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інноВаЦіЙно-інВестИЦіЙна ПраКтИКа

ПОДАтКи З ОБОРОтУ і НА ДОДАНУ ВАРтість:   
ПОРіВНЯЛьНі ХАРАКтЕРистиКи В КОНтЕКсті 

ПРАКтичНОГО ЗАстОсУВАННЯ

Здійснено детальне порівняння ос новних особливостей податку на додану вар-
тість і податку з обороту — непрямих податків, що включаються у вартість товару, 
кінцевим платником яких є споживач, а виробники і продавці виступають в ролі їх 
збирачів. наведено аргументи стосовно доцільності відмови від застосування ПДВ і 
переходу до запровадження податку з обороту.

Ключові слова: непрямі податки, додана вартість, податок на до-
дану вартість, податок з обороту, податкова ставка, кумулятивний 
ефект

Минуло майже 20 років з того часу, як Україна запровадила по-
даток на додану вартість (ПДВ) замість податку з обороту — за при-
кладом абсолютної більшості економічно розвинених країн з ринковою 
економікою, які ще у середині 60-х років хх ст. почали застосовувати 
цю форму оподаткування, відмовившись від податку з обороту. часу, 
що минув, виявилось достатньо, аби оцінити ефективність нового по-
датку у вітчизняних умовах. абсолютна більшість коментарів щодо 
ПДВ з перших же років після його введення були і є вкрай негатив-
ними. Висловлюються пропозиції замінити його іншим податком, зо-
крема обговорюється питання про введення замість ПДВ багатостадій-
ного податку з обороту. У зв’язку з цим особливо доцільно й актуально 
здійснити порівняння податку з обороту і податку на додану вартість у 
контексті їх практичного застосування.

Згідно із загальною класифікацією податків обидва податки — 
з обороту і на додану вартість — належать до групи непрямих (рос. 
косвенных) податків, до якої також входять акцизи (податки, що без-
посередньо включаються в ціну товарів та послуг). кінцевий їх плат-
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ник — споживач: він купує товар за ціною, вищою від ціни реалізації 
на суму податку [1, с. 398]. конкретнішу характеристику суті непря-
мих податків подає інше енциклопедичне видання: “При запроваджен-
ні непрямих податків виробники (продавці) товарів і послуг продають 
їх за цінами і тарифами з урахуванням податкової надбавки, яку потім 
передають державі. таким чином, виробники і продавці виступають 
у ролі збирача податків, уповноваженого на те державою, а покупець 
стає платником цього податку [2, с. 342]”. отже, за такої системи опо-
даткування виробники фактично не є платниками податків. Перерахо-
ваний до бюджету податок кожен виробник включає до вартості своєї 
продукції, котру оплачує (компенсує) інший виробник — покупець і 
споживач цієї продукції. таким чином, кожен виробник оплачує по-
даток, внесений до бюджету тим виробником, у якого він закуповує 
продукцію, а у свою чергу, вартість його продукції із включеною сумою 
податку оплачує на стадії технологічного циклу інший виробник. цей 
ланцюжок закінчується реалізацією кінцевої продукції, до вартості 
якої включається сума податку, що вже реально сплачує населення — 
споживачі продовольчих і промислових товарів.

Податок на додану вартість (як і податок з обороту) — це податок 
на гаманець населення. Згідно з прийнятою організацією економічно-
го співробітництва і розвитку класифікацією ПДВ входить до розряду 
податків на споживання і за своїм економічним впливом є загальним 
акцизом, яким оподатковується вся система приватного і суспільного 
споживання [3, с. 377]. Власне, покупці споживчого ринку — єдині 
фактичні, а не формальні, платники ПДВ. Якщо виробники і торгов-
ці повертають собі перераховані до бюджету кошти у вигляді вартості 
 реалізованої продукції, то кінцеві покупці споживчого ринку вимушені 
сплачувати до бюджету 20% від вартості будь-якого купленого товару 
в рахунок податку на додану вартість, створену у сфері виробництва й 
обороту продукції та послуг.

