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МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕВЕРСИВНОГО МЕХАНІЗМУ  

СПЛАТИ ПДВ В УКРАЇНІ 

 

Скорочення обсягів податкових на-

дходжень в умовах фінансової нестабіль-

ності останніх років і гострої необхіднос-

ті консолідації бюджетів спонукало уря-

ди багатьох країн порушити питання про 

підвищення ставок податку на додану 

вартість (ПДВ). Однак для більшості єв-

ропейських держав, де бюджет є дефіци-

тним, а податкові ставки вже і так досить 

високі (у середньому близько 21,7%) мо-

жливості для їх підвищення обмежені. За 

оцінками Організації економічного спів-

робітництва та розвитку (ОЕСР), близько 

45% потенційного ПДВ не збирається [1, 

c. 10-11]. Найбільші проблеми виникають 

при здійсненні транскордонної торгівлі. 

Постачальники зникають без сплати 

ПДВ, розробляється програмне забезпе-

чення, що дозволяє приховувати обсяги 

торгівлі, інтенсифікація торгівлі послу-

гами ускладнює застосування принципу 

«країни призначення», що веде до по-

двійного оподаткування або повного 

ухилення від сплати податку.  

Зважаючи на це, експерти ОЕСР 

пропонують вживати альтернативних 

заходів щодо вдосконалення ефективнос-

ті адміністрування податку. Одним із 

таких у Європейському Союзі (ЄС) є 

спосіб утримання ПДВ у джерела випла-

ти – «реверсивний механізм» сплати 

ПДВ (Reverse Charge Mechanism within 

the EU VAT system), який полягає в тому, 

що ПДВ стягується на місці споживання 

товару замість місця виробництва.  

Українські реалії сьогодення – не 

виняток. Так, ПДВ у країні визнаний од-

ним із найбільш корумпованих та тінізо-

ваних податків. Саме це актуалізує пос-

тійні пошуки вдосконалення чинного 

механізму справляння ПДВ. Підтвер-

дженням цього є завдання уряду щодо 

реформування системи адміністрування 

ПДВ, визначені у Програмі діяльності 

Кабінету Міністрів України (Коаліційній 

угоді) [2, п. 3.11] та Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020» [3, п. 8], спів-

виконавцями яких є Державна фіскальна 

служба України. Так, одним із напрямів 

податкової реформи є посилення бороть-

би зі схемами ухилення від сплати подат-

ків як юридичними, так і фізичними осо-

бами, зокрема вдосконалення адміністру-

вання ПДВ.  
З урахуванням законодавчих ініціа-

тив, а також того, що реверсивний ПДВ у 
вітчизняній практиці оподаткування не 
використовується, дослідження даного 
механізму є затребуваним, оскільки ос-
новна мета його використання – обме-
ження значної тінізації економічної дія-
льності та боротьба з незаконним відш-
кодуванням ПДВ. 

Комплексному дослідженню особ-
ливостей адміністрування ПДВ присвя-
чено чимало теоретичних та емпіричних 
досліджень сучасних науковців, зокре- 
ма: В. Андрущенка (дослідив зарубіжний 
досвід та проблеми адміністрування 
ПДВ) [4]; О. Гаркушенко (розкрила сут-
ність зворотного механізму нарахування 
зобов‟язань із ПДВ, його відмінність  
від прямого механізму) [5]; Ю. Іванова,  
І. Майбурова, А. Кірієнко (проаналізува-
ли фіскальну ефективність ПДВ та осно-
вні причини ухилення від сплати подат-
ку) [6]; С. Кирпи (обґрунтував пропозиції 
щодо запровадження в Україні зворотно-
го механізму нарахування зобов‟язань з 
ПДВ) [7]; І. Кривоберця, Н. Бодряги (ви-
конали порівняльний аналіз використан-
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ня спецрахунків ПДВ з урахуванням бол-
гарського досвіду і механізму зворотного 
нарахування ПДВ, що використовується 
в ЄС для певного ряду послуг) [8];  
А. Скрипника, Т. Паянок (дослідили фо-
рмування ПДВ в експортоорієнтованій 
відкритій економіці та проаналізували 
вплив політичних ризиків та ризиків, 
притаманних експортоорієнтованій еко-
номіці, на формування ПДВ) [9]; А. Со-
коловської, В. Твардієвича (розглянули 
дискусійні питання реформування ПДВ у 
країнах ЄС, зокрема особливості справ-
ляння, доцільність і можливі наслідки 
запровадження оберненого ПДВ для 
окремих видів економічної діяльності чи 
операцій) [10] та ін. 

