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Резюме 

 

Незважаючи на репутацію ПДВ та, меншою мірою, американського 

податку на продажі як зручних інструментів акумулювання значних податко-

вих надходжень до бюджету з порівняно малими адміністративними витра-

тами, широке застосування нових інформаційно-комунікаційних технологій 

та поширення світом електронної комерції суттєво позначається на ефектив-

ності цих податків, підвищує ризик виникнення неоподаткування або подвій-

ного оподаткування і порушує принцип справедливості між товарами (послу-

гами), що продаються (надаються) традиційним чином та онлайн. 

У роботі надано перелік ключових проблем при обкладанні ПДВ та по-

датком на продажі операцій у сфері електронної комерції, визначено основні 

підходи, які провідні країни (в економічному аспекті та з позиції розвитку 

електронної комерції) планують застосовувати або вже застосовують до їх 

вирішення. 

Загалом міжнародними організаціями та об’єднаннями (ОЕСР, ЄС) під-

тверджено, що операції у сфері електронної комерції мають оподатковувати-

ся ПДВ за принципом країни призначення та всі продавці мають бути заре-

єстровані як платники цього податку в країнах розташування своїх клієнтів. 

Проте все ще залишаються проблеми міжнародної кооперації та координації, 

пов’язані із застосуванням податків на продажі та ПДВ.   

Для менш розвинутих країн, країн з емерджентною економікою та кра-

їн, що планують увійти до ЄС (Україна та ін.), залишаються невирішеними 

не лише притаманні найбільш розвинутим країнам проблеми з обкладанням 

ПДВ та податками на продажі операцій в електронній комерції, але й ті, що 

перешкоджають розвитку електронної комерції в них та/або приєднанню до 

ЄС.  

На основі результатів виконаного аналізу в науково-аналітичній допо-

віді запропоновано рекомендації щодо вдосконалення законодавства про 

оподаткування електронної комерції в Україні, а також загальні рекоменда-

ції, що мають сприяти розвитку цього виду торгівлі.  

 

Автор: к.е.н., с.н.с. О.М. Гаркушенко  
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Summary 

 

Despite the reputation of VAT and, to a lesser extent, the US sales tax, as a 

convenient tool for accumulation of significant tax revenues to the budget with rel-

atively low administrative costs, the broad use of new information and communi-

cation technologies and the spread of e-commerce in the world significantly affects 

the efficiency of these taxes, increases the risk of non-taxation or double taxation 

and violates the principle of fairness between goods (services), traded (provided) 

offline and online. 

In this regard, this paper outlines the main list of issues for VAT and sales 

tax transactions in e-commerce, and describes main approaches, that are planned or 

already applied by the leading countries in economical development and e-

commerce. 

In general, international organizations (OECD, EU) have confirmed that e-

commerce transactions are subject to VAT on a destination principle, and all 

sellers must be registered for VAT purposes in the countries, where their clients 

are located. However, there are still problems of international co-operation and co-

ordination, related to the application of sales taxes and VAT. 

For less developed countries, emerging economies, and countries, that are 

planning to become EU member-states (such as Ukraine), not only the problems of 

VAT and sales tax on transactions within e-commerce, which are not solved in the 

most developed countries, must be addressed, but also those, that impede their 

economic and social development. 

Based on the results of the analysis, the scientific and analytical report offers 

recommendations on improving the legislation on e-commerce taxation in Ukraine 

and general recommendations that should contribute to the development of this 

type of trade. 

 

 

Author: Ph. D., Senior researcher O.M. Garkushenko 
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7 Список скорочень, абревіатур і одиниць вимірювання 

 

Список скорочень, абревіатур і одиниць вимірювання 

 

  

B2B бізнес-бізнесу (англ. business-to-business) 

B2C бізнес-споживачу (англ. business-to-consumer) 

BEPS розмивання бази та переміщення прибутків (англ. Base ero-

sion and profit shifting) 

COD країна призначення (англ. country of destination) 

COO країна походження (англ. country of origin) 

CRA Канадська агенція з доходів (англ. Canadian Revenue Agency) 

GST податок на товари та послуги (англ. Goods and services tax) 

HST гармонізований податок на товари і послуги (англ. Harmo-

nized goods and services tax) 

MOSS The Mini-One Stop Shop 

QST Квебекський податок на товари і послуги (англ.Quebec goods 

and services tax) 

SaaS програмне забезпечення як сервіс (англ. Software as a Service)  

ВВП валовий внутрішній продукт 

г. о. грошова одиниця 

ЄС 

ЄЕС 

Європейський Союз 

Європейське Економічне Співтовариство 

ІКТ інформаційно-комунікаційні технології 

ОЕСР Організація економічного співробітництва та розвитку 

ООН Організація Об’єднаних Націй 

ПДВ, VAT податок на додану вартість (англ. Value added tax) 

ПКУ Податковий кодекс України 
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Вступ 

 

 

У широкому розумінні
1
 сьогодні у світі використовується два основних 

типи податків на продажі: безпосередньо податок на продажі (англ. sales tax) 

та податки на додану вартість товарів і послуг.    

Перша група податків використовується переважно в США на рівні 

штатів2. До другої групи належать податок на додану вартість (англ. Value 

added tax – VAT, ПДВ) і майже його повний аналог – податок на товари та по-

слуги (англ. Goods and services tax – GST
3
). 

У доцифрову епоху податки на продажі, ПДВ та GST зарекомендували 

себе як зручні інструменти формування значних податкових надходжень при 

порівняно незначному опорі їм з боку платників податків і витратах на їх ад-

міністрування (це більшою мірою стосується ПДВ та GST).   

Так, у США доходи бюджетів від податків на продажі на рівні штатів 

та локальних
4
 у сумі по всій країні складали від 60,64 млрд дол. у 1977 р. до 

544,74 млрд дол. у 2015 р. у фактичних цінах (STATISTA, 2018а).  

У середньому по ОЕСР надходження ПДВ у період з 2000 по 2015 р. 

становили від 6,2 до 6,7% сумарного ВВП країн-членів цієї організації, або 

від 19,4 до 20,1% всіх їх податкових надходжень за аналогічний період 

(OECD, 2018).    

                                                           
1
 Податок на продажі в більшості випадків застосовується безпосередньо на етапі 

продажу товарів кінцевим споживачам, а податок на додану вартість − на всіх етапах 

проходження товару (послуги) до кінцевого споживача та ним обкладається саме додана 

вартість продукту, що створюється на кожному з цих етапів. Проте якщо виходити з тієї 

позиції, що покупець (як кінцевий, так і проміжний) стає свідком виникнення ПДВ саме 

при здійсненні операцій з продажу, то податки на продажі та ПДВ можна об’єднати у гру-

пу податків на продажі, відмінну, наприклад, від податків на доходи. Такої самої точки 

зору дотримуються і фахівці ОЕСР, які у своїй класифікації податків об’єднали ПДВ і по-

датки на продажі в одну групу (OECD, 2017, Annex A.1). Далі в роботі при дослідженні 

деяких аспектів оподаткування податок на продажі та ПДВ аналізуватимуться окремо.     
2
 Окрім штатів Аляска та Орегон (Baugh, Ben-David & Park, 2018, p. 2). 

3
 У Канаді використовуються ще гармонізований податок на товари та послуги 

(англ. Harmonized goods and service tax – HST) і Квебекський податок на товари та послуги 

(англ. Quebec goods and service tax – QST). Вони є аналогічними GST. Проте тоді як GST є 

федеральним, HST використовується додатково до GST на рівні провінцій, а QST − винят-

ково у провінції Квебек як доповнення до федерального GST. GST і HST надходять до Ка-

надської агенції з доходів (англ. Canadian Revenue Agency – CRA),  після чого GST надхо-

дить до федерального бюджету, а HST розподіляються між провінціями, з яких цей пода-

ток було отримано. QST одразу надходить до бюджету Квебеку, у розпорядження CRA з 

цієї провінції надходить тільки GST (Government of Canada, 2018).  
4 

Податки на продажі на рівні штатів у деяких випадках можуть доповнюватися ло-

кальними – на рівні міст, округів тощо. 
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У 2016 р. надходження ПДВ становили в середньому 7% ВВП 28 країн-

членів ЄС (від 3,4% ВВП у Чехії до 13% ВВП в Угорщині) (Eurostat, 2017).  

В Україні надходження від ПДВ за приблизними оцінками у 2016 р. 

становили 235,51 млрд грн, або 10,41% ВВП країни. 

Отже, податки на продажі та ПДВ залишаються важливими інструмен-

том формування дохідної частини бюджету як окремих субфедеральних оди-

ниць, так і країн (країн-членів ЄС, ОЕСР, України). 

Однак розвиток електронної комерції робить вкрай складним визна-

чення того, де придбано товар, де його спожито, де знаходиться покупець, 

тобто загалом місця оподаткування. Це особливо важливо у випадку транс-

граничної електронної комерції.  

Так само з розвитком електронної комерції та цифрових технологій 

змінилася сама природа товарів: книжки, аудіо-, відео- файли в електронному 

форматі, а не на паперових носіях, дисках, касетах тощо, ліцензії на програм-

не обладнання, онлайн-трансляції та ін. 

Податкові системи країн, зокрема системи податків на продажі, не 

встигають адаптуватися до таких швидких змін, що призводить до втрат по-

даткових надходжень у глобальних масштабах. 

За деякими оцінками лише обсяги роздрібних транзакцій у рамках еле-

ктронної комерції у 2017 р. перевищили 2 трлн дол. і за прогнозами з часом 

вони лише збільшуватимуться (STATISTA, 2018b).    

У зв'язку з вищезазначеним виникають такі питання:  

1) чи пристосовані сучасні системи податків на продажі до змін, обу-

мовлених прискореним розвитком цифрової економіки?  

2) які нові проблеми і виклики ставить цифрова економіка й електронна 

комерція перед податковими системами, як їх вирішують зарубіжні країни?  

3) які існують проблеми в частині обкладання ПДВ операцій в елект-

ронній комерції є в Україні і що потрібно зробити для їх вирішення?  

Відповіді на ці та інші питання коротко окреслено в даній науково-

аналітичній доповіді. 

Роботу структуровано таким чином. 

У першому розділі розглянуто основні принципи функціонування по-

датків на продажі та ПДВ у доцифрову епоху, а також визначено основні 

проблеми, пов’язані з використанням цих податків в умовах розвитку сучас-

них інформаційних технологій та електронної комерції, що знижують їх ефе-

ктивність як інструменту акумулювання доходів бюджету та навіть можуть 

призвести до цінової конкуренції між товаровиробниками і податкової кон-

куренції між країнами. 

У другому розділі досліджено способи вирішення проблем втрати над-

ходжень податків на продажі та ПДВ від операцій у сфері електронної комер-

ції у країнах ЄС, країнах із різним типом державного устрою (унітарна дер-

жава, федеративна держава) та економіки.  

У третьому розділі проаналізовано стан податкового регулювання 

електронної комерції в Україні, а також на основі досвіду зарубіжних країн і 

необхідності гармонізації українського законодавства щодо ПДВ із законо-
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давством ЄС у контексті виконання вимог Угоди про асоціацію з ЄС запро-

поновано напрями вдосконалення системи ПДВ щодо операцій у сфері елект-

ронної комерції. 