У зв’язку з цим привертають увагу певні парадокси, помічені в не-
щодавно прийнятому Податковому кодексі України. У статті “Платники 
податку” [4, cт. 180] визначено, що платником ПДВ є будь-яка особа, ко-
тра провадить господарську діяльність і реєструється як платник подат-
ку; ввозить товари на митну територію України; веде облік результатів 
діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної 
особи; проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахі-
док, скарбів; управитель майна, що за договорами управління отримав в 
управління майно. серед зазначених категорій платників ПДВ не назва-
но лише покупців споживчих товарів, тобто справжніх його платників. 

У переважній більшості країн до впровадження ПДВ застосову-
вали багатостадійний податок з обороту1. Вперше ПДВ було введено 

1 В Україні до введення ПДВ застосовували одностадійний податок з оборо-
ту, але не в сучасному розумінні змісту останнього. тоді податок з обороту був 
частиною чистого доходу суспільства, створеного в галузях матеріального ви-
робництва, яка безпосередньо перераховувалася до державного бюджету. його 
сплачували підприємства й організації, котрі виробляли певні товари, якщо ці 
товари було реалізовано безпосередньо споживачам або торговим організаціям. 
У тих випадках, коли реалізація товарів відбувалася через оптові організації, 
податок з обороту сплачували вони [1, c. 327].
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10 квітня 1954 р. у Франції, а винайшов його як принципово но-
вий вид податку, за однією з версій, Моріс лоре — тодішній дирек-
тор Дирекції з податків та зборів Міністерства економіки і фінансів 
Франції [7]. За іншою, менш відомою версією, схему стягнення по-
датку на додану вартість запропонував ще на початку XX ст. німець-
кий вчений Вільгельм фон сіменсон. При цьому податок, який нині 
називається ПДВ, він назвав “облагородженим” податком з обороту, 
а сутність “облагородження” розглядав як намагання зменшити на-
копичувальний ефект2, властивий “необлагородженому” податку з 
обороту [8]. Згідно з таким трактуванням, ПДВ не є принципово но-
вим податком, позбавленим недоліків податку з обороту: він тільки 
“облагороджений” меншим кумулятивним ефектом порівняно з по-
датком з обороту.

слід зазначити, що в економічній літературі не наводиться ґрун-
товної аргументації на користь заміни податку з обороту податком на 
додану вартість. Власне, єдиним недоліком податку з обороту назива-
ють характерний для нього накопичувальний, або так званий кумуля-
тивний, ефект, тобто накопичення в процесі багатостадійного вироб-
ництва та обороту у вартості продукції сум податків, що спричинює 
подорожчання кінцевої продукції і необхідність повторної сплати по-
датків, включених у вартість продукції на попередніх стадіях вироб-
ництва та обороту. одна з найбільших, популярних і поширених у сві-
ті економічних енциклопедій так пояснює доцільність заміни податку 
з обороту податком на додану вартість: “Податок з обороту встановлю-
ють як фіксований процент від вартості продажу. Податок сплачують 
при кожній трансакції3, а його база включає всі податки, сплачені 
за трансакції на попередніх стадіях виробництва і розподілу. тому в 
останні роки в результаті усвідомлення неефективності податків такого 
типу в багатьох країнах їх було замінено податком на додану вартість”  
[5, с. 396]. таку аргументацію немає підстав вважати переконливою, 
як і твердження, що намагання зменшити суму податку стимулює 
вертикальну інтеграцію, тим більше, що виробники промислової про-
дукції, як зазначалося вище, не є фактичними платниками податків 
з обороту, а лише виконують роль збирача податків, сплачуваних по-
купцями на кінцевій стадії виробництва й обороту. Щодо негатив-
ного впливу накопичувального ефекту (якщо він є) при застосуванні 
багатостадійного податку з обороту, то він не може не проявитись 
і при застосуванні податку на додану вартість, який також є бага-
тостадійним податком: “ПДВ — непрямий багатостадійний податок, 
який вилучається з кожного акту продажу, починаючи з виробни-
чого і розподільчого циклів і закінчуючи продажем споживачу” [4, 
с. 377]. Звичайно, ПДВ меншою мірою, ніж податок з обороту, може 

2 У публікаціях, присвячених проблемам стягування непрямих податків 
(з обороту і на додану вартість), накопичувальний ефект часто називають ку-
мулятивним. В економічній літературі кумулятивний ефект визначають як 
“ефект, що досягається за рахунок поступового накопичення, зосередження 
факторів і наступної вибухової дії” [3, c. 353].