Більш широко проблема незаконно-
го відшкодування ПДВ, ухилення від 
його сплати та використання реверсивно-
го механізму нарахування податку розк-
рита зарубіжними науковцями. Серед 
них варто виділити таких: V. Ďurišová 
(розкрила основні проблеми адмініст-
рування ПДВ з акцентом на використан- 
ні реверсивного механізму) [11]; M. La-
mensch (проаналізувала ефективність 
застосування реверсивного механізму 
сплати ПДВ за умови використанням 
електронної системи адміністрування 
податків); [12]; L. Lúðvíksson (вивчив 
особливості реверсивного ПДВ як основ-
ного механізму боротьби з шахрайськими 
схемами у ЄС) [13]; J. Stiglitz (дослідив 
ефективність ПДВ у країнах, що розви-
ваються, та вплив цього податку на не-
формальний сектор економіки) [14]; 
Howell H. Zee (досліджує альтернативні 
варіанти ПДВ та можливі наслідки від 
змін порядку адміністрування ПДВ, зни-
ження/підвищення ставок та розширен-
ня/скорочення кола платників податків) 
[15] та ін. 

Проаналізувавши надбання зарубі-
жних та українських науковців, слід за-
значити, що останні в межах досліджува-
ної проблематики використовують по-
няття «зворотний (обернений)» механізм 

нарахування (сплати) ПДВ. Це є виправ-
даним, оскільки reverse від лат. reversus – 
зворотний. Проте в даній статті викорис-
товується поняття «реверсивний» меха-
нізм сплати ПДВ. Таке рішення обґрун-
товано тим, що за умови використання 
вказаного механізму у вітчизняних реалі-
ях в українському законодавстві поняття 
повинно мати ідентичне обрамлення як у 
європейському, що відповідатиме євроін-
теграційним процесам, які на сьогодні 
значною мірою впливають не лише на 
нормотворчу діяльність в Україні, але і 
на всі сфери життя в цілому. 

Метою статті є аналіз стану окре-
мих секторів економіки України, у яких 
можливе використання реверсивного ме-
ханізму сплати ПДВ за необхідності при-
йняття такого політичного рішення. 

Відповідно до ст. 199 та 199а Дире-
ктиви 2006/112/ЄС країни-члени можуть 
за власним вибором застосовувати ревер-
сивний ПДВ до таких операцій [16]: 

без обмеження у терміні – до поста-
чання: будівельних робіт; робочої сили; 
нерухомого майна; вживаних матеріалів, 
металобрухту; заставних товарів; товарів 
після переуступки права;  

до 31.12.2018 р. із мінімальним тер-
міном у 2 роки – до постачання: мобіль-
них телефонів; інтегральних схем; ігро-
вих приставок, планшетів, ноутбуків; 
газу та електроенергії, а також серти-
фікатів на них; послуг електрозв‟язку; 
зернових та технічних культур; сирови-
ни, напівфабрикатів із металів, товарів 
«секонд-хенд», робіт мистецтва; надання 
грошової допомоги на зменшення вики-
дів парникових газів; інші трансферти.  

На сьогоднішній день операціями, 
до оподаткування яких більшість країн-
членів ЄС на власний вибір викорис-
товують реверсивний ПДВ, є такі [17,  
c. 8-11]: 

постачання будівельних робіт, 
включаючи послуги з ремонту, приби-
рання, технічного обслуговування, пере-
будови та знесення (17 країн);  
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постачання вживаних матеріалів, 
брухту, промислових і непромислових 
відходів (23 країни);  

надання грошової допомоги на зме-
ншення викидів парникових газів (21 
країна). 