Завершують роботу висновки та загальні рекомендації щодо напрямів 

вдосконалення системи ПДВ в Україні та деяких аспектів економіки і право-

вого поля загалом, які засновані на зарубіжному досвіді використання подат-

ків на продажі щодо операцій у рамках електронної комерції та виконання 

яких сприятиме розвитку електронної комерції в Україні без суттєвого нега-

тивного впливу на надходження ПДВ від операцій у цій сфері до бюджету 

країни.   
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Податки на продажі в доцифрову епоху: стислий огляд 

Податки на продажі (sales tax), що широко використовуються у США 

на субфедеральному рівні, нараховуються та стягуються продавцем у момент 

продажу, а потім наприкінці деякого періоду (місяць, квартал) перерахову-

ються продавцем до бюджету відповідного штату. 

Правила оподаткування цим податком так само, як і його ставки, роз-

різняються в різних штатах, але переважно цей податок спрямований на кін-

цевих споживачів.  

У тих випадках, коли податок на продажі стягується з підприємств, су-

ма податку на продажі, яку має внести до бюджету штату товаровиробник 

унаслідок здійснення ним продажів, може бути зменшена на суму податку на 

продажі, сплаченого ним за придбані для виробничих потреб товари та по-

слуги (за аналогією з формуванням податкового кредиту та податкових зо-

бов’язань у разі використання ПДВ). Такий механізм спрямований на запобі-

гання «каскадному ефекту» або «піраміді» (англ. tax pyramiding) податку на 

продажі. Цей ефект виникає, коли податок на продажі нараховується на кож-

ному з етапів створення товару та його просування до кінцевого покупця без 

компенсації сум податку, нарахованих і сплачених на попередніх етапах. 

Тобто відбувається накладання податку на податок. Проте подібне вираху-

вання можливе не у всіх штатах (Drenkard&Henchman, 2013, p. 21-23).  

Експорт звільняється від податку на продажі, імпорт обкладається по-

датком на продажі тільки у разі його продажу кінцевому споживачу
1
.    

Що стосується ПДВ та GST, то різниця між ними полягає головним чи-

ном у тому, як розраховується сума податку (на кожен товар окремо або на 

весь товар у чеці/інвойсі) та як зазначається ціна товарів на цінниках (одразу 

з податком або ціна без податку, а в момент розрахунку на касі до суми чеку 

додається ще і сума податку). 

Наразі більше 150 країн світу (70%) використовують саме ПДВ або 

GST (KPMG, 2017, Гаркушенко, 2015).    

ПДВ було запропоновано ще у 1920-х роках, уперше застосовано (в 

обмеженій формі) у Франції в 1954 р., ґрунтовно в повній формі апробовано 

в Кот-Д’Івуарі та Сенегалі в 1960-х роках. Після цього ПДВ почав активно 

поширюватися податковими системами країн світу (Charlet & Owens, 2010).   

З моменту утворення ЄЕС та його наступника – ЄС наявність ПДВ у 

податковій системі країни стала однією з найважливіших умов членства в 

цих об’єднаннях (Гаркушенко, 2015). 
                                                           

1
 Якщо законодавство конкретного штату не передбачає оподаткування операцій з 

продажу імпортних товарів підприємствам.  
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Як свідчить назва ПДВ, він (а також GST) спрямований на оподатку-

вання доданої вартості товару (роботи, послуги).  

Сутність нарахування та стягнення ПДВ
1
 полягає в тому, що на кожно-

му етапі просування товару до кінцевого споживача на ціну товару нарахову-

ється ПДВ та сума рахунку з ПДВ виставляється покупцю до сплати.  

Покупець сплачує цю суму, а продавець вносить її (податкові зо-

бов’язання), зменшену на суму «вхідного ПДВ» (податкового кредиту), що 

утворилися, коли він сам виступав покупцем сировини, матеріалів тощо, до 

бюджету.  

Лише кінцевий покупець сплачує всю суму ПДВ, але  продавці товару 

(послуги) вносять до бюджету суми ПДВ, що становлять частки від загальної 

суми цього податку (Wohlfart, 2011, p. 387).  

Такий спосіб формування податкових зобов'язань відповідає принципу 

часткової плати (англ. principle of fractionated payment) та спрямований на 

зменшення втрат бюджетом надходжень від ПДВ, якщо в ланцюжку просу-

вання товару до кінцевого покупця з’явиться несумлінний платник податків 

або шахрай (Гаркушенко, 2015).      

З активізацією міжнародної торгівлі з метою запобігання неоподатку-

ванню або подвійному оподаткуванню при здійсненні трансграничних тор-

говельних операцій виникла необхідність використання принципів визначен-

ня юрисдикції. Наразі їх існує два: принцип країни призначення (англ. coun-

try of destination – COD) та принцип країни походження (англ. country of 

origin – COO).  

Найбільш використовуваним у світі та рекомендованим ОЕСР є прин-

цип COD, за яким експорт оподатковується за ставкою 0%, а імпорт − за ста-

вками ПДВ, що діють у країні-імпортері. 

За принципом COO товари обкладаються ПДВ там, де вони виробля-

ються (або купуються), експорт оподатковується за ставками ПДВ країни-

експортера, імпорт не оподатковується (якщо він призначений для кінцевого 

споживання, а не перепродається далі) (Caldwell, 2000, p. 22-23, CBO, 1992, 

p. 2).  

Сьогодні цей принцип використовується стосовно деяких послуг у кра-

їнах із ПДВ відповідно до національного законодавства (хоча в ЄС ведуться 

роботи щодо того, щоб всі послуги обкладалися ПДВ за принципом COD) та 

у випадку трансграничного шопінгу (англ. cross-border shopping) фізичними 

особами, якщо останні через якісь причини не задекларували повернення 

ПДВ у країні тимчасового перебування (McLure, 2002, McLure, 2003).      
 

                                                           
1
 У наведеному прикладі описано прямий механізм нарахування зобов’язань щодо 

ПДВ, існує ще і зворотний механізм (Гаркушенко, 2015). 
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Податки на продажі в цифрову епоху: проблеми та виклики 

Розвиток і все ширше впровадження у всі сфери життя ІКТ й електрон-

ного обладнання привели до розвитку електронної торгівлі (англ. e-

commerce), яку ОЕСР визначає як "…the sale or purchase of goods or services, 

conducted over computer networks  by methods specifically designed for the pur-

pose of receiving or placing of orders"
1
 (Li, 2014, p. 9). 

У більш широкому розумінні електронною торгівлею є використання 

комп’ютерних мереж для сприяння виробництву, розповсюдженню, продажу 

та доставки товарів і послуг (McLure, 2003).   

Лише у ЄС у 2008 р. на частку електронної торгівлі припадало 12% за-

гального обсягу торгівлі в цьому об’єднанні, а у 2016 р. цей показник зріз 

вже до 18% (Eurostat, 2017). У світовому масштабі показники обсягів та ди-

наміки електронної торгівлі є ще більш вражаючими: у 2014 р. обсяги лише 

роздрібної електронної торгівлі становили 1,34 трлн дол., у 2017 р. – 2,3, у 

2018 р. вони мають скласти 2,84, у 2021 р. – 4,88 трлн дол. (STATISTA, 

2018b). За деякими оцінками обсяги електронної торгівлі у 2025 р. станови-

тимуть до 50% загальної світової економіки (The Asia Internet Coalition, 

2017). 

На перших етапах розвитку електронної торгівлі відбувалася торгівля 

товарами у фізичній формі (англ. tangible), наприклад, друковані книги, уста-

ткування тощо. Проте з розвитком електронної торгівлі, вдосконаленням і 

поширенням електронного обладнання та ІКТ у світі зростає попит на послу-

ги і товари в нематеріальній формі (англ. intangible): книги, аудіо- та відеоза-

писи в електронній формі, програмне забезпечення, які можна завантажити 

на персональні електронні пристрої через мережу Internet, а не придбати на 

диску або іншому фізичному носії. 

Динаміка зростання обсягів електронної торгівлі саме нематеріальними 

товарами та послугами вражає: у 2013 р. у світі було придбано таких товарів 

на суму 102 млрд дол., у той час як у 2012 р. цей показник становив 64 млрд. 

Сукупний дохід організацій, що здійснюють електронну торгівлю нематеріа-

льними товарами та послугами, у 2013 р. дещо перевищив 26 млрд дол., тоб-

то на 31% більше, ніж у 2012 р. 

Загальносвітовий обсяг рекламних послуг в Internet (також належить до 

до нематеріальних товарів і послуг) у 2012 р. сягнув 100,2 млрд дол., що на 

17% перевищило показники 2011 р. та становить 20% всього світового обсягу 

рекламних послуг (Li, 2014, р. 12). 

                                                           
1
 «…продаж або придбання товарів або послуг, які здійснюються через 

комп’ютерні мережі за допомогою методів, створених саме з метою отримання або розмі-

щення заказів». Тут і далі переклад з англійської мови автора − О.М. Гаркушенко. 
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Також становить інтерес той факт, що більш ніж 90% клієнтів підпри-

ємств у сфері електронної торгівлі належать до підприємств (тобто business-

to-business − B2B, на відміну від торговельних угод між бізнесом та кінцеви-

ми споживачами − фізичними особами або тими, хто не зареєстрований як 

платник податків, – business-to-consumer − B2C) (Li, 2014, p. 10). 

Оскільки кількість підприємств у світі менше за чисельність населення, 

та зазвичай підприємства зобов’язані надавати фінансову, статистичну та по-

даткову звітність; їх витрати, у тому числі у сфері електронної комерції, від-

стежити дещо легше та в плані адміністративних витрат дешевше. Тому з 

урахуванням цього на сучасному етапі розвитку електронної торгівлі всі опе-

рації, що здійснюються в її рамках, для подальшого аналізу особливостей їх 

обкладання податками на продажі (податок на продажі, ПДВ, GST) можна 

розділити на 4 групи залежно від типу товарів (послуг) і клієнтури (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Розподіл електронної торгівлі за товарами (послугами)  

та клієнтами для цілей оподаткування 
1
   

Тип клієнтури 

Тип товарів та послуг 

Товари в матеріальній 

формі (tangible) 

Товари в нематеріальній 

формі (intangible) 

Підприємства, юридичні особи 

(B2B) 
B2B-tangible B2B-intangible 

Фізичні особи та особи без ре-

єстрації як платника податку 

(B2C) 

B2C-tangible B2C-intangible 

1
 Джерело інформації: складено автором.             

 

Зазначений розподіл є важливим з позицій адміністрування та  

обкладання податком на продажі та ПДВ у різних країнах, про що буде  

далі. 

Слід зауважити, що крім зазначених у табл. 1 типів операцій і клієнту-

ри існує ще один – між бізнесом та урядом (business-to-government – B2G). 

Однак, крім суто економічних причин та суб’єктивних уподобань клієнтів (як 

у випадку з операціями В2В та В2С), операції B2G обумовлені низкою інших 

факторів: нормами національного законодавства щодо організації та масшта-

бів державних закупівель; політичними причинами (наприклад, те, як і на що 

витрачає бюджетні кошти конкретний уряд, може позначитися на прихиль-

ності до нього виборців); питаннями національної безпеки та збереження су-

веренітету (останнє особливо стосується закупівлі програмного забезпечення, 

що використовуватиметься в державних установах); питаннями розвитку 

пріоритетних галузей промисловості або підтримки стратегічно важливих 
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національних підприємств тощо. Таке широке коло питань і нюансів  

виходить за межі даної доповіді та потребує окремого ґрунтовного до-

слідження.     

Також при обкладанні GST, ПДВ і податком на продажі особливої ак-

туальності набувають питання фізичного розташування продавця та покупця. 

Це обумовлено тим, що, наприклад, у США податок на продажі застосову-

ється лише якщо і продавець, і покупець одночасно мають ознаки фізичної 

присутності в конкретному штаті, а в країнах із ПДВ (у першу чергу при 

здійсненні імпортно-експортних операцій) мають дотримуватися принципи 

нейтральності податків, COD та запобігання проявам подвійного оподатку-

вання або неоподаткування. Фізична присутність на території однієї країни 

(об’єднання) продавця і покупця в останньому випадку відіграє ключову 

роль. 