3 трансакція — торговельна операція, угода, супроводжувана взаємними 
поступками [2, c. 680]. 
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накопичуватись у вартості продукції на наступних стадіях, оскільки 
стягується лише з доданої вартості, а не з вартості всього обсягу реа-
лізованої продукції.

автори авторитетного джерела [5] стверджують, що кумулятивний 
ефект не властивий податку на додану вартість. У багатьох публікаціях 
ПДВ також трактується як принципово новий податок порівняно з по-
датком з обороту, і наголошується, що оскільки об’єктом оподаткуван-
ня є додана вартість, кумулятивного ефекту в цьому випадку немає [6]. 
Подібні тлумачення “безкумулятивності” ПДВ є наслідком нерозуміння 
того, що, як і будь-який непрямий багатостадійний податок, він теж на-
копичується у вартості продукції. Відмінність лише в тому, що ПДВ при 
застосуванні однакової податкової ставки до нього й до податку з обороту 
меншою мірою, ніж податок з обороту, може накопичуватись у вартості 
продукції, оскільки стягується лише з доданої вартості, а не з усієї вартос-
ті реалізованої продукції. слід зазначити, що негативний вплив кумуля-
тивного ефекту при застосуванні податку з обороту іноді гіпертрофується 
до неймовірних розмірів. наприклад, о. жукова [7] наводить таку цита-
ту зі статті б. Малашонка, Г. Владимирського: “найбільшою проблемою 
оборотного податку є його кумуляція, яка призводить до натуралізації 
господарства і дискримінує високотехнологічний бізнес. на 3-му етапі 
оборотний податок становить 26,59% (при 16% рентабельності)… так, 
при введенні єдиного податку в розмірі 10% галузі восьмого “переділу” 
(наприклад, точне машинобудування) заплатять 256% з обороту” [7]. 
Відомий український економіст і фінансист В. Пинзеник пише: “Вису-
вається ідея замінити ПДВ податком з обороту, наприклад, 5%. це хиб-
ний шлях пошуку істини… В одному випадку один і той же самий товар 
виробляється закінченим циклом на одному підприємстві, в іншому —  
проходять цикл десять підприємств. У першому випадку споживан-
ня товару оподатковуватиметься ставкою 5%, у другому — в 63%” 
[8]. Проте якщо розрахувати накопичення суми ПДВ для виробничого 
циклу десяти підприємств за прийнятою в Україні податковою став-
кою 20%, то можна переконатися, що в такому випадку кумулятивний 
ефект від застосування ПДВ був би вищим, ніж від застосування по-
датку з обороту.

незважаючи на такі, явно перебільшені, негативні характеристи-
ки податку з обороту, варто згадати про наявність у нього однієї без-
застережної переваги над ПДВ — простоти його нарахування. Якщо 
податок з обороту автоматично обчислюється як процент від обся-
гу реалізованої продукції, то для застосування ПДВ потрібне попе-
реднє визначення величини доданої вартості у вартості реалізованої 
продукції, що виявилось, як засвідчила практика, досить складною 
процедурою.

Згідно з [3, c. 377] найпоширенішими є такі чотири методи обчис-
лення ПДВ:

1) прямий адитивний, або бухгалтерський, метод:

ПДВ = R (V + m),

де R — податкова ставка, V — сума виплаченої заробітної плати, m — 
сума одержаного прибутку (V + m — додана вартість);
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2) непрямий адитивний метод:

ПДВ = RV + Rm;

3) метод прямого віднімання:

ПДВ = R(B – I),

де B — сума надходжень від продажу продукції, I — закуплені мате-
ріали і напівфабрикати;

4) непрямий метод віднімання, або заліковий метод за рахунками:

ПДВ = RB – RI.