Щодо всіх інших операцій, то да-
ний механізм застосовує менше полови-
ни досліджуваних країн. 

Гранична межа щодо вартості това-
рів і послуг, яка в подальшому врахову-
ється при розрахунку суми реверсивного 
ПДВ, як правило, у країнах ЄС не вста-
новлюється, а рівень складності даної 
системи оподаткування у переважній 
більшості країн оцінюється як низький, 
що вказує на простоту, ефективність та 
прозорість її функціонування. Також не 
менш важливим є той факт, що реверсив-
ний ПДВ є обов‟язковим (за винятком 
Мальти) для використання у країнах-
членах ЄС. Разом з тим реверсивний ме-
ханізм сплати ПДВ має ряд недоліків, 
зокрема: ускладнюється податковий об-
лік, зростають витрати на дотримання 
податкового законодавства, виникають 
проблеми з класифікацією видів економі-
чної діяльності, створюються перешкоди 
для вільного переміщення товарів та пос-
луг тощо [18, c. 8; 31]. 

Однак певний міжнародний досвід 
запровадження реверсивного механізму 
дав імпульс ініціативам щодо подальшо-
го витіснення чинного механізму ПДВ в 
Україні. 

Одним із перших, хто порушив пи-
тання можливості використання реверси-
вного механізму сплати ПДВ у вітчизня-
них реаліях, був екс-міністр економіки С. 
Терьохін, який запропонував перейняти 
досвід Великобританії та країн Прибал-
тики, де реверсивний ПДВ використову-
ється до окремих секторів національної 
економіки. 

У зв‟язку з цим слід більш детально 
розглянути особливості застосування 
реверсивного ПДВ у Латвії. Так, із вне-
сенням змін до Закону «Про податок на 

додану вартість» у Латвії з 01.01.2012 р. 
введено реверсивний механізм сплати 
ПДВ до таких операцій [19, ст. 141-143]: 

постачання металобрухту; 
надання послуг з будівництва; 
постачання лісоматеріалів. 
Незважаючи на те що в переліку, 

зазначеному в Директиві 2006/112/ЄС 
немає постачання лісоматеріалів, уряд 
країни скористався правом отримання у 
Єврокомісії дозволу на використання 
реверсивного механізму в окремих галу-
зях економіки, які характеризуються ви-
сокою часткою тіньового сектору. 

Реверсивний порядок сплати ПДВ 
застосовується тільки в тому випадку, 
коли обидві сторони є зареєстрованими у 
фіскальних органах як платники даного 
податку. Законодавством Латвії передба-
чено, що реверсивний порядок оподатку-
вання застосовується також до послуг, 
що надаються державним установам та 
закладам самоврядування відповідно до 
процедури закупівель. Для того щоб 
установа – одержувач послуги могла 
сплатити податок з отриманих послуг, у 
Законі передбачено особливий порядок 
реєстрації цих установ у реєстрі оподат-
ковуваних осіб [19, ч. 13 і ст. 14]. 

Сплата податку, відповідно до За-
кону, має відбуватися у певній послідов-
ності. Так, після виконання робіт викона-
вець послуги повинен виписати одержу-
вачу послуги податкову накладну, в якій 
вказано вартість послуги без податку. 
Реквізити «застосовувана ставка ПДВ» і 
«розрахована сума ПДВ» вказувати не 
потрібно. Але в накладній потрібно зро-
бити посилання на ст. 13.6 Закону про те, 
що в угоді застосовується особливий по-
рядок оподаткування. Одержувач послу-
ги повинен сплатити виконавцеві послу-
ги зазначену в податковій накладній вар-
тість послуги без податку. ПДВ за отри-
мані послуги сплачується до державного 
бюджету (зазначається у декларації з 
ПДВ) в той звітний (податковий) період, 
у якому були отримані послуги і подат-
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кова накладна або перераховано авансову 
плату за послуги.  