Важливим моментом при застосуванні податків на продажі та ПДВ у 

контексті електронної торгівлі є те, в якій ролі в даній конкретній операції 

виступає підприємство з електронної торгівлі: продає власні товари та послу-

ги (на вартість яких має нараховуватися податок
1
) або є електронним торго-

вельним майданчиком, де зустрічаються продавець та покупець, та отримує 

відсоток від угоди або плату за надання торгового місця. В останньому ви-

падку податок на продажі або ПДВ може взагалі не застосовуватися. 

Наступним етапом є питання щодо збору податків на продажі та ПДВ з 

кінцевих продавців і їх перерахування до бюджету: ці повноваження можуть 

бути покладені на підприємства з електронної торгівлі, електронні торго-

вельні майданчики, самих споживачів або навіть банківські установи
2
. 

Урешті-решт, виникає питання: яким чином при здійсненні електронної 

торгівлі між країнами мають взаємодіяти уряди та фіскальні служби цих кра-

                                                           
1
 За умови, якщо таке оподаткування закріплене відповідними нормами законодав-

ства країни та/або штату. 

2
 У випадку з банками уряди країн гіпотетично на них можуть покласти обов’язок 

встановлювати додаткове програмне забезпечення, що визначатиме, чи здійснює їх клієнт 

операції з купівлі товарів або послуг у рамках електронної комерції. Якщо так, то на банки 

можна було б покласти обов’язок стягувати з таких клієнтів суми ПДВ та податку на про-

дажі, а потім – перераховувати ці суми до бюджетів. Таким чином держава забезпечувала 

б собі надходження ПДВ з усіх придбань товарів та послуг, що здійснюються через канали 

електронної комерції, та обкладання ПДВ здійснювалося б за принципом COD 

(Lang&Legeune, eds., 2015, p. 26-27). У свою чергу, банківський сектор протистоїть таким 

пропозиціям (Bach, Hubbert&Müller, 2000, p. 673), аргументуючи це тим, що ці функції 

виходять за межі банківської діяльності, не відповідають функціям банків, можуть пору-

шувати права їх клієнтів у частині зберігання банківської таємниці та пов'язані з надмір-

ними витратами для банківських установ. Крім цього, така пропозиція також потребує 

глобальної кооперації та координації дій урядів країн і фінансових установ з метою запо-

бігання проявам подвійного оподаткування. Наразі дана взаємодія є досить складним за-

вданням.       
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їн з метою отримання податкових надходжень, запобігання подвійному опо-

даткуванню або неоподаткуванню. 

Отже, застосування податків на продажі та ПДВ при здійсненні елект-

ронної торгівлі визначатиметься такими факторами: 

1) вид товару або послуги; 

2) хто є покупцем товару або послуги; 

3) фізичне розташування покупця і продавця; 

4) яку роль відіграє конкретне підприємство з електронної торгівлі в 

рамках конкретної угоди; 

5)  на кого покладено обов’язок збирати та перераховувати до бюдже-

ту податки; 

6) як мають взаємодіяти уряди при здійсненні електронної торгівлі 

між країнами. 

Ці фактори в різних країнах ураховуються по-різному, про що йдеться 

в наступному розділі.            
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США: податок на продажі 

У США через труднощі з оподаткуванням електронної комерції штати 

щорічно втрачають до 23 млрд дол. надходжень податку на продажі (Corkery, 

Forder, Svantesson&Mercuri, 2013, p.2). 

Податок на продажі, який використовується переважно у США, за Кон-

ституцією може стягуватися лише якщо і продавець, і покупець мають фізич-

ну присутність в одному й тому самому штаті. Фізична присутність означає, 

що покупець або продавець зареєстровані будь-яким чином у штаті, мають 

там власність або представництво. Деталі того, що мається на увазі під тер-

міном «фізична присутність», від штату до штату можуть різнитися (Baugh, 

Ben-David&Park, 2018, p. 6).    

При цьому не має різниці, яку покупку здійснює покупець: у матеріа-

льній або нематеріальній формі. Проте чи застосовуватиметься податок лише 

до кінцевих споживачів або і до підприємств – залежить від законодавства 

конкретного штату (Baugh, Ben-David&Park, 2018, p. 6). 

Така ситуація призвела до того, що великі підприємства, які здійсню-

ють операції з електронної комерції (на кшталт Amazon, Google), мали мож-

ливість отримувати додаткові конкурентні переваги над «фізичними» мага-

зинами (тобто такими, що мають власні торгові зали, де виставляється про-

дукція) та онлайн-магазинами, розташованими в тому самому штаті, що і їх 

основні покупці. Це відбувалося через те, що фактично до 2012 р. компанії 

Amazon та Google мали фізичну присутність у 1-5 штатах, де вони і повинні 

були сплачувати податок на продажі. У решті штатів таких зобов’язань вони 

не мали, а отже, забезпечували собі конкурентні переваги (Baugh, Ben-

David&Park, 2018, p. 6).  

Тим не менш, з 2012 р. усе більше штатів почали вимагати від компа-

ній, які працюють у сфері електронної комерції, забезпечувати фізичну при-

сутність у штатах (склади, сервісні центри, центри видачі товарів, абонентсь-

кі центри тощо), реєструватися в них як продавці та, відповідно, сплачувати 

податки на продажі. Такі податки отримали загальну назву Amazon-податки 

(Amazon tax), або онлайн-податки на продажі (Baugh, Ben-David&Park, 2018, 

p. 3). Ставки цього податку є такими самими, що і звичайних податків на 

продажі в конкретному штаті. 

У лютому 2015 р. компанія Amazon сплачувала онлайн-податок на 

продажі вже у 24 штатах, і їх кількість продовжує збільшуватися. 

Широке запровадження Amazon-податку в США майже одразу почало 

позначатися на обсягах реалізації компаній, що здійснюють операції з елект-

ронної комерції. Так, витрати споживачів із США на придбання товарів в 

Amazon скоротилися в середньому на 9,4%. При цьому найбільш відчутним 
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таке скорочення було на дорогі товари (від 250 дол.): у середньому витрати 

на цю групу товарів скоротилися на 29,1% (на 24,8% зменшилися витрати 

покупців, які належать до заможних верств населення, та на 34,3% – з бідних 

верств) (Baugh, Ben-David&Park, 2018, p. 16, 18-22). Водночас спостерігалося 

збільшення обсягів продажів у фізичних магазинах та інших онлайн-

магазинах, які раніше сплачували податок на продажі (на 13%) (Baugh, Ben-

David&Park, 2018, p. 24). 

Вищезазначене стосувалося лише тих випадків, коли онлайн-магазини 

виступали саме продавцями, тобто самостійно реалізовували продукцію ін-

ших виробників або продукцію власного виробництва.  

Інша ситуація виникає, коли компанія з електронної комерції є (або на-

дає послуги) торговельним майданчиком, де зустрічаються незалежні від неї 

продавці та покупці
1
. Така компанія не зобов’язана сплачувати податок на 

продажі. Даний обов’язок покладено на продавців продукції, що користують-

ся її послугами. У даному випадку виникає одразу дві проблеми:  

1) коли покупці розуміють, що продавець знаходиться в тому самому 

штаті,  вони можуть відмовитися від покупки, щоб не сплачувати податок на 

продажі або надати перевагу продавцю аналогічного товару з іншого штату; 

2) на торговельних майданчиках розміщує свою продукцію багато не-

значних за розміром і товарообігом продавців, стежити за діяльністю яких 

складно з адміністративної точки зору. Тому, хоча законодавство штатів зо-

бов’язує продавців нараховувати та вносити до бюджетів відповідних штатів 

податок на продажі, на практиці так майже ніхто не робить (Baugh, Ben-

David&Park, 2018, p. 24). 

  З метою подолання зазначених недоліків і забезпечення рівних конку-

рентних умов штати намагаються примусити електронні торговельні майдан-

чики виступити посередником, що здійснюватиме контроль за нарахуванням 

податку на продажі, його отриманням і внесенням до бюджетів відповідних 

штатів. Проте поки ця ініціатива зіштовхується з опором компаній-елект-

ронних майданчиків. 

Також у США невирішеною залишається проблема поводження з он-

лайн-покупками з-за кордону. Якщо покупець із США придбає товар, анало-

гічний тому, що продається в США, то він не повинен платити податок на 

продажі. Якщо ж такий імпортований товар у країні-експортері звільняється 

від ПДВ (або інших податків на продажі), то має місце подвійне неоподатку-

вання. Це призводить до погіршення конкурентних торговельних умов для 

США. Однак подолання цієї проблеми потребує координації дій між урядами 

різних країн. Оскільки в США наразі недостатньою є координація дій навіть 

між штатами, то вирішення даного питання є віддаленою перспективою. 

  

                                                           
1
 Яскравим прикладом такої компанії є Ebay (Ebay, 2018).  
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Країни, у податкових системах яких використовується ПДВ/GST  

Основні рекомендації щодо обкладання цими податками операцій у 

сфері електронної комерції були запропоновані ОЕСР у рамках Керівництва з 

міжнародного обкладання ПДВ/GST (англ. International VAT/GST guidelines) 

(OECD, 2015a) та Планом дій щодо запобігання розмиванню податкової бази 

та переміщенню прибутків (англ. Base erosion and profit shifting (BEPS) pro-

ject, final BEPS package) (OECD, 2015b). Цими документами  встановлено, що 

ПДВ має бути нейтральним податком незалежно від того, яка комерція ма-

ється на увазі (електронна або традиційна – оффлайн-торгівля), чим здійсню-

ється торгівля (матеріальні або нематеріальні блага) та кому здійснюється 

продаж товарів (бізнес або кінцеві споживачі). 

Для підтримки принципу нейтральності ПДВ і дотримання обкладання 

цим податком за принципом COD країнам рекомендується запровадити 

обов’язкову реєстрацію продавців у країнах продажу товарів з одночасним 

запровадженням можливості перевірки ПДВ-номерів через їх електронні бази 

даних та здійснювати міжнародну координацію своїх дій щодо цього податку 

(Lang&legeune, eds., 2015, p. 21-22). 

На практиці кожна країна або об’єднання країн застосовує ці рекомен-

дації, виходячи з власних міркувань, економічних, техніко-технологічних 

можливостей і рівня підготовки у сфері інформаційно-комунікаційних техно-

логій податківців, підприємців, населення країни в цілому
1
.  

Країни Азії (Японія, Сінгапур, Південна Корея) запровадили 

обов’язкову реєстрацію підприємств для цілей обкладання ПДВ/GST, що ба-

жають здійснювати електронну комерцію на їх території (The Asia Internet 

Coalition, 2017, p. 2).  

В Австралії, Південній Кореї та ЄС електронні торговельні майданчики 

мають зареєструватися як платники ПДВ/GST, нараховувати ці податки від 

імені продавців, що здійснюють свої операції з торгівлі товарами та послуга-

ми в електронній формі на них, стягувати відповідні суми з покупців і вноси-

ти їх до бюджетів цих країн (Wyonch, 2017, p. 17).   

У Канаді з метою запобігання ухиленню від GST/HST національні під-

приємства, що працюють у сфері електронної комерції, мають бути зареєст-

ровані в кожній провінції, де вони здійснюють свої операції. 

