галузей економіки Украї ни та на зростання 
ВВП у цілому. Відповідно, існують ризики, щонаймен-
ше, неотримання очікуваних розробниками реформи 
додаткових обсягів податкових надходжень.

Особливу увагу при доопрацюванні Законопро-
єкту перед його ухваленням у другому читанні по-
трібно приділити нормам, які стосуються, зокрема, 
скасування звільнення від оподаткування ПДВ опе-
рацій із постачання житла на вторинному ринку, змін 
в акцизному оподаткуванні пива та тютюнових ви-
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робів, підвищення рентної плати за користування ра-
діочастотним ресурсом, переходу до надмірно жор-
стких процедур податкового адміністрування. При 
цьому важливе значення має врахування проблемних 
моментів новацій, про які висловили застереження 
бізнес-асоціації та експерти, а також набрання чин-
ності нормами в терміни, які не матимуть «шокового 
впливу» на платників податків.

Потрібно також, щоб подальше реформування 
податкової системи України було комплексним і від-
бувалося на основі відповідної стратегії, у якій бу-
дуть окреслені всі проблеми, виклики та загрози, на 
які країна має відреагувати шляхом внесення змін до 
податкового законодавства, а також запропоновано 
конкретні заходи такого реагування.                 
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Жулин О. В. Удосконалення ринку фінансових послуг у контексті забезпечення фінансової інклюзії
Метою статті є дослідження теоретичних, організаційних і методичних аспектів фінансової інклюзії; проведення аналітичних досліджень роз-
витку фінансової інклюзії та її впливу на добробут населення; формування рекомендацій для вдосконалення ринку фінансових послуг за умов 
забезпечення фінансової інклюзії в Україні. Розглянуто теоретичні основи фінансової інклюзії та її складові, до яких запропоновано включити 
швидкість і безпеку отримання фінансової послуги, яка забезпечується за допомогою цифрових технологій, що є актуальним в умовах пандемії 
COVID-19. Проведені аналітичні дослідження фінансової інклюзії у світі та в Україні показали, що її рівень постійно зростає та є достатні перед-
умови, щоб її розвивати, включаючи у фінансовий ринок максимальну кількість населення, яке зможе отримати вигоди від використання фінансо-
вих послуг. У результаті аналізу розроблено рамку фінансової інклюзії, яка дозволяє виявити суб’єктів, які часто є мимоволі виключеними з ринку 
фінансових послуг – через низький рівень фінансової грамотності, низькі доходи або ж їх дискримінацію з боку фінансових інституцій. Важливим 
аспектом реалізації концепції фінансової інклюзії є мотивація користуватися фінансовими послугами, використовуючи для цього методи пове-
дінкових фінансів, – не лише тих, хто вимушено виключений, а й тих, хто добровільно відмовився від їх використання. У роботі запропоновано ре-
комендації та інструменти щодо вдосконалення ринку фінансових послуг, які підвищать рівень фінансової інклюзії, що сприятиме економічному 
зростанню, мобілізації заощаджень, їх збереженню та примноженню, впровадженню інновацій і розвитку підприємництва.
Ключові слова: ринок фінансових послуг, фінансова інклюзія, поведінкові фінанси, фінансові інституції, цифровізація, розвиток, фінансова гра-
мотність.
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Zhulyn O. V. Improvement of the Financial Services Market in the Context of Ensuring the Financial Inclusion
The article is aimed at studying the theoretical, organizational and methodical aspects of financial inclusion; conducting an analytical research on the develop-
ment of financial inclusion and its impact on the welfare of the population; formation of recommendations for improving the financial services market in the 
conditions of ensuring the financial inclusion in Ukraine. The theoretical foundations of financial inclusion and its components are considered, the author sug-
gests to enclose therein the speed and security of obtaining a financial service, which is provided with the help of digital technologies, which is relevant in the 
context of the COVID-19 pandemic. The carried out analytical studies of financial inclusion in the world and in Ukraine have shown that its level is constantly 
growing and there are sufficient prerequisites for its development, including in the financial market the maximum number of the population who will be able to 
benefit from the use of financial services. As a result of the analysis, a framework for financial inclusion has been developed that allows identifying entities that 
are often unwittingly excluded from the financial services market – due to low levels of financial literacy, low incomes or discrimination on the part of financial 
institutions. An important aspect of the implementation of the concept of financial inclusion is the motivation to use financial services, using behavioral finance 
methods for this – not only by those who are forced to exclude, but also those who voluntarily refused to use them. The publication proposes recommendations 
and instruments for improving the financial services market, which will increase the level of financial inclusion, which in turn will contribute to economic growth, 
mobilization of savings, their preservation and increase, introduction of innovations and development of entrepreneurship.
Keywords: financial services market, financial inclusion, behavioral finance, financial institutions, digitalization, development, financial literacy.
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