На сьогодні Латвійська федерація 
підприємств харчової промисловості по-
чала переговори з Міністерством фінан-
сів країни про введення реверсивного 
ПДВ для постачання зернових і техніч-
них культур, що зменшить частку тіньо-
вої економіки та збільшить надходження 
до бюджету країни [20].  

Пропозиції С. Терьохіна щодо мож-
ливого реформування ПДВ було підтри-
мано і експертом з економічних питань 
В. Рябошликом, який пропонував запро-
вадити так званий механізм «ПДВ однос-
торонньої дії», основні принципи якого 
полягають у такому [21, c. 8]: 

ПДВ нараховується і стягується в 
повному обсязі тільки при поставках від 
осіб, зареєстрованих як платники ПДВ, 
особам, які не зареєстровані як платники 
ПДВ. Зареєстровані платники ПДВ – це 
підприємства, а особи, що не зареєстро-
вані як платники ПДВ – це населення та 
дрібні фірми; 

для всіх операцій між зареєстрова-
ними платниками ПДВ цей податок не 
нараховується, не сплачується і не облі-
ковується.  

Отже, на відміну від реверсивного, 
ПДВ односторонньої дії не передбачає 
нарахування зобов‟язань покупцем від 
імені постачальника та кредиту самим 
покупцем. 

Крім спрощення звітності, голов-
ною перевагою запропонованого механі-
зму В. Рябошлик вбачає забезпечення 
безперервних щоденних надходжень 
ПДВ замість чинних щомісячних. Це до-
сягається завдяки тому, що податкове 
зобов‟язання буде однозначно визначати-
ся відносно кожної операції (або воно є, 
або немає), а не за результатами за пері-
од. Це, зокрема, є додатковим фактором 
проти зловживань, оскільки звужується 
період часу між операцією і сплатою за 
неї до бюджету. Саме цей інтервал є вра-
зливим для тіньових схем, коли зникає 

фірма, або вчиняються інші протиправні 
дії. 

Якщо порівняти запропоновані ви-
ще механізми нарахування і сплати ПДВ, 
то реверсивний механізм перебуває ніби 
у проміжному, незавершеному стані від-
носно ПДВ односторонньої дії. З одного 
боку, реверсивним механізмом скасову-
ється фінансове подрібнення ПДВ 
вздовж економічного ланцюга, з іншого – 
зберігається облік і звітування внеску 
кожної з фірм у сплачений ПДВ, незва-
жаючи на те, був цей внесок явним, чи 
неявним; або чи повинна фірма в дійсно-
сті перераховувати якісь кошти, чи ні.  

Але ПДВ односторонньої дії має 
крім суттєвих переваг і серйозні недолі-
ки. Перш за все, стосовно визначення 
категорій. Так, у механізмі ПДВ однос-
торонньої дії використовуються однозна-
чні юридичні категорії «зареєстрований 
платник ПДВ» і «особа, яка не є зареєст-
рованим платником ПДВ». Причому згі-
дно з принципами використання цього 
механізму якраз так звані платники ПДВ 
у більшості випадків не сплачуватимуть 
цей податок, а його платитимуть особи, 
які не є зареєстрованими платниками 
ПДВ. Крім того, враховуючи схожість 
ПДВ односторонньої дії з податком на 
споживання, необхідно відзначити, що 
країни з «класичним» податком на спо-
живання мають проблему у визначенні 
кінцевої мети купівлі (на особисте спо-
живання чи ні).  

Наприклад, якщо ПДВ стягується 
тільки при продажах від платників ПДВ 
неплатникам, то виникне бажання добро-
вільно зареєструватися платником ПДВ. 
Це призведе до збільшення кількості пла-
тників даного податку, проте буде склад-
но точно визначити, як саме вони вико-
ристовуватимуть придбаний без сплати 
ПДВ товар. Але безсумнівно, що значна 
частина такого товару використовувати-
меться саме на особисте споживання 
працівників підприємств, їх близьких та 
ін. У свою чергу, це може спричинити 
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зростання обсягів нелегальної діяльності 
[7, с. 149-150].  