Щодо оподаткування операцій електронних торговельних майданчиків 

(навіть тих, що існують поза країною), то в Канаді активно намагаються за-

провадити заходи щодо примушення таких компаній стежити за тим, як 

сплачують GST/HST особи, які пропонують свої товари та послуги через них 

споживачам із Канади. Прикладом цього може служити діяльність компанії 

Uber у Канаді. 

Uber – це онлайн-платформа з організації перевезень (ridesharing plat-

form), яка поєднує пасажирів і незалежних перевізників. Вона працює у 

                                                           
1
 Більш докладно про зв'язок між ІКТ, рівнем економічного розвитку країни та рів-

нем підготовки населення у сфері ІКТ у джерелі (Гаркушенко, 2018).  
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більш ніж 60 країнах світу та  понад 500 містах. У Канаді Uber представлена 

у 40 спільнотах. Оскільки Uber залучає незалежних перевізників, то згідно з 

чинним законодавством країни саме вони мають зареєструватися як платники 

GST/HST, нараховувати ці податки на при кожному перевезенні пасажирів та 

вносити ці суми до бюджету. Комісійні Uber складають від 20 до 30% від ва-

ртості перевезення. Водночас Uber встановлює жорсткі тарифи на перевезен-

ня для перевізників, з якими працює. Це означає, що при незмінному тарифі 

суми GST/HST вже мають бути включені у вартість перевезення. Але фак-

тично оскільки Uber встановлює тарифи без урахування GST/HST у Канаді, 

то суми цього податку перевізники мали б сплачувати «з власного гаманця».   

Оскільки з 2017 р. усі перевізники в Канаді мають зареєструватися як 

платники GST/HST, то всі провінції Канади (за виключенням Квебеку) наразі 

працюють над тим, як організувати адміністрування цих податків для пере-

візників, що працюють через онлайн-платформи типу Uber. Скоріше за все 

під час вирішення цього питання вони спиратимуться на досвід Квебеку. У 

цій провінції з 2016 р. на законодавчому рівні Uber примусили співпрацюва-

ти з урядом та збирати і вносити до бюджету провінції GST та його аналог на 

рівні провінції – QST від імені перевізників на додаток до того, що всі пере-

візники, які використовують цю платформу, мають бути зареєстровані як 

платники GST/QST та мати ліцензію водіїв таксі та лімузинів. 

У свою чергу, компанія Uber компенсує своїм партнерам-водіям у Кве-

беку 6% від їх щотижневих заробітків з метою часткового покриття їх діло-

вих витрат (сервісне обслуговування автомобіля, пальне, підтримка автомо-

біля в належному стані). 

Проте питання обкладання GST/HST комісійних Uber, отриманих від 

діяльності цієї компанії в Канаді, залишається відкритим, оскільки відповід-

но до чинного законодавства фізичної присутності Uber в країні не має, тоб-

то, немає і підстав для оподаткування цими податками. У той же час приму-

сити зарубіжну компанію сплачувати локальні податки на споживання наразі 

неможливо з позицій національного та міжнародного законодавства. Якби 

такі підстави для оподаткування існували, то щорічно Канада лише від ком-

панії Uber отримувала від 4,9 до 7,4 млн дол. надходжень GST/HST. Урахо-

вуючи такі суми, уряд Канади та її провінцій наразі працює над удоскона-

ленням визначення в законодавстві термінів «фізична присутність» з метою 

охоплення GST/HST торговельних майданчиків, онлайн-платформ тощо 

(Wyonch, 2017, p. 10-11).    

Бізнес-структури Канади в разі придбання товарів і послуг у продавців, 

що здійснюють електронну торгівлю за кордоном (тобто варіант імпорту то-

варів або послуг), мають самостійно сформувати «вхідні» GST/HST та внести 

відповідні суми податку до бюджету. Звичайно, у подальшій діяльності в біз-

несу буде можливість зменшити свої податкові зобов’язання на зазначену 

суму (на податковий кредит). Це, а також те, що діяльність підприємств кон-

тролювати дещо простіше з адміністративної точки зору, ніж населення, 

сприяло вирішенню проблеми застосування GST/HST до операцій у сфері 

електронної комерції типу B2B. 



 

Інститут економіки промисловості НАН України, 2018 

21 Розділ 2. Податки на продажі в цифрову епоху: зарубіжний досвід 

Разом з тим відповідно до законодавства Канади у випадку придбання 

товарів кінцевими споживачами (не бізнесом) у зарубіжних продавців, які 

здійснюють електронну торгівлю, кінцеві споживачі також мають самостійно 

нарахувати GST/HST та перераховувати їх суми до бюджетів відповідних 

провінцій. Проте на практиці ці норми не виконуються (Wyonch, 2017, p. 18).  

Для подолання зазначених недоліків і зменшення адміністративних ви-

трат на контроль за належним нарахуванням та сплатою GST/HST у разі ку-

півлі товарів і послуг (у матеріальній та електронній формах) планується 

встановити вимоги, згідно з якими всі зарубіжні продавці, які бажають пра-

цювати в Канаді, мають зареєструватися в цій країні як платники GST/HST. 

Проте дієвих важелів впливу для реалізації подібного примусу наразі не має.  

Також слід зауважити, що навіть за умови знаходження таких важелів 

сенс реєструватися в Канаді буде лише для підприємств з електронної комер-

ції зі значними обсягами продажів у цій країні. Реєстрація малих і навіть се-

редніх підприємств з електронної торгівлі так само, як і контроль за операці-

ями між ними та покупцями з Канади, є занадто витратним процесом як для 

податківців Канади, так і для споживачів та власників таких підприємств. 

Як відомо з історії податків, широкомасштабне застосування ПДВ роз-

почалося з країн Європи, де цей податок спочатку виступав своєрідною запо-

рукою акумулювання достатніх коштів до бюджетів країн для подальшого 

виконання в них власних державних програм і спільних європейських про-

грам (або заходів, яких вимагало від них членство у ЄЕC та його наступнику 

– ЄС). Цей податок усе ще залишається одним із найважливіших у ЄС, тому 

саме в цьому об’єднанні докладаються постійні та досить успішні зусилля 

щодо подолання існуючих недоліків. Заходи з удосконалення обкладання 

ПДВ електронної комерції наразі є одним із пріоритетних завдань тут. 

Приблизно з 2001 р., коли в ЄС почала розвиватися електронна комер-

ція, оподаткування ПДВ здійснювалося за такою схемою (табл. 2
1
). 

Як видно з табл. 2, у ЄС до 2018 р. були в цілому врегульовані питання 

щодо обкладання ПДВ імпортних операцій у сфері електронної комерції між 

бізнес-структурами (B2B) як матеріальними, так і нематеріальними благами, 

а також придбання з-за меж ЄС товарів у матеріальній формі в рамках елект-

ронної комерції кінцевими споживачами. 

Обкладання ПДВ операцій типу B2C-intangible як у межах ЄС, так і ім-

порту, що надходив з-за меж цього об’єднання, фактично ніяк не регулюва-

лося. Це призводило до того, що такі операції взагалі не обкладалися цим по-

датком. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Пояснення до назв операцій наведено в табл. 1. 
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Таблиця 2 

Застосування ПДВ до імпортних операцій з електронної торгівлі  

в ЄС до 2018 р. 
1
 

Вид операції Географічний напрям операції Як застосовується ПДВ 

B2B-tangible 

Операції з-за меж ЄС 

Оподаткування на кордоні або при 

отриманні товару на поштовому від-

діленні  

Операції в межах ЄС 
Механізм зворотного нарахування 

зобов’язань з ПДВ
1
 

B2B-intangible 
Операції з-за меж ЄС Механізм зворотного нарахування 

зобов’язань з ПДВ 
Операції в межах ЄС 

B2C-tangible 

Операції з-за меж ЄС 

Оподаткування на кордоні або при 

отриманні товару на поштовому від-

діленні 

Операції в межах ЄС 

Товари оподатковуються за ставками 

ПДВ країни походження товару 

(тобто за принципом COO), або якщо 

продавець зареєстрований як плат-

ник ПДВ у країні продажу – за прин-

ципом COD 
B2C-intangible Операції з-за меж ЄС Проблемна ділянка, не визначено, як 

застосовувати ПДВ Операції в межах ЄС 
1
 Джерело інформації: складено за (McLure, 2002, McLure, 2003). 

  

Однак при застосуванні ПДВ в електронній комерції до операцій типу 

B2C-tangible в межах ЄС виникали труднощі. Так, спершу цей податок спла-

чувався у країні походження товарів (тобто за принципом COO). Це призво-

дило до суперечок між країнами-членами щодо справедливості отримання 

надходжень даного податку. Оскільки ставки ПДВ у країнах-членах розріз-

няються та була відсутня клірингова організація з перерозподілу надходжень 

ПДВ до бюджету саме тієї країни, де знаходиться покупець (тобто з метою 

оподаткування за принципом COD), дотримання принципу COD за цих умов 

було вкрай складною проблемою. Першим кроком до її вирішення стала ви-

мога реєстрації підприємств з електронної торгівлі як платників ПДВ у краї-

ні-члені місцезнаходження покупця. При цьому якщо сума операцій типу 

B2C-tangible не перевищувала деякого ліміту (різного в різних країнах-

членах), то продавець повинен був застосовувати до таких операцій принцип 

COO, в іншому разі він мав спочатку зареєструватися як платник ПДВ у кра-

їні-члені, де знаходиться його покупець, і сплачувати ПДВ за принципом 

COD та за ставками ПДВ, що діють у такій країні.  

 

 
                                                           

1
 Сутність механізму зворотного нарахування зобов’язань щодо ПДВ коротко ви-

кладено у вставці 1, а його переваги та недоліки детально розглянуто в роботі (Гаркушен-

ко, 2015).   
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Така ситуація призвела до того, що більшість продавців у сфері елект-

ронної комерції з ЄС, які здійснюють операції типу B2C-tangible та мають 

порівняно невеликий товарообіг, обирали для реєстрації в ролі платника ПДВ 

країну з найнижчими ставками цього податку (наприклад, Люксембург із 

Вставка 1 

Механізм зворотного нарахування зобов’язань щодо ПДВ 

Умовно механізм зворотного нарахування зобов’язань щодо ПДВ можна пред-

ставити такою схемою. 

 
 Бюджет/ податкові органи  

органы 

Ціна товару1 

Імпортер  Продавець Кінцевий 

споживач  

Ціна товару2 

+ ПДВ2 

Звіт про виставляння 

інвойсу на суму ПДВ1 
ПДВ2 

Інвойс на сум у 

ПДВ1 
 

 

При застосуванні цього механізму в імпортера не виникає "вхідного" ПДВ. Під 

час продажу товару контрагенту (якщо останній не є кінцевим споживачем) імпортер 

стягує з нього тільки ціну товару і виставляє інвойс на передачу йому зобов'язань 

щодо внесення до бюджету ПДВ (тобто якщо ціна товару становить 100 г.о., то при 

ставці ПДВ 20% інвойс слід виставити на суму 20 г.о.). Відомості щодо здійснення 

операції з продажу товару і формування інвойсу передаються податковим органам. 

На цій стадії, оскільки товар фактично продається без ПДВ, в імпортера не виникає 

податкових зобов'язань, а в наступних у ланцюжку торгових операцій продавців – 

податкового кредиту (тільки збільшується сума ПДВ в інвойсі). Лише коли товар 

продається кінцевому споживачу, продавець товару збільшує ціну товару на суму 

ПДВ. Цей останній продавець вносить до бюджету всю суму ПДВ (якщо Ціна това-

ру2=110 г.о., то ПДВ2=22 г.о., і ці 22 г.о. мають бути внесені останнім продавцем до 

бюджету).   