Перші три методи обчислення ПДВ потребують попереднього ви-
значення власне доданої вартості як бази оподаткування. Їх застосо-
вують для нарахування ПДВ у країнах єс та інших зарубіжних кра-
їнах, окрім тих, що входять до складу снД. четвертий — непрямий 
метод  віднімання, або заліковий метод за рахунками, використову-
ється в країнах снД і, відповідно, в Україні. на відміну від перших 
трьох методів він не потребує попереднього визначення величини 
доданої вартості, а базою оподаткування слугує не додана вартість 
як частина вартості реалізованої продукції, а вся вартість реалізова-
ної продукції. У Податковому кодексі України так і записано: “база 
оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається, 
виходячи з їх договірної (контрактної) ціни” [4, cт. 188.1]. Пода-
ток називається “на додану вартість”, а базою для його обчислення 
служить не додана вартість, а вартість всієї реалізованої продукції 
(послуги) — це вже другий парадокс в українському Податковому 
кодексі щодо цього податку.

Розглянемо економічну суть методу непрямого віднімання порівня-
но з методом прямого віднімання на умовному прикладі. нехай вар-
тість усієї реалізованої продукції дорівнює 300 грн, а вартість закупле-
них матеріальних ресурсів становить 150 грн. При податковій ставці 
20 % обчислимо суму ПДВ:

За формулою прямого віднімання:

ПДВ = R(B – I) = 0,2 ⋅ (300 – 150) = 0,2 ⋅ 150 = 30 грн.

За формулою непрямого віднімання:

ПДВ = RB – RІ = 0,2 ⋅ 300 – 0,2 ⋅ 150 = 60 – 30 = 30 грн.

З цього прикладу видно, що при застосуванні обох цих методів до 
бюджету буде перераховано 30 грн. але різниця в тому, що при вико-
ристанні методу непрямого віднімання сума нарахованого ПДВ стано-
вить 60 грн, а до бюджету надійде лише 30 грн.

на відміну від методів (1) — (3), коли сам продавець продукції об-
числює і сплачує ПДВ до бюджету, непрямий метод віднімання перед-
бачає сплату ПДВ до бюджету продавцем матеріалів та напівфабри-
катів і покупцем цих ресурсів, вартість яких включено у собівартість 
продукції останнього.

Механізм нарахування і сплати до бюджету ПДВ непрямим методом 
віднімання можна проілюструвати на прикладі табл. 1, запозиченої з 
роботи [9]. 
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Таблиця 1. Обчислення ПДВ методом непрямого віднімання для триста-
дійного процесу виробництва (гіпотетичні дані), тис. дол. сШа

№ 
пор.

Показник 
Видобуток 

залізної руди

Виробництво

сталі тракторів

1 Продаж (без урахування ПДВ) 200 400 500

2 купівля (без урахування ПДВ) 0 200 400

3 ПДВ з продажу (20% від п. 1) 40 80 100

4 Представлений залік на ПДВ  
із купівлі (20% від п. 2)

0 40 80

5 сплачений ПДВ (п. 3 – п. 4) 40 40 20

З табл. 1 видно, що всі три виробники нарахували ПДВ з продажу 
своєї продукції (за суттю це податок з обороту, але згідно з Податко-
вим кодексом України він називається податком на додану вартість). 
Перший виробник не закуповував матеріальних ресурсів у інших 
виробників і тому всю нараховану суму ПДВ з вартості проданої за-
лізної руди (40 тис. дол.) сплатив до бюджету. Другий виробник від 
проданої на суму 400 тис. дол. сталі нарахував ПДВ на суму 80 тис. 
дол. оскільки у вартість проданої сталі входить вартість залізної руди  
(200 тис. дол.), ПДВ з якої (40 тис. дол.) вже сплачено на попередній 
стадії, то виробник сталі з нарахованої суми вносить до бюджету лише 
різницю між ПДВ на свою продукцію і ПДВ, сплаченим попереднім 
виробником на продану залізну руду (80 – 40 = 40 тис. дол.). так само 
виробник тракторів сплачує до бюджету різницю між ПДВ на вартість 
своєї продукції і ПДВ, сплаченим продавцем сталі (100 – 80 = 20 тис. 
дол.). автор цієї таблиці помітив, що ПДВ на продукцію тракторного 
заводу як останнього виробника (100 тис. дол.) дорівнює загальній сумі 
ПДВ, сплаченого до бюджету всіма трьома підприємствами (40 + 40 +  
+ 20 = 100), але не дав цьому факту коректної інтерпретації, а також 
не  звернув уваги на те, що з нарахованої для всіх підприємств суми 
ПДВ (40 + 80 + 100 = 220 тис. дол.) після сплати до бюджету 100 тис. 
дол. (40 + 40 + 20) залишається невідомим, куди подінуться решта 
120 тис. дол. (220 – 100).