З урахуванням вищезазначеного, а 
також рівня тінізації української еконо-
міки доцільно визначити окремі сектори 
економіки, у яких можливе використання 
реверсивного механізму сплати ПДВ. 

У 2014 р., за даними Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі Украї-
ни, тіньова економіка країни сягнула 
безпрецедентно високого рівня – 42%  
від обсягу офіційного ВВП (порівняно з 
2013 р. показник збільшився на 7%). Це 
найвищий показник з 2007 р. Причиною 
цього в Міністерстві назвали війну, фі-
нансову дестабілізацію (дефіцит платіж-
ного балансу, цінові та курсові шоки, 
зростання збитковості виробництв), зрос-
тання панічних настроїв економічних 
агентів та посилення адміністративного 
тиску.  

За оцінками Міністерства за мето-
дом збитковості підприємств, у 2014 р. 
частка тіньового сектору в торгівлі та 
переробній промисловості зросла на 12%, 
операціях із нерухомим майном – на 10, 
добувній промисловості – на 6, транспор-
ті – на 4, у будівництві – на 2%. Водночас 
у сільському господарстві рівень тінізації 
зменшився на 3%, у фінансовій та стра-
ховій діяльності – на 2% [22]. 

Щодо відшкодування ПДВ, то за 
результатами даних, наданих Держав- 
ною казначейською службою України, у 
2014 р. сума відшкодованого ПДВ стано-
вила близько 52 млрд грн – 34% від суми 

сплаченого ПДВ [23]. А розміри неза-
конного відшкодування ПДВ у 2014 р. 
сягнули приблизно 20 млрд грн – більше 
38% від загальної суми відшкодованого 
ПДВ [24].  

Таким чином, за необхідності при-
йняття політичного рішення щодо засто-
сування реверсивного механізму сплати 
ПДВ в Україні першочерговими сектора-
ми економіки, у яких можливе викорис-
тання даного механізму, можуть бути: 

постачання електроприладів (у тому 
числі телефонів, ноутбуків, планшетів, 
комп‟ютерів); 

постачання металобрухту; 
постачання сільськогосподарської 

продукції (можливо, не лише зернових та 
технічних культур); 

надання будівельних послуг. 
Вибір кожного із секторів економі-

ки аргументовано статистичними дани-
ми, що вказують на рівень тіньового сек-
тору в даній галузі та його прибутковість. 

Так, за даними асоціації «Українські 
імпортери побутової електроніки», річ-
ний дохід на ринку торгівлі електропри-
ладами у 2015 р. планується на рівні 41,8 
млрд грн. При цьому в зоні ризику з мож-
ливістю ухилення від сплати податків пе-
ребуває близько 24,7 млрд грн доходу, що 
становить близько 59% продажу (через 
Інтернет та на інших ринках). Це поясню-
ється тим, що використання реєстраторів 
розрахункових операцій (РРО) для цього 
обсягу продажів не передбачено податко-
вим законодавством України (рис. 1).  

 

Рис. 1. Прогноз обсягів продажів на ринку електроприладів у 2015 р. 

у розрізі каналів продажу [25, c. 2] 
 

 

Мережа: 

Ельдорадо, Фокстрот, Comfy

Он-лайн

Інший ринок

15,9 млрд грн 
38% 

8,8 млрд грн 
21% 

17,1 млрд грн 
21% 
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Динаміка доходу від продажу елек-

троприладів (табл. 1) свідчить про те, що 

даний ринок має досить позитивну тен-

денцію до зростання, незважаючи на про-

гнозоване зменшення доходу у 2015 р., 

яке може бути викликане погіршенням 

економічної ситуації в країні, а отже, і 

зниженням рівня життя населення, яке є 

основним споживачем даних товарів. 