При застосуванні механізму зворотного нарахування зобов'язань щодо ПДВ  

відбувається не часткове внесення до бюджету суми ПДВ кожним з учасників про-

сування товарів до кінцевого споживача, а внесення всієї суми зобов'язань щодо 

ПДВ останнім продавцем товару в такому ланцюжку кінцевому споживачу. 

Метою механізму зворотного нарахування зобов'язань щодо ПДВ є передусім 

перешкода реалізації шахрайських схем на етапі продажу товару (послуги) від імпор-

тера до першого продавця (Massin, 2006). Маються на увазі випадки, коли при засто-

суванні прямого механізму нарахування зобов’язань щодо ПДВ в імпортера виника-

ють  податкові зобов'язання без податкового кредиту, а в його контрагента – подат-

ковий кредит і податкові зобов'язання. На цьому етапі внаслідок існування в законо-

давстві країн деякого проміжку часу між нарахуванням і фактичним внесенням до 

бюджету податків імпортер та/або його контрагент можуть зникнути без внесення до 

бюджету належної суми ПДВ (схема податкового шахрайства типу "зниклий прода-

вець"). Наразі цей механізм почав застосовуватися і до операцій в електронній ко-

мерції (McLure, 2003). 
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найнижчою у ЄС ставкою ПДВ – 15%) та/або найвищим пороговим значен-

ням обсягу товарообігу, починаючи з якого потрібна реєстрація як платника 

ПДВ в інших країнах-членах (McLure, 2002). Тобто зазначені заходи лише 

частково вирішили проблеми з обкладанням ПДВ операцій типу B2C-tangible 

в електронній комерції в межах ЄС. 

З метою вдосконалення системи ПДВ, а також подолання недоліків і 

труднощів, пов’язаних із нарахуванням та стягуванням цього податку в ЄС у 

період з 2018 по 2021 р. у цьому об’єднанні вживається комплекс заходів, 

спрямованих на спрощення системи ПДВ (The Asia Internet Coalition, 2017, 

p. 2). У рамках цього заходу всім продавцям (як традиційним, так і у сфері 

електронної комерції) рекомендується зареєструватися як платник ПДВ у 

будь-якій країні-члені ЄС, а також приєднатися до Mini-One Stop Shop 

(MOSS, вставка 2) для організації перерозподілу надходжень ПДВ до бюдже-

ту саме тієї країни ЄС, де знаходиться покупець товару. При цьому продаж 

товарів і послуг незареєстрованими продавцями стає нелегальним.  

У свою чергу, при здійсненні операцій у сфері електронної комерції 

продавець повинен визначити, ким є покупець (бізнес або кінцевий спожи-

вач), звідки він (країна ЄС або інша країна світу), отримати від покупця ві-

домості, що підтверджують його особу (адреса, на яку виставлено рахунок, 

адреса банківської установи клієнта, країна, що емітувала платіжну картку, 

IP-адреса, з якої клієнт робить замовлення, країна реєстрації Sim-картки – з 

цього переліку обов’язково потрібно обрати два будь-яких елементи; номер 

свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ у країні-члені ЄС); сформувати від-

повідну документацію, зберігати її 10 років в електронній формі, у разі по-

треби – нарахувати ПДВ за ставками країни, де знаходиться покупець, через 

MOSS раз на квартал передавати відомості, що стосуються операцій з елект-

ронних продажів, і накопичені суми податкових зобов’язань.  

Якщо покупцем товару буде бізнес, то нарахування ПДВ та його пере-

ведення до MOSS не відбуватиметься, оскільки до цих операцій має застосо-

вуватися зворотний механізм нарахування зобов’язань з ПДВ. До MOSS та 

податкових органів країн, де розташований покупець, продавець передавати-

ме інформацію щодо операції. А від продавця з метою уникнення непорозу-

мінь із податковими органами та штрафів вимагається ретельно перевіряти, 

чи є його клієнт бізнесом, зареєстрованим як платник ПДВ, та зберігати всю 

відповідну документацію впродовж 10 років. 

Звичайно, підприємства, що працюють у сфері електронної комерції, 

можуть відмовитися від послуг MOSS. Проте в такому випадку вони мають 

зареєструватися в кожній країні-члені ЄС, де в них є покупці, та самостійно 

нараховувати ПДВ у кожній країні ЄС, де вони проводять операції, за став-

ками такої країни і вносити належні суми ПДВ до бюджету цих країн (Annie 

Musgrove in Taxes, 2016, Quaderno Library, 2018). 
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Отже, нові заходи спрямовані на максимальне охоплення клієнтів, що 

користуються електронною комерцією, автоматизацію процесу нарахування 

ПДВ та перерозподілу надходжень від цього податку між країнами-членами 

ЄС з дотриманням принципу COD, запобігання проявам податкової конку-

ренції між країни та цінової конкуренції між підприємствами у сфері елект-

ронної комерції. 

До порушників законодавства ЄС та країн-членів щодо ПДВ плануєть-

ся застосовувати досить жорсткі заходи: штраф за порушення може складати 

до 200% зобов’язань щодо ПДВ (Ernest&Young LLP, 2013, p. 8).  

Вставка 2 

The Mini-One Stop Shop (MOSS) 

MOSS почав використовуватися у ЄС з 1 січня 2015 р.  

Діяльність MOSS регламентується положеннями Директиви 2006/112/ЄC (The 

Council of the European Union, 2006) та Постановою Ради ЄС № 967/2012 (The Council 

of the European Union, 2012). 

Сутність MOSS полягає в тому, що підприємство-постачальник товарів (послуг) 

раз на квартал передає через електронні засоби зв’язку до MOSS  звітність щодо опе-

рацій із клієнтами-неплатниками ПДВ із країн-членів ЄС та накопичені суми податко-

вих зобов’язань.  

MOSS, у свою чергу, виступає чимось середнім між кліринговою організацією та 

особливою схемою взаємодії податкових органів країн-членів ЄС щодо ПДВ, що пере-

раховує належні кожній країні-члену ЄС суми надходжень ПДВ. Тобто MOSS є в кож-

ній країні-члені ЄС, його діяльність регламентується як законодавством країн-членів, 

так і загальноєвропейським. Кожна країна-член у рамках своєї компетенції стежить за 

тим, щоб зареєстровані на її території платники ПДВ виконували свої обов’язки щодо 

нарахування, сплати ПДВ, ведення обліку та зберігання звітності щодо цього податку, 

організує взаємодію з податковими органами інших країн (у межах операцій, що відбу-

ваються через MOSS), визначає, які суми податкових зобов’язань до бюджету якої кра-

їни-члена ЄС перевести, організує процедури повернення надлишку сплачених сум 

ПДВ тощо.   

У ЄС MOSS  працює за двома схемами: для підприємств, що фізично розташовані 

та зареєстровані в ЄС (The Union-scheme), і тих, що розташовані поза межами цього 

міжнародного об’єднання, проте мають клієнтів-неплатників ПДВ у межах ЄС (The 

nonUnion-scheme) (European Commission, 2018). 

Спершу MOSS можна було застосовувати підприємствам, що надають телекому-

нікаційні послуги, послуги теле- та радіомовлення, пропонують послуги через елект-

ронні засоби та технології зв’язку.  

Застосування MOSS на перших етапах його функціонування дозволяло уникнути 

постачальникам вимоги щодо обов’язкової реєстрації як платника ПДВ у кожній краї-

ні-члені ЄС, де розташовані (постійно перебувають) їх клієнти-неплатники ПДВ, а та-

кож забезпечувало, що зазначені послуги обкладатимуться ПДВ за принципом COD 

(European Commission, 2018). 

Із розвитком електронної комерції вплив MOSS поширюється і на цю економічну 

діяльність.   

Приєднання до MOSS є добровільним, але якщо підприємство зареєструвалось у 

MOSS, то всі його операції з клієнтами з усіх країн-членів ЄС мають проводитися ви-

ключно через MOSS. 
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У ЄС у рамках заходів щодо вдосконалення системи ПДВ планується: 

1) розробити спрощену схему реєстрації платників ПДВ, особливо для 

підприємств, які розташовані поза межами ЄС, але планують здійснювати 

операції у ЄС (традиційна та електронна торгівля); 

2) удосконалити та зробити максимально доступним для всіх еконо-

мічних агентів реєстр платників ПДВ, зареєстрованих у будь-якій країні-

члені ЄС; 

3) налагодити MOSS та зробити його доступним максимальній кіль-

кості економічних агентів; 

4) продовжити налагодження процесів кооперації та координації по-

даткових, митних органів країн-членів ЄС і посилення інформаційної взає-

модії між ними. 

Проте навіть за умови успішної реалізації всіх зазначених заходів за-

лишається низка невирішених проблем: 

1) фактично електронна торгівля між країнами ЄС стає витратним та 

складним процесом, який доцільно здійснювати великим і, максимум, серед-

нім підприємствам, а для малих це може стати невигідно (KPMG 

International, 2017, p. 11), тим більше що більшість змін у системі ПДВ спря-

мовані на кінцевих покупців, частка яких складає, як зазначено вище, лише 

10% всієї клієнтури електронної комерції; 

2) у ЄС немає надійних і дієвих інструментів примусу підприємств з 

електронної комерції, розташованих за межами цього об’єднання, до реєст-

рації як платників ПДВ, нарахування, стягнення з їх клієнтів цього податку 

та внесення до бюджетів країн-членів; 

3) у ЄС немає надійних інструментів та міжнародних повноважень, які 

б дозволяли повною мірою відстежувати операції з електронної комерції, що 

здійснюються між економічними агентами, розташованими в ЄС та поза ме-

жами цього об’єднання (McLure, 2002, McLure, 2003). 

Подолання щонайменше останніх двох недоліків потребує кооперації 

та координації у глобальному масштабі, що є досить віддаленою перспекти-

вою, ураховуючи різницю в політичних курсах, економічному становищі кра-

їн світу, а також той факт, що ця кооперація та координація може сприймати-

ся деякими країнами світу як необхідність відмови від частини їх суверенних 

прав. 

Слід зазначити, що оскільки навіть за умови повноцінної роботи MOSS 

операції типу B2C, що не перевищують деяку суму (різну в різних країнах-

членах ЄС), обкладаються ПДВ за принципом COO, MOSS повністю не ви-

рішить усіх проблем із застосуванням ПДВ до цього виду операцій. Зі збіль-

шенням кількості клієнтів − кінцевих споживачів, обсягів і частоти здійсню-

ваних ними операцій ситуація лише погіршуватиметься в частині порушення 

принципу COD та посилення податкової конкуренції між країнами-членами 

(оскільки продавцям буде все ще вигідно реєструватися в країнах із низькими 

ставками ПДВ та/або високим пороговим значенням сум операцій, починаю-

чи з яких ПДВ має сплачуватися за принципом COO). 
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Вирішити цю проблему можливо, якщо змінити національне законо-

давство країн-членів таким чином, щоб усі операції у сфері електронної тор-

гівлі (незалежно від їх суми) оподатковувалися ПДВ за однаковими правила-

ми. Проте в цьому разі є загроза стрімкого зростання витрат на адміністру-

вання податків, що підриватиме принцип економності цього податку. Тому 

на сьогодні проблема із застосуванням ПДВ до операцій типу B2C у ЄС ви-

рішена лише частково. 

Що стосується застосування зворотного механізму нарахування подат-

кових зобов’язань щодо ПДВ до операцій типу В2В, то, як зазначено в роботі  

(Гаркушенко, 2015), це потребує високої податкової культури в суспільстві. 