сама по собі непроста система залікового методу визначення ПДВ 
ускладнюється тим, що для виробництва будь-якого виду продукції чи 
послуги зазвичай використовують декілька видів матеріальних ресурсів, 
які закуповуються в різних постачальників і в різні періоди. “жоден із 
податків не викликав стільки питань, критичних зауважень і ледве не 
шекспірівських пристрастей, як ПДВ. Можна уявити собі, скільки поту 
і сліз пролили наші бухгалтери, розбираючись у методичках з ПДВ”, — 
пише білоруська “Экономическая газета” в коментарях до однієї схваль-
ної статті про ПДВ [10]. неважко уявити, які сприятливі умови створює 
цей вид оподаткування для корупції, уникнення сплати податку та різних 
форм шахрайства, зокрема, при поверненні ПДВ за експортні операції.

негативним оцінкам ПДВ присвячено безліч публікацій в періодичній 
пресі, яка вже давно б’є тривогу щодо застосування в нашій країні цього 
податку. Газета “Дзеркало тижня” ще сім років тому, посилаючись на 
висновки такого авторитетного органу, як Рахункова палата, писала, що 
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ПДВ давно “втратив роль бюджетоутворювального податку, не відповідає 
сучасним економічним реаліям держави і створює умови для численних 
зловживань” [11]. В іншій статті із промовистою назвою “ПДВ — пода-
ток, який руйнує нашу державу” стверджується, що наявні механізми 
стягування ПДВ та його адміністрування “створюють і підтримують 
високий рівень криміналу і корупції, призводять до розкрадання до 
40% цього податку, сприяють одержанню вкрай високих нелегальних 
доходів окремими групами осіб, вимагають особливо високих затрат 
на адміністрування і ставлять підприємця в істотну залежність від чи-
новника” [12]. характерно, що майже під таким самим заголовком — 
“корупційний податок. ПДВ як гальмо для економіки Росії” — було 
опубліковану статтю в російській газеті “РВк daily”  [13].

Мета нашої статті — обґрунтувати доцільність заміни податку на 
додану вартість податком з обороту.

Для досягнення поставленої в статті мети потрібно порівняти різні 
можливі варіанти практичного застосування обох податків. Для цього 
необхідно побудувати цифрові моделі нарахування податків з обороту і 
на додану вартість на базі одного і того ж багатостадійного комплексу 
технологічно й організаційно пов’язаних між собою процесів виробни-
цтва і реалізації продукції (послуги). Побудову таких цифрових моделей 
здійснено на основі наведеної в [14, c. 134] схеми нарахування податку 
на додану вартість при п’ятистадійному виробничому процесі (табл. 2). 

Таблиця 2. Вартість продажу матеріалів або продукції та додана вартість 
при п’ятистадійному виробничому процесі (гіпотетичні дані), дол. сШа

стадії виробництва
Вартість продажу 

матеріалів або 
продукції

Додана вартість

Фірма “а” (ферма з розведення овець) 60 60 – 0 = 60

Фірма “б” (підприємство з переробки 
вовни)

100 100 – 60 = 40

Фірма “В” (виробник костюмів) 125 125 – 100 = 25

Фірма “Г” (оптовий продавець одягу) 175 175 – 125 = 50

Фірма “Д” (роздрібний продавець одягу) 250 250 – 175 = 75

Додана вартість (загальний дохід) 250

Примітка: вартість продажу тут подано без урахування кумулятивного 
впливу податку на додану вартість.