 

Таблиця 1 

Основні показники розвитку ринку електроприладів у 2012-2015 рр., млн грн [25, c. 4] 

Рік 

Он-лайн Інший ринок + он-лайн Мережа 
Загальний 

дохід дохід 
кількість 

СПД 
дохід кількість СПД дохід 

2012 4 620,8 1 540 21 831,3 7 277 16 044,0 37 875,4 

2013 6 111,3 2 037 26 854,7 8 951 17 111,7 43 966,4 

2014 9 384,5 3 128 26 281,2 8 760 18 195,3 44 476,5 

2015 8 762,9 438 24 619,8 1 230 17 108,6 41 725,4 

 

Що стосується ринку металобрухту, 

то це однин із найбільш тіньових і ко-

румпованих секторів економіки в Украї-

ні. Так, за оцінкою учасників ринку, не 

менше 70% низової заготівлі металобру-

хту в державі здійснюється у неформаль-

ному секторі економіки (рис. 2). 

 

Рис. 2. Річний оборот на ринку металобрухту у 2014 р. [26] 

 

Якщо проаналізувати світовий ри-

нок металобрухту, то Україна не є на 

ньому вагомим гравцем з 0,2% у струк-

турі світового експорту й імпорту мета-

лобрухту. Встановлені експортні обме-

ження в Україні відіграли одну з ключо-

вих позицій стосовно переорієнтації віт-

чизняного ринку металобрухту з експор-

тних поставок на внутрішнє споживання 

(табл. 2).  

Обсяг експорту металобрухту у 

2013 р. порівняно з 2008 р. знизився 

майже на 90%. Проте економічний і полі-

тичний стан в Україні у 2014-2015 рр. 

вносить свої корективи на ринку метало-

брухту. Так, у 2014 р. Україна експорту-

вала 921,9 тис. т металобрухту, що майже 

у 4 рази більше, ніж у 2013 р. Тільки за 

січень-лютий 2015 р. було експортовано 

137,5 тис. т. Причинами цього може бути 

значна девальвація гривні та обмеження 

попиту на металобрухт підприємствами, 

розташованими в зоні проведення АТО. 

У 2014 р. показник заготівлі мета-

лобрухту склав приблизно 4,5 млн т. 

Прогноз на 2015 р. коливається від 4,5  
 

 

 

В правовому полі

В тіні
700 млн грн 

70% 

300 млн грн 
30% 
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Таблиця 2 

Динаміка експорту металобрухту в розрізі окремих країн, тис. т [27] 

Країна 2004 2008 2013 Зміна 2013/2004, % 

Україна 2 451 636 255 -89,6 

Канада 2 965 4 080 4 528 52,7 

США 11 899 21 710 18 495 55,4 

ЄС 38 603 12 880 51 126 32,4 

Росія 12 836 5 130 4 542 -64,6 

Світ 94 281 101 309 100 495 6,6 

 

до 5,5 млн т (баланс, затверджений Міні-

стерством економічного розвитку і торгі-

влі України, розрахований на основі 5,5 

млн т). Фактичні дані заготівлі за перші 5 

місяців 2015 р. – 1,858 млн т (аналогіч-

ний період 2014 р. – 1,9 млн т) – підтвер-

джують прогноз на рівні, не вищому за 

минулий рік [18, c. 37]. 

Відповідно до п. 23 підрозд. 2 роз-

ділу ХХ ПКУ, до 01.01.2017 р. продов-

жено режим звільнення від оподаткуван-

ня ПДВ операцій з постачання, у тому 

числі операцій з імпорту відходів та бру-

хту чорних і кольорових металів [28]. 

Згідно з оперативними даними Держав-

ної фіскальної служби України, сума 

пільг з ПДВ, отримана підприємствами 

при операціях із постачанням відходів, 

оцінюється в середньому близько  

1,9 млрд грн щорічно – це без урахуван- 

ня пільг при імпорті таких відходів  

(табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Суми отриманих пільг із ПДВ при операціях щодо постачання відходів [29] 

Показник 2011 2012 2013 
За ІІІ квартал 

2014 

Сума пільг із ПДВ при здійс-

ненні операцій щодо постачання 

вiдходiв та брухту чорних i ко-

льорових металів, тис грн 2 383 845,7 1 837 001,9 1 863 529,1 1 068 953,5 

Кількість пільговиків 5 746 5 740 5 709 4 116 

 

В умовах дефіциту фінансових ре-

сурсів такі суми звільнення є відчутними 

для державного бюджету. Проте повер-

нення до практики обкладання ПДВ опе-

рацій щодо постачання відходів може 

загострити ситуацію з відшкодуванням 

ПДВ, особливо в умовах інституційної 

слабкості фіскальної служби. Хоча прак-

тика оподаткування в європейських краї-

нах не звільняє такі операції від оподат-

кування, а застосовує механізм реверсив-

ної сплати податку. 