В іншому разі спостерігатимуться втрати бюджетами країн податкових над-

ходжень. Для запобігання цьому уряди країн-членів ЄС мають збільшити  

витрати на адміністрування ПДВ, посилити контроль за платниками і норми 

відповідальності (фінансової та карної) за порушення податкового законо-

давства. У свою чергу, зазначені заходи можуть викликати невдоволення 

платників податків і позначитися на популярності урядів й окремих політиків 

у виборців. З урахуванням цього проблему обкладання ПДВ операцій в елек-

тронній комерції типу В2В у ЄС також не можна вважати цілком вирішеною.              

Тим не менш фахівці ОЕСР вважають, що у світових масштабах реєст-

рація як платника ПДВ у країні продажу товару або послуги, виконання за-

ходів щодо плану BEPS, а також загальне поліпшення економічної ситуації в 

країнах світу є запорукою того, що проблем із ПДВ в електронній комерції 

при одночасному подальшому розвитку цього виду діяльності стане менше 

(Li, 2014, p. 36).       

Як альтернатива використанню ПДВ в електронній торгівлі ОЕСР та 

ООН розглядається варіант обкладання операцій з електронної комерції по-

датком на транзакції при одночасному усуненні на ці операції ПДВ (Li, 2014, 

p. 38). Проте ця пропозиція, по-перше, суперечить основним принципам по-

будови ЄС та податкової системи її країн членів (The Council of the European 

Economic Community, 1967); по-друге, на думку фахівців однієї з 4 найбіль-

ших консалтингових та аудиторських компаній світу – KPMG, застосування 

податку на транзакції може призвести до каскадного ефекту (за аналогією з 

податком з обороту та податком на продажі у США) та подвійного оподатку-

вання (KPMG International, 2017, p. 14).  

Досі розглядався приклад податкового регулювання електронної ко-

мерції у провідних в економічному відношенні країнах світу. Щодо менш  

розвинутих країн, то тут ситуація не лише з оподаткуванням електронної ко-

мерції, але і загалом з електронною комерцією є більш складною та менш 

урегульованою як через нерозвиненість електронної комерції в більшості з 

них
1
 (порівняно з провідними в цьому аспекті країнами), ІКТ-інфраструк-

тури, доступу широких верств населення до електронних пристроїв, приєд-

                                                           
1
 Яскравим прикладом такого виключення є Китай та його окрема адміністративна 

територія – Гонконг, де рівень розвитку електронних технологій та електронної комерції є 

одним із найвищих у світі (World Economic Forum, 2016). 
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наних до мережі Internet та вміння ними користуватися, так і внаслідок недо-

статньої оснащеності податкових органів новими цифровими технікою та те-

хнологіями, недостатньо високого вміння працювати з ними та недостатньо 

розроблених правових норм, що стосуються електронної комерції. 

Далі коротко викладено основні проблеми з обкладанням ПДВ в елект-

ронній комерції в деяких з таких країн.  

 

Російська Федерація 

Російська Федерація належить до країн з емерджентною економікою з 

доходами вище середнього рівня на душу населення.  

За даними фахівців Інституту статистичних досліджень та економіки 

знань, з 2014 по 2016 р. частка користувачів електронної торгівлі в Росії ві-

ком 15-72 роки зросла з 18 до 23%.  

Найчастіше населення купує товари в матеріальній формі (до 90%), до 

16% онлайн-покупок товарів припадає на товари в нематеріальній формі 

(програмне забезпечення та його оновлення тощо).  

Сфера електронних послуг наразі користується меншим попитом: на 

неї припадає 29% всього обсягу електронної комерції Росії. Причому най-

більшим попитом користуються електронні послуги у фінансовій сфері, ор-

ганізація мандрівок і надання телекомунікаційних послуг (Абдрахмано-

ва&Кевеш, 2017).   

У 2017 р. обсяг електронних продажів зріс на 18% порівняно з 2016 р. 

та склав 945 млрд руб. (приблизно 16,4 млрд дол.). Очікується, що щорічно 

обсяги електронної комерції в Росії зростатимуть на 18-20% (DATAInsight, 

2018). Попри такі прогнози, в податковому законодавстві країни відсутні 

єдині норми, що стосуються оподаткування транзакцій, здійснених через 

Internet.  

У цій країні операції, здійснені за допомогою «хмарних» технологій, 

можуть бути віднесені до однієї з декількох категорій: товари, роботи, послу-

ги або ліцензії.         

Наприклад, збір та/або обробка даних, інжиніринг та деякі інші обме-

жені категорії електронних товарів і послуг оподатковуються за ставкою 

ПДВ 18%, якщо клієнт знаходиться в Росії. У той же час продаж програм за 

ліцензійною угодою звільняється від ПДВ, однак програмне забезпечення як 

сервіс (англ. Software as a Service  –  SaaS) зазвичай оподатковується за стан-

дартною ставкою (18%), окрім випадків, коли воно відповідно до законодав-

ства є структурованим як допоміжна основна ліцензія на використання про-

грамного забезпечення, звільнена від ПДВ. Технічне обслуговування та під-

тримка можуть бути звільнені від сплати ПДВ, якщо вони можуть бути роз-

цінені як ліцензування оновленого програмного забезпечення. Разом з тим 

надання разових, нерегулярних послуг технічної підтримки та довідки вважа-

тимуться консультаційними послугами, що підлягають обкладанню ПДВ (Li, 

2014, p. 32). 
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Китай 

Як зазначено вище, Китай є країною з надзвичайно розвиненою елект-

ронною комерцією. Так, у 2015 р. найбільше підприємство в цій сфері – 

Alibaba зафіксувало рекордний обсяг продажів упродовж одного дня − 

14,3 млрд дол. (святкові пропозиції та акції) (KPMG, 2016, p. 1). У цілому 

вже станом на 2015 р. Китай був найбільшим у світі ринком з електронної 

комерції з обсягами продажів у 630 млрд дол., що на 80% більше за ринок 

електронної комерції США. За деякими оцінками ринок електронної комерції 

Китаю щорічно збільшується на 30% (за рахунок як внутрішніх операцій, так 

і імпорту й експорту) (International Trade Center, 2016, p. 1). 

Проте щодо оподаткування операцій у сфері електронної комерції, то 

ситуація є не такою райдужною. По-перше, наразі в країні діє три податки – 

ПДВ (зі ставками 0; 6; 11,9; 13; 17%), податок на споживання (на деякі това-

ри, ставка коливається від 0 до 50%) та бізнес-податок (переважно ним опо-

датковуються послуги з розміщення в готелях, транспортні послуги, фінансо-

ві послуги та страхування життя тощо, його ставка становить 5%) (KPMG, 

2016, p. 10-11, International Trade Center, 2016, p. 16). 

Така складна система оподаткування споживання призвела до того, що 

бюджет країни отримує на 55% менше податкових надходжень лише ПДВ, 

ніж мав би (KPMG, 2016, p. 3). 

З 2016 р. для спрощення ведення бізнесу та адміністрування податків у  

Китаї відбувається поступова відмова від податку на споживання та бізнес-

податку на користь ПДВ.  

Головними проблемами в контексті обкладання ПДВ товарів і послуг 

(не лише в електронній комерції) залишаються документообіг та звітність на 

паперових носіях (тобто відсутність автоматизації, можливості формувати та 

надавати податкову звітність через електронні засоби), а також той факт, що 

від підприємств-продавців вимагається реєстрація як платника ПДВ у кожній 

провінції, де розташовані клієнти такого підприємства. Останнє обумовлене 

тим, що 25% ПДВ надходить безпосередньо до бюджетів провінцій, а 75% –  

до  державного бюджету. Тому уряди провінцій надзвичайно ретельно сте-

жать за виконанням цієї вимоги. Проте законодавство країни дозволяє реєст-

рувати лише філію або підрозділ підприємства у провінціях, а не вимагає 

цього від головного підприємства. 

 Зарубіжні підприємства в Китаї не можуть зареєструватися як платни-

ки ПДВ, а самостійне нарахування ПДВ та його внесення до бюджету спожи-

вачами тут, так само як і в решті країн світу, майже відсутнє.  

Загалом експорт в Китаї оподатковується за ставкою 0%, імпорт (якщо 

його здійснює підприємство за посередництвом декількох підконтрольних 

державі підприємств-складів) – за чинними в країні ставками ПДВ, а імпорт 

продукції кінцевими споживачами зазвичай взагалі ніяк не оподатковується. 

У результаті уряд як провінцій, так і країни втрачає істотні суми податкових 

надходжень. 

Тим не менш в даний час у країні вживаються заходи щодо автомати-

зації податкової звітності та спрощення процедур реєстрації як платника 
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ПДВ і для китайських, і для іноземних підприємств. Також ведуться роботи з 

удосконалення податкового законодавства з метою чіткого визначення, які 

товари за якими ставками ПДВ слід обкладати, бо наразі в електронній тор-

гівлі з цього приводу між урядом та підприємцями існують розбіжності
1
. І, в 

останню чергу, оскільки до основна частина операцій у сфері електронної 

комерції здійснюється за посередництвом великих електронних майданчиків, 

саме на них уряд планує покласти вимогу стежити за коректним формуван-

ням податкової звітності їх клієнтами і саме вони виступатимуть посередни-

ком, який спочатку отримує від своїх клієнтів-продавців товарів і послуг су-

ми ПДВ, що перераховуються в ціні товарів та послуг, а потім вносить ці су-

ми до бюджетів країни та провінцій (KPMG, 2016, p.16).    

 Однак залишаються проблеми з визначенням м’ясця оподаткування 

електронних послуг, але це питання поки що не вирішено. 

 

Індія 

В Індії на загальнодержавному рівні запроваджено податок на продажі 

зі ставкою 2%, що  застосовується до операцій з продажу товарів між штата-

ми, та у 3 із 12 штатів – ПДВ. Цей податок почав застосовуватися з 2005 р., 

його ставки коливаються від 12,5 до 15% залежно від штату, виду товару або 

послуги. 

Головним критерієм обкладання як ПДВ, так і податком на продажі в 

Індії виступає фізичне розташування. Це стосується як споживачів, так і під-

приємств, що здійснюють діяльність у сфері електронної комерції. Тому по-

купка товарів, послуг з-за кордону або навіть у компаній, що мають значну 

клієнтуру та представництва в Індії, проте сервери яких та/або виробничі по-

тужності розташовані поза її межами, не обкладається податком на продажі 

або ПДВ.  

У податковому законодавстві Індії також відсутні чіткі норми відне-

сення блага, що реалізується в рамках електронної комерції, до тієї або іншої 

категорії та, відповідно, визначення ставки податку, яка має застосовуватися 

в конкретному випадку. Наприклад, оновлення програмного забезпечення, 

яке споживач отримує онлайн, може бути віднесено або до нематеріального 

активу, або до послуги, або навіть до роялті. І якщо в перших двох випадках 

можуть застосовуватися ПДВ та/або податок на продажі, то в останньому та-

ка транзакція ними не оподатковується взагалі. 

Крім того, навіть у рамках державних кордонів країни немає технічних 

можливостей відстежити рух коштів у межах конкретної транзакції від спо-

живача товару або послуги до їх продавця. Це створює можливості для зани-
                                                           

1
 Підприємці можуть вважати програмне забезпечення нематеріальним активом і 

зазначати в документації (та, відповідно, реалізовувати) ці товари як такі, що оподаткову-

ються за ставкою 6%, а поліграфічну продукцію в електронній формі вважати такою, що 

оподатковується за ставкою 13%. Проте ця думка часто відрізняється від думки податків-

ців, які під час перевірок намагаються стягувати з таких підприємців штрафи за порушен-

ня податкового законодавства і встановлення ставки ПДВ, нижчої за 17% та, відповідно, 

перерахування до бюджетів коштів не в повному обсязі (KPMG, 2016, p. 11).    
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ження податкових зобов’язань або ухилення від сплати податку на продажі 

та ПДВ. 