З наведених у табл. 2 даних видно, що вартість продажу на пев-
ній стадії дорівнює сумі доданих вартостей, реалізованих на цій та 
попередніх стадіях. так, наприклад, для третьої фірми “B” вартість 
костюмів становить 125 дол., тобто суму доданих вартостей на трьох 
стадіях (60 + 40 + 25), а вартість продажу кінцевого продукту фірмою 
“Д” дорівнює сумі доданих вартостей, нарахованих на всіх стадіях ви-
робництва і реалізації костюмів.

Рівність цих двох показників не може не викликати закономірне за-
питання: чи варто займатись багатостадійним стягуванням податку на до-
дану вартість при багатостадійному процесі виробництва та реалізації пев-
ного товару, коли за умови застосування тієї самої податкової ставки таку 
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ж суму податку можна одержати при одностадійному (на кінцевій стадії) 
стягуванні податку з обороту, як це відбувається в деяких країнах?

Доцільність переходу від застосування багатоканального податку 
з обороту до одноканального пояснюється, по-перше, тим, що він на-
раховується як фіксований процент з продажу і тому позбавлений 
складностей і великих витрат на адміністрування, властивих податку 
 на додану вартість, та не створює умов для корупції й різних махінацій 
при нарахуванні. Друга позитивна ознака одностадійного податку з обо-
роту  — відсутність кумулятивного ефекту, тоді як при застосуванні бага-
тостадійного податку на додану вартість внаслідок кумулятивного ефекту 
відбувається істотне зростання вартості продажу виробленої продукції.

Розглянемо на основі наведених у табл. 2 гіпотетичних даних вплив 
кумулятивного ефекту багатостадійного ПДВ на зростання вартості 
продажу продукції (табл. 3).

Таблиця 3. Вплив кумулятивного ефекту від застосування ПДВ (20%) на вартість 
реалізованої продукції при п’ятистадійному виробничому процесі, дол. сШа

стадії виробництва

Вартість 
продажу про-
дукції до стяг-

нення ПДВ

Податок на додану 
вартість

Вартість продажу 
продукції  

з нарахо ваним 
ПДВ

Фірма “A” (ферма  
з розведення овець)

60 (60 – 0) ⋅ 0,2 = 12 72 
(60 + 12)

Фірма “б” 
(підприємство  
з переробки вовни)

100 (100 – 60) ⋅ 0,2 = 8 108 
(100 + 8)

Фірма “В” (виробник 
костюмів)

125 (125 – 100) ⋅ 0,2 = 5 130 
(125 + 5)

Фірма “Г” (оптовий 
продавець одягу)

175 (175 – 125) ⋅ 0,2 = 10 185 
(175 + 10)

Фірма “Д” (роздрібний 
продавець одягу)

250 (250 – 175) ⋅ 0,2 = 15 265 
(250 + 15)

Загальна вартість 
продажу

710 х 760

Загальна сума ПДВ х 50 х

 
З наведених у табл. 3 даних видно, що за рахунок податку на додану 

вартість загальна сума продажу зросла із 710 до 760 дол., а кінцева вар-
тість — із 250 до 265 дол. отже, за рахунок включення ПДВ у вартість 
реалізованої продукції при багатостадійному процесі виробництва зрос-
тає як загальна вартість продажу, так і вартість кінцевої продукції, яку 
сплачує кінцевий покупець — населення. У цій ситуації простежується 
явна перевага одностадійного податку з обороту порівняно з ПДВ.