Подібна ситуація існує і в сільсько-

господарському секторі реальної еконо-

міки, де механізми тінізації було започа-

тковано ще за радянської доби. Аналізу-

ючи дані Державного казначейства, зок-

рема інформацію щодо здійсненого бю-

джетного відшкодування ПДВ органами 

Державної казначейської служби за по-

данням Державної фіскальної служби Ук-

раїни, лідерами за обсягами повернутого 

ПДВ майже в більшості випадків щомі-

сячно є саме сільськогосподарські виро-

бники [23]. Однак на сьогодні капіталіза-

ція українських аграрних публічних ком-

паній досягла критично низького рівня, і 

багато хто відкрито говорить про проб-
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леми. Понад 70% коштів, що використо-

вуються сільгоспвиробниками, – банків-

ські позики, виконувати зобов‟язання за 

якими через девальвацію стає дедалі 

складніше. Щорічна потреба агропроми-

слового комплексу в обігових коштах 

оцінюється приблизно в 10 млрд грн, а 

потреба галузі в кредитах – майже 250 

млрд грн. У табл. 4 наведено основні по-

казники діяльності сільського господарс-

тва України у 2014 р. 

 

Таблиця 4 

Основні показники діяльності сільського господарства у 2014 р. [30] 

Галузь с/г Показник 
Темп зростання порів-

няно з 2013 р. 

Рослинництво – річний оборот, тис. т 

Зернові та зернобобові культури 63 859,3 102,5 

Цукрові буряки 15 734,1 145,8 

Насіння соняшнику 10 133,8 92,6 

Картопля 23 693,4 108,4 

Овочі відкритого ґрунту 9 637,5 102,6 

Тваринництво (поголів’я), тис. голів 

Велика рогата худоба 4 534,0 97,6 

Свині 7 922,2 104,6 

Вівці та кози 1 735,2 99,8 

Птиця 213,3 92,6 

Основні види продукції – кількість 

М'ясо, тис. т 2 359,6 98,8 

Молоко, тис. т 11 132,8 96,9 

Яйця, млн шт 19 587,3 99,9 

Вовна, т 2 602,0 73,9 

 

Зважаючи на проблеми у сільсько-

му господарстві України (існування яких 

підтверджується даними табл. 4) щодо 

зниження темпів зростання у 2014 р. по-

рівняно з 2013 р., Робоча група, яка діяла 

за ініціативою Міністерства аграрної по-

літики та продовольства України, з ме-

тою розробки простої, раціональної та 

справедливої системи оподаткування 

сільськогосподарських виробників у се-

редині 2015 р. представила ряд варіантів 

політики реформування, одним з яких 

стало запровадження реверсивного меха-

нізму сплати ПДВ. Особливість його за-

стосування полягає в тому, що при заку-

півлі сільгосппродукції покупець не 

сплачує ПДВ у ціні такої продукції, а 

натомість самостійно нараховує податко-

ве зобов‟язання від імені постачальника 

продукції та відображає податковий кре-

дит від свого імені.  

Учасниками ланцюжка при цьому 

виступають: сільгоспвиробник, трейдер 

та переробник, який постачає хліб кінце-

вому споживачу. Однак у даному випад-

ку передбачається і ситуація, коли това-

ри/послуги постачаються з ПДВ. Тоді 

сума ПДВ не сплачується постачальнику, 

а сплачується на спеціальний рахунок 

сільгосппідприємства. За результатами 

звітного (податкового) періоду сільгосп-

виробник може використати дану суму 

ПДВ для власних потреб [31, c. 13; 17].  