За різними оцінками ринок електронної комерції в Індії зріс з 2,8 млн 

дол. у 1998 р. до 207 млн дол. у 2007 р. та 877 млн дол. у 2011 р.  

(Jones&Basu, 2002, p. 41, Panigrahi&Sarangi, 2016).  

Надмірна складність, заплутаність і неузгодженість податкового зако-

нодавства навіть у рамках однієї цієї країни, не беручи до уваги її міжнародні 

операції з електронної комерції, призводять до того, що фактично весь обсяг 

операцій у сфері електронної комерції не оподатковується податком на про-

дажі та ПДВ. Тому наразі перед країною постає завдання швидкого оновлен-

ня податкової системи та податкового законодавства для того, щоб встигнути 

за прогресом у сфері електронної комерції та не допустити втрат податкових 

надходжень бюджетами країни загалом і штатів зокрема.   

 

Бразилія       

Чисельність населення Бразилії становить понад 200 млн чол.; за обся-

гом ВВП вона входить до 10 країн-лідерів світу за цим показником. Це країна 

зі значним потенціалом розвитку електронної комерції. Дохід від електронної 

комерції у 2013 р. становив 12,89 млрд дол., у 2014 р. − 16,9, у 2019 р. перед-

бачається 30,1 млрд дол. (Sousa de, 2014, p. 2, Lima de, 2017, p. 3). 

Проте розвитку електронної комерції в країні (так само, як і традицій-

ної) перешкоджає надзвичайно складна податкова система та процедури  

входження підприємств на ринок країни (Lima de, 2017, p. 20). Так, на рівні 

штатів використовується ПДВ до товарів і деяких послуг. У більшості штатів 

ставка цього податку становить 18%. 

У той же час поставки товарів між штатами обкладаються ПДВ за став-

ками 12 та 7% залежно від рівня економічного розвитку штату (поставки до 

заможних південних та південно-східних штатів оподатковуються за ставка-

ми 12%, у решту штатів (бідних) – за ставкою 7%). При цьому ПДВ у такому 

випадку застосовується за принципом COO та, відповідно, вся сума податко-

вих надходжень залишається в розпорядженні штату-експортера. Якщо товар 

до іншого штату імпортує не кінцевий споживач, а зареєстрований платник 

ПДВ, то в імпортера не виникатиме податкового кредиту, проте свої подат-

кові зобов’язання він зможе зменшити на різницю між фактично сплаченим в 

іншому штаті ПДВ та чинним у штаті-імпортері
1
.    

Якщо імпортер не зареєстрований як платник ПДВ, то він сплачує ціну 

товару, збільшену на ставку ПДВ, яка діє між штатами, а ПДВ свого штату не 

сплачує.      
                                                           

1
 Припустимо, до заможного штату імпортується товар ціною 100 г.о. без ПДВ. 

Ставка ПДВ у цьому випадку становитиме 12%, сума ПДВ – 12 г.о. У штаті-імпортері ціна 

товару з ПДВ для кінцевого споживача становитиме 150 г.о. (ставка ПДВ 17%, ПДВ – 

21,79 г.о.). Підприємство-імпортер має внести до бюджету свого штату 21,79-12=9,79 г.о.  

Однак якщо ставка ПДВ у штаті-імпортері нижча за ставку ПДВ, що використову-

ється в операціях між штатами, то отримати компенсацію надлишково сплаченого ПДВ 

підприємству-імпортеру фактично неможливо.    
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Така система ПДВ хоч і не без проблем, але працювала при традиційній 

торгівлі. 

Проте розвиток електронної комерції виявив, що більшість електрон-

них магазинах розташовані у двох заможних штатах країни – Сан-Паулу та 

Ріо-де-Жанейро, а основна маса клієнтів онлайн-магазинів – кінцеві спожи-

вачі. За звичайних умов правил оподаткування ці заможні штати отримували 

би весь обсяг надходжень ПДВ у своє розпорядження, а штати, де розташо-

вані клієнти онлайн-магазинів, не отримували би нічого. Ця ситуація викли-

кала різке невдоволення урядів більшості штатів країни. Для подолання даної 

проблеми федеральний уряд видав наказ, згідно з яким надходження ПДВ від 

операцій у рамках електронної торгівлі мають розподілятися між штатами. 

Однак на практиці це призвело до подвійного оподаткування: у момент про-

дажу товару покупцям з інших штатів підприємство з електронної комерції 

збільшує ціну товару на встановлену федеральним законодавством загальну 

ставку (18%, надходження залишаються в розпорядженні штату-експортера) 

та ставку штату-імпортера (зазвичай 10%, надходження перераховуються до 

бюджету штату-імпортера).       

Така система ПДВ гальмує розвиток електронної комерції в Бразилії та 

суперечить її Конституції (Sousa de, 2014, p. 7, Lima de, 2017, p. 27). 

Експорт товарів за межі Бразилії в рамках як звичайної, так і електрон-

ної торгівлі обкладається ПДВ за принципом COD (тобто 0%), імпорт –

податком на продажі штату, федеральним податком та іншими податками і 

зборами, ставки яких залежать від виду товару та штату (Lima de, 2017, p. 

32). 

Складність податкової системи Бразилії призвела до значної кількості 

судових позовів, а також до того, що підприємці, які здійснюють традиційну 

й електронну комерцію, об’єднуються у групи та намагаються вплинути на 

федеральний уряд і уряди штатів з метою спрощення податкової системи 

країни. 

 

       

***** 

Подібна до вищеописаної неоднозначність в обкладанні ПДВ та інши-

ми податками на продажі операцій у сфері електронної комерції спостеріга-

ється в багатьох інших країнах, що розвиваються, та емерджентних. Таким 

країнам потрібно пройти довший шлях для вдосконалення своїх систем ПДВ 

(податків на продажі). У цьому вони зможуть спиратися на досвід більш роз-

винутих країн, скоригований на існуючі в них інституційні особливості, та, 

принаймні, зменшити пов’язані з цими змінами адміністративні й інші втра-

ти.  
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Україна підтвердила своє бажання стати членом ЄС та, відповідно, взя-

ла на себе зобов’язання щодо приведення своєї податкової системи у відпо-

відність до вимог, що висуваються в цьому міжнародному об’єднанні до кра-

їн-членів. Однак, як і в більшості країн з емерджентним типом економіки і 

тих, що розвиваються, в країні існують істотні прогалини в цій сфері, а також 

часто недостатньо або взагалі немає адміністративних, фінансових ресурсів і 

правових норм щодо їх заповнення.   

З урахуванням того, що Україна намагається все більше інтегруватися 

у європейське і світове співтовариство (зокрема в частині електронної комер-

ції), вирішення зазначених проблем у найкоротший час набуває особливої 

актуальності. Перш за все слід зазначити, що оскільки Україна намагається 

стати країною-членом ЄС, то не йдеться про усунення з її податкової системи 

ПДВ або заміну його іншим податком (з обороту, на транзакції тощо). Це 

пов’язано з тим, що, як зазначено вище, ПДВ є наріжним каменем податкової 

системи цього об’єднання, його невід’ємною частиною. 

 Податки на транзакції теоретично можуть виступати тимчасовою аль-

тернативою ПДВ у сфері електронної комерції на період, коли законодавство 

України, технічні, технологічні можливості та людські навички у сфері ко-

ристування ІКТ податкових органів та суб’єктів господарювання пристосо-

вуватимуться до європейських вимог. Проте ці податки мають свої труднощі 

в застосуванні (наприклад, покладання на фінансові установи непритаманних 

їм функцій) та створюють загрозу каскадного ефекту, що, у свою чергу, може 

стримувати розвиток електронної комерції в Україні.    

Щодо правової складової оподаткування електронної комерції ПДВ, то 

слід зазначити таке.  

У Податковому кодексі України (ПКУ) ні у визначеннях термінів, ні в 

Розділі V «Податок на додану вартість» не йдеться про електронну комерцію, 

електронну торгівлю або товари в електронній формі
1
 (Верховна Рада Украї-

ни, 2011). Електронна комерція регулюється Законом України «Про елект-

ронну комерцію», у якому, проте, визначено організаційно-правові засади ді-

яльності в цій сфері, встановлено порядок вчинення електронних правочинів 

із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем і регламентовано 

права й обов’язки учасників відносин у сфері електронної комерції, але не 

порушено питання оподаткування цього виду діяльності, а також відсутнє 

визначення товарів в електронній формі (цифрових) (Верховна Рада України, 

2015).  

У зв’язку з цим доцільно в ПКУ послатися на те, що електронна комер-

ція регулюється Законом України «Про електронну комерцію», а Розділ V 
                                                           

1
 За виключенням п. 197.1.25, у якому йдеться, в тому числі, про періодичні видання 

та книжки в електронній формі (Верховна Рада України, 2011). 
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«Податок на додану вартість» доповнити статтями щодо того, як саме мають 

оподатковуватися операції, здійснені у сфері електронної комерції.  

При цьому, з урахуванням чинності норм Угоди про асоціацію з ЄС, 

дані положення мають бути гармонізовані із законодавством ЄС щодо ПДВ 

та електронної комерції.  Зокрема, це стосуватиметься розподілу товарів, що-

до яких у рамках електронної комерції існує розподіл на матеріальні та нема-

теріальні, а також особливостей їх оподаткування.  

Наразі у ст. 14 ПКУ немає чіткого трактування термінів «матеріальний 

актив», «нематеріальний актив», а також не визначено, що вважається «елек-

тронним товаром» (Верховна Рада України, 2011). У контексті здійснення 

електронної комерції суб’єкти господарської діяльності можуть зіткнутися зі 

штрафними санкціями з боку податківців, якщо їх трактування терміна «не-

матеріальний актив» відрізнятиметься від трактування цього ж терміна 

останніми (наприклад, як надання послуг). Оскільки у світі та ЄС існують 

пропозиції трактувати товари в електронній формі саме як «нематеріальні ак-

тиви», то в ПКУ при визначенні того, до якої категорії слід відносити такі то-

вари та як їх обкладати ПДВ, доцільно користуватися саме положеннями за-

конодавства ЄС у цій сфері (наприклад, European Commission, 2011).  

Виходячи з європейської практики, у ст. 14 ПКУ можна визначити, що: 

нематеріальний актив – це окремий актив, тобто такий, який можливо відді-

лити від матеріального активу або власності юридичної або фізичної особи з 

метою подальшого продажу, передачі, ліцензування, оренди або  обміну 

окремо або відповідно до контрактів; нематеріальний актив є ідентифікова-

ним активом або зобов'язанням, незалежно від того, чи має суб'єкт господа-

рювання намір його виконувати, або таким, що виникає внаслідок обов'язко-

вих до виконання домовленостей (включаючи права в рамках контрактів або 

інших законних прав), незалежно від того, чи ці права є переданими чи відо-

кремленими від суб'єкта господарювання, або від інших прав та обов'язків. 

Дане визначення нематеріальних активів представляється досить ши-

роким для того, щоб у майбутньому не виникло необхідності його часто ко-

ригувати через розвиток технологій і появу нових видів таких активів. 

Ст. 3 Закону України «Про електронну комерцію» доцільно доповнити 

таким положенням: товари в електронній формі (цифрові товари) – це ре-

зультат праці, інтелектуальних зусиль, які мають цифровий вигляд і немате-

ріальну форму, є об’єктами операцій купівлі, продажу, оренди, лізингу та ін-

ших форм постійного або тимчасового володіння та користування, та прави-

ла оподаткування яких регулюються положеннями Податкового кодексу 

України щодо нематеріальних активів.         