Під час переходу від багатостадійного ПДВ до одностадійного подат-
ку з обороту головне — не допустити зменшення загальної суми подат-
ків, які надходять до бюджету. Досягти цієї рівності можливо за умови 
коригування двох змінних: складу виробників кінцевої продукції та 
величини податкової ставки. За допомогою класифікаторів видів діяль-
ності та галузей, а також класифікаторів продукції та послуг можна 
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виділити ті їх види, які надходять на кінцевій стадії для реалізації спо-
живачам, причому до складу кінцевої продукції не обов’язково включа-
ти лише промислову продукцію та товари споживчого призначення. У 
радянський період у важкій промисловості податок з обороту стягував-
ся в нафтовій і газовій галузях, в електроенергетиці та з окремих видів 
продукції машинобудування [15]. на продукцію цих галузей можна 
було б також запровадити податок на додану вартість, але як прямий 
податок замість податку з прибутку, що принесло б подвійну користь: 
такий податок не перекладався б на покупця кінцевої продукції, а дер-
жавний бюджет регулярно поповнювався б у міру регулярної реалізації 
продукції цих галузей, а не тільки після обчислення сум прибутків у 
річних звітах. було б доцільно запровадити диференційовані ставки 
одностадійного податку з обороту залежно від виду продукції, оскільки 
не можна вважати справедливим застосування єдиної 20-процентної 
податкової ставки до купівлі, наприклад, батона і дорогої шуби.

Можливий і другий варіант заміни податку на додану вартість подат-
ком з обороту — впровадити замість багатостадійного ПДВ багатостадій-
ний податок з обороту. і знову-таки за умови, що багатостадійний податок 
з обороту забезпечить надходження до бюджету такої ж суми, що й по-
даток на додану вартість за певної величини податкової ставки. експери-
ментальні розрахунки показали, що за умови застосування 7-процентної 
ставки для багатостадійного податку з обороту можна стягнути таку саму 
суму податку, як і при багатостадійному податку на додану вартість із  
20-процентною податковою ставкою, що діє нині (табл. 4).

Таблиця 4. Зміни вартості реалізованої продукції та загальна сума стягне-
ного податку з обороту за умови застосування 7-процентної податкової став-
ки при п’ятистадійному виробничому процесі (гіпотетичні дані), дол. сШа

стадії виробництва

Вартість про-
дажу продук-
ції до стяг-

нення по дат ку  
з обороту 

Податок  
з обороту

Вартість продажу 
продукції 

з нара хованим 
податком  
з обороту 

Фірма “A” (ферма  
з розведення овець)

  60 60 ⋅ 0,07 = 4,2 64,2
(60 + 4,2)

Фірма “б” (підприєм ство  
з переробки вовни)

100 100 ⋅ 0,07 = 7,0 107
(100 + 7)

Фірма “В” (виробник 
костюмів)

125 125 ⋅ 0,07 = 8,75 133,75
(125 + 8,75)

Фірма “Г” (оптовий 
продавець одягу)

175 175 ⋅ 0,07 = 12,25 187,25
(175 + 12,25)

Фірма “Д” (роздріб ний 
продавець одягу)

250 250 ⋅ 0,07 = 17,5 267,5
(250 + 17,5)

Загальна вартість  
продажу

710 х 759,7

Загальна сума податку х 50 х

Якщо порівняти результати обчислень в таблицях 3 і 4, то виявить-
ся, що за умови застосування 7-процентного податку з обороту при 
одному й тому ж п’ятистадійному виробничому процесі можна було б 
стягнути до бюджету таку саму суму податку, що й від застосування 
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20-процентного податку на додану вартість. При цьому в обох випадках 
абсолютно збіглися загальні вартості продажу, які зросли внаслідок 
прояву кумулятивного ефекту.

Порівняння результатів, наведених у таблицях 3 і 4, показує явні й 
великі переваги податку з обороту порівняно з ПДВ. оскільки платника-
ми обох цих податків є споживачі кінцевої продукції, то заміна податку 
на додану вартість податком з обороту дала б можливість в умовах по-
стійного зростання цін споживчого ринку, особливо на продовольчі това-
ри, без проведення всіляких заходів державного цінового регулювання 
помітно зменшити витрати населення на придбання продовольчих і про-
мислових товарів. У цьому найбільша перевага податку з обороту. По-
даток на додану вартість, який нараховується лише на частину (додану 
вартість), а не на всю вартість проданої продукції, об’єктивно потребує 
застосування вищих податкових ставок, ніж податок з обороту.