За оцінками Міністерства економі-

чного розвитку і торгівлі України, рівень 

тінізації будівельно-монтажного компле-

ксу в середньому сягає 20%. Однак даний 

сектор економіки за останні роки почав 
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втрачати свої позиції. Підтвердженням 

цього є динаміка обсягу виконаних буді-

вельних робіт за видами будівельної про-

дукції у 2010-2014 рр. (табл. 5). 

 

Таблиця 5 

Динаміка обсягу виконаних будівельних робіт  

за видами будівельної продукції у 2010-2014 рр., млн грн [30] 

Рік 
Будівництво, 

всього 
Будівлі 

У тому числі Інженерні 

споруди житлові нежитлові 

2010 42 918,1 19 659,1 6 876,5 12 782,6 23 259,0 

2011 61 671,7 26 745,4 8 137,1 18 608,3 34 926,3 

2012 62 937,2 28 104,8 8 523,0 19 581,8 34 832,4 

2013 58 586,2 28 257,3 9 953,1 18 304,2 30 328,9 

2014 51 108,7 24 856,5 11 292,4 13 564,1 26 252,2 

 

Обсяг виконаних у травні 2015 р. 

будівельних робіт склав 3 832 млн грн. 

Усього обсяг виконаних будівельних 

робіт за період з січня по травень включ-

но перевищив 15,7 млрд грн. Із них обсяг 

робіт у сфері будування житлових буді-

вель склав понад 8,4 млрд грн, а у нежит-

ловій сфері – 4,7 млрд грн. Слід зауважи-

ти, що інформація не містить даних із 

тимчасово окупованої території Авто-

номної Республіки Крим і м. Севасто-

поля, а також частини Донецької та Лу-

ганської областей. Проте з урахуванням 

складної ситуації, яка існує на сьогодні в 

країні, ці показники є досить позитивни-

ми. 

Висновки. За останні роки в біль-

шості країн світу система непрямого 

оподаткування, зокрема ПДВ, зазнавала 

змін. Так, дослідження, проведене міжна-

родною консалтинговою компанією Ernst 

& Young, свідчить, що більш ніж 50% із 

досліджуваних 96 країн вносять зміни в 

національне податкове законодавство в 

частині ПДВ, принаймні, раз на рік, а 

більш ніж 20 країн – щонайменше двічі 

[32, c. 10].  

Така тенденція свідчить про потре-

бу в пошуку альтернативних підходів до 

адміністрування даного податку. У зв‟яз-

ку з цим затребуваним є дослідження 

особливостей реверсивного механізму 

сплати ПДВ у країнах ЄС, який запро-

ваджено з метою боротьби з ухиленням 

та незаконним відшкодуванням ПДВ. 

Разом з тим слід наголосити, що повної 

ліквідації шахрайських схем за умови 

використання даного механізму не відбу-

деться, оскільки недоліки реверсивного 

ПДВ можуть паралельно призвести до 

виникнення нових схем ухилення. Однак 

ігнорувати можливість використання 

даного підходу недоцільно.  

Виходячи з вищезазначеного, а та-

кож результатів секторального аналізу 

рівня тінізації економіки України, запро-

поновано досліджуваний реверсивний 

механізм сплати ПДВ модифікувати, 

адаптувавши його до вітчизняних реалій, 

та використати у таких секторах еконо-

міки, як постачання електроприладів, ме-

талобрухту, сільськогосподарської про-

дукції та надання будівельних послуг.  

Однак даний перелік секторів еко-

номіки не є вичерпним. Тому перспек-

тивні напрями наукових і практичних 

пошуків вирішення даної проблематики 

полягають у: 

дослідженні можливостей адаптації 

реверсивного механізму до вітчизняних 

реалій; 

проведенні більш ґрунтовного ана-

лізу економічного стану кожного із за-

значених у Директиві 2006/112/ЄС сек-

тору економіки України. 
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Подальші дослідження в даному 

напрямі не лише підвищать рівень дос-

товірності інформації, але і підтвердять 

економічну ефективність внесення змін 

до чинного податкового законодавства 

України. 
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