У зв’язку з цим варто навести приклад ставлення до ПДВ у спо-
лучених Штатах америки. сШа — єдина країна, де не застосовується 
податок на додану вартість. американські економісти вважають, що 
запровадження ПДВ знизить платоспроможність основної маси насе-
лення і цим самим сприятиме сповільненню економічного зростання. 
ця позиція базується на дуже поширеному в суспільстві сШа негатив-
ному ставленні до непрямих податків, зумовленому їх відверто соціаль-
но несправедливим характером [9].

При застосуванні податку на додану вартість наявні певні обмежен-
ня для збільшення надходжень до бюджету за рахунок стягнення по-
датку, адже підвищення податкової ставки на 1% (до 21%) призвело 
б до відчутного зростання цін на споживчому ринку. Водночас, як по-
казали наші розрахунки на цьому ж прикладі, підвищення ставки ба-
гатостадійного податку з обороту лише на 1% — із 7 до 8% — дало б 
можливість збільшити податкові надходження до бюджету від продажу 
продукції в 1,2 разу порівняно із надходженнями від 20-процентного 
податку на додану вартість.

Висновки і пропозиції
1. Податок з обороту і податок на додану вартість належать до гру-

пи непрямих податків, які виробники і продавці включають у вартість 
товару. кінцевим платником цих податків є споживач, котрий купує 
товар за ціною, що перевищує ціну реалізації на суму податку, а вироб-
ники і продавці виконують при цьому роль  уповноважених державою 
збирачів податків. Різниця між цими спорідненими податками полягає 
в тому, що податок з обороту нараховується з усієї вартості проданої 
продукції, а податок на додану вартість — лише з тієї частини вартості 
реалізованої продукції чи послуги, яка включає заробітну плату, деякі 
нематеріальні витрати і прибуток. 

2. єдиним недоліком податку з обороту вважається властивий йому 
накопичувальний, або так званий кумулятивний, ефект, коли суми 
цього податку, сплачені при кожній трансакції багатостадійного про-
цесу виробництва та обороту, накопичуються у вартості продукції, осо-
бливо кінцевої. насправді, для ПДВ, як і для податку з обороту, також 
характерний кумулятивний ефект, тому що цей податок теж накопи-
чується у вартості продукції в багатостадійних виробничих процесах. 
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тому некоректно вважати кумулятивний ефект приводом для заміни 
податку з обороту податком на додану вартість. а інші аргументи на 
користь ПДВ не зустрічаються. 

3. Розмір обох податків (з обороту і на додану вартість) є функцією 
двох змінних — обсягу бази оподаткування та величини податкової 
ставки, і за допомогою варіювання співвідношень між цими змінни-
ми можна зрівняти суми податків, зібраних з одного й того ж об’єкта 
кожним із цих способів. Як показали розрахунки, при п’ятистадійному 
виробничому процесі (умовний приклад) застосування 20-процентного 
ПДВ і 7-процентного податку з обороту забезпечило б одержання одна-
кового сумарного обсягу податку для перерахування до бюджету і на-
копичення однакової суми податків у вартості кінцевої продукції. При 
цьому кінцева продукція, з якої стягнуто податок з обороту, для спо-
живачів була б на 13% дешевшою, ніж за умови застосування ПДВ. 

4. Порівняльні характеристики цих двох споріднених податків свід-
чать про доцільність відмови від застосування ПДВ і переходу до запро-
вадження багатостадійного податку з обороту.
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Л.Г. Шморгун. Налоги с оборота и на добавленную стоимость: сравнительные 
характеристики в контексте практического применения.

осуществлено подробное сравнение основных особенностей налога на добав-
ленную стоимость и налога с оборота — непрямых налогов, включаемых в стои-
мость товара, конечным плательщиком которых является потребитель, а про-
изводители и продавцы выступают в роли их сборщиков. Приводятся аргументы  
в пользу целесообразности отказа от применения нДс и перехода к введению налога 
с оборота.

L.G. Shmorgun. Turnover Tax and Value Added Tax: comparative characteristics 
from practical perspective.

Detailed comparison of specifics for value added tax and turnover tax — indirect 
taxes, which result in final prices of products and are executed by producers and sale 
agents — is done. Arguments for benefits of substitution of VAT with turnover tax are 
presented.