Крім цього, щоб наблизитися до вимог ЄС у частині обкладання ПДВ у 

сфері електронної комерції в Україні, Розділ V «Податок на додану вартість» 

ПКУ слід доповнити положеннями про застосування зворотного механізму 

нарахування податкових зобов’язань із цього податку до операцій типу B2B у 

цій сфері, що потребуватиме ґрунтовного доповнення даного розділу, а та-

кож посилення заходів контролю за платниками в частині коректності вико-
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ристання вказаного механізму та повноти нарахування і сплати ними в разі 

потреби податкових зобов’язань. 

З адміністративного боку, що також сприятиме наближенню системи 

ПДВ України до європейської, потрібно створити реєстр платників ПДВ, до-

ступний не лише податковим органам, але і суб’єктам господарської діяльно-

сті (у тому числі тим, що працюють у сфері електронної комерції). Перші 

кроки в цьому напрямі вже здійснено: розроблено та впроваджено процедури 

електронної ідентифікації та електронного кабінету (Верховна Рада України, 

2011, п. 14.1.56
-1

, 14.1.56
-2

). Реалізацію заходів у цьому напрямі закладено та-

кож положеннями Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018-2020 рр. Так, у розділі «Основні цілі цифрового розвитку» 

зазначено, що головною метою Концепції є реалізація прискореного сцена-

рію цифрового розвитку, який передбачає «…усунення законодавчих, інсти-

туційних, фіскальних та інших перешкод, які заважають розвитку цифрової 

економіки» (Кабінет Міністрів України, 2018).  

Слід зауважити, що виконання даної вимоги має супроводжуватися од-

ночасним підвищенням кваліфікації керівництва та бухгалтерії суб’єктів гос-

подарської діяльності, а також податківців щодо застосування сучасних ін-

формаційних технологій до складання обліку, аудиту, формування і перевір-

ки звітності. З технічного боку це також означає необхідність забезпечення 

як державних податкових органів, так і суб’єктів господарської діяльності 

електронною технікою та доступом до мережі Internet. Відповідно, це мож-

ливо в умовах доступу до стабільних і надійних джерел фінансування. У під-

приємств це власні кошти та зовнішні інвестиції; у держави, державних орга-

нів таким джерелом фінансування можуть виступати частина податкових на-

дходжень, допомога міжнародних організацій у рамках програм економічно-

го розвитку країни або цільових програм (наприклад, у рамках програм до-

помоги ЄС Україні (Представництво України при Європейському Союзі та 

Європейському співтоваристві з атомної енергії, 2018)). 

Однак сподівання на фінансову допомогу з-за кордону може позначи-

тися на незалежності країни. Пошук внутрішніх фінансових ресурсів (як для 

країни загалом, так і для підприємств зокрема) є можливим у стабільній еко-

номічній, політичній ситуації в країні та за умов чітких і прозорих норм за-

конодавства, що виконуються всіма економічними агентами та працюють до-

сить довго для того, щоб економічні агенти могли пристосуватися до них.        

Якщо зарубіжна допомога надається у вигляді техніки та технологій, то 

тут ситуація є складнішою. Так, за інформацією Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України, отриманої на базі даних посольств і представ-

ництв країн-донорів у 2018 р., Україна у 2018 р. може отримати технічну до-

помогу в обсязі 700 млн дол. Основні донори – США (203,78 млн дол.) та Єв-

ропейська Комісія (248,22 млн дол.) (Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України, 2018, с. 4).  

З одного боку, ці техніка та технології вже пройшли випробування та 

апробацію у країнах-донорах, тому на місцях вони не потребуватимуть до-

даткових фінансових витрат на їх розробку, апробацію та доробку. Фактично 
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це готовий продукт, який можна встановлювати на місця та працювати з ним. 

Але в будь-якому разі витрати на навчання персоналу роботі з новими техні-

кою та технологією виникатимуть. З іншому − наївно очікувати, що техніка 

та технології, які передаватимуться зарубіжними країнами як допомога, від-

повідатимуть найсучаснішим тенденціям у цій сфері, здатним суттєво підви-

щити конкурентоспроможність країни або її секторів економіки. Більш віро-

гідно, що передаватиметься те, що вже втратило більшу частину своєї цінно-

сті для користувачів (державних установ, підприємств, населення) у зарубіж-

них країнах. Отже, існує ризик того, що шляхом надання такої допомоги за-

рубіжні країни намагатимуться позбавитися від свого електронного сміття, 

яке в більшості випадків становить суттєву небезпеку для довкілля, життя та 

здоров’я населення країни (Гаркушенко, 2017, с. 12-16).      

Як підтверджено дослідженням (Половян&Вишневская, 2017) на при-

кладі України, трансферт зарубіжних технологій  може здійснюватися лише 

протягом обмеженого проміжку часу, оскільки позитивний ефект буде неста-

більним, у той час як зміна домінуючих інститутів забезпечить кардинальну 

перебудову суспільства й економіки, що матиме постійний характер. Під змі-

ною інститутів розуміються такі першочергові завдання, як удосконалення 

інституту прав власності (особливо інтелектуальної), податкової культури, 

боротьби з корупцією та загальної стабілізації економічної ситуації в країні.  

У контексті поширення електронної комерції в Україні та поліпшення 

взаємодії між державними (зокрема податковими) органами влади, населен-

ням і суб’єктами господарської діяльності необхідно вирішити такі завдання, 

як розвиток ІКТ-інфраструктури та ІКТ-сектору загалом, особливо в частині 

підвищення рівня комп’ютерної грамотності населення країни
1
 та працівни-

ків податкових органів, забезпечення працівників податкових органів сучас-

ними ІКТ та доступу до сучасних ІКТ суб’єктів господарської діяльності. 

Проблемним питанням в Україні (так само, як і в зарубіжних країнах, 

зокрема членах ЄС) залишається організація координації та взаємодії між фі-

скальними органами з іншими країнами. Така взаємодія, як зазначено в попе-

редніх розділах, має сприяти дотриманню принципу справедливості в опо-

даткуванні, запобіганню проявам подвійного оподаткування або неоподатку-

вання, податкової конкуренції між країнами в ситуації, коли у підприємств-

продавців, що працюють у сфері електронної комерції, в країні, де розташо-

вані їх клієнти, спостерігається лише цифрова присутність (представленість в 

Internet, використання інструментів Internet-маркетингу для дистрибуції то-

варів і послуг, безпосередньо продаж, оренда, лізинг тощо товарів і послуг 

через мережу Internet), а ніяких фізичних ознак присутності немає.  

Частково ці проблеми буде можливо вирішити, якщо Україна ввійде до 

складу ЄС та приєднається до тих норм і положень, що регулюють цю сферу 

в об’єднанні, або вже зараз розпочне цей процес. У першому випадку в Укра-

їни буде можливість отримувати надходження ПДВ за операції купівлі това-

                                                           
1
 Про зв'язок між ІКТ, ІКТ-інфраструктурою та комп’ютерною грамотністю насе-

лення докладніше в (Гаркушенко, 2018).  
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рів кінцевими споживачами з інших країн-членів ЄС, проте і виникатиме 

обов’язок перераховувати до інших країн-членів ЄС суми ПДВ за товари та 

послуги, придбані кінцевими споживачами в таких країнах. У другому випа-

дку за відсутності додаткових міжнародних угод і механізмів щодо перероз-

поділу надходжень ПДВ між Україною та країнами-членами ЄС скоріше за 

все Україна буде лише країною, яка перераховує до ЄС ПДВ за товари та по-

слуги, придбані у європейських виробників, але за експорт до ЄС через кана-

ли електронної торгівлі товарів і послуг вітчизняного виробництва не отри-

муватиме нічого та навіть буде вимушена здійснювати відшкодування націо-

нальним виробникам їх «вхідного» ПДВ. 

Як вирішити в Україні проблему з виключно цифровою присутністю 

підприємств, що працюють у сфері електронної комерції, взаємодіють зі 

споживачами з України та розташовані поза межами ЄС, залишається відкри-

тим питанням. Можливо, в Україні, так само як і в зарубіжних країнах, по-

трібно буде змінити саму концепцію оподаткування на основі фізичної при-

сутності та розширити її на фізичну і цифрову присутність. Як це зробити з 

позицій законодавства, техніко-технологічного оснащення всіх економічних 

агентів (передусім податківців), забезпечення високої комп’ютерної грамот-

ності при одночасному дотриманні принципу економічності податкової сис-

теми – теж залишається складним і невирішеним питанням, що потребує ґру-

нтовних досліджень та мультидисциплінарного підходу до них.     

У підсумку можна окреслити такий план дій для України щодо вдоско-

налення системи ПДВ у контексті розвитку електронної комерції:  

найближчим часом слід внести до Закону України «Про електронну 

комерцію» та ПКУ запропоновані доповнення щодо електронної комерції;  

у середньостроковій перспективі – працювати над можливостями за-

провадження зворотного механізму нарахування зобов’язань щодо ПДВ; 

на перспективу – вдосконалити положення в податковому законодавст-

ві про зв'язок між ПДВ і присутністю продавця й покупця в країні. Зазначені 

зміни мають відбуватися на тлі загального поліпшення економічного стану в 

Україні та подальшого техніко-технологічного розвитку держави.   
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ВИСНОВКИ 

 

Розвиток сучасної економіки, технологій і глобалізаційні тенденції 

створюють нові виклики перед податковими системами країн та їх подаль-

шим розвитком загалом. І від того, як конкретним країнам вдасться подолати 

нові проблеми, залежатимуть їх подальший розвиток і можливість посісти 

гідне місце на світових ринках. 

Основні проблеми, які цифрова економіка накладає на податки на про-

дажі та ПДВ, а також можливі шляхи їх вирішення полягають у такому: 

1. Розвиток цифрової економіки та електронної комерції створює  

труднощі з відстеженням потоку товарів і послуг від продавця до покупців і, 

відповідно, моменту та місця їх оподаткування. Це особливо актуально для 

трансграничних операцій у сфері електронної комерції, оскільки сучасні по-

датки на продажі та ПДВ «прив’язані» до місця споживання товарів і місця 

розташування продавця. Невизначеність у цій сфері викликає порушення 

принципу справедливості в оподаткуванні, принципу країни призначення 

(стосується ПДВ), а також може створювати конкурентні переваги суб’єктам 

господарської діяльності, що здійснюють електронну комерцію, порівняно з 

тими, які займаються традиційною комерцією, призводити до неоподатку-

вання товарів або послуг, негативно позначатися на доходах бюджетів.   

2. Оподаткування операцій у сфері електронної комерції ускладню-

ється ще через поширення нової категорії товарів – нематеріальних, які не 

мають фізичної форми, що наразі майже унеможливлює контроль за операці-

ями з ними та їх обкладання податками на продажі і ПДВ. Тобто проблема 

неоподаткування та, як наслідок, конкурентної переваги електронної торгівлі 

над традиційною стає дедалі гостріше.  

3. Для вирішення зазначених проблем у ЄС та ОЕСР розроблено зага-

льні рекомендації, згідно з якими всі суб’єкти господарської діяльності, що 

працюють у сфері електронної комерції та послуг, повинні зареєструватися 

як платники ПДВ у всіх країнах, де вони здійснюють операції. Відповідно ці 

продавці мають виконувати вимоги щодо ПДВ, які діють у кожній такій кра-

їні.  

4. Для розв’язання  проблеми застосування ПДВ до операцій у рамках 

електронної комерції (з матеріальними і нематеріальними товарами) в ЄС за-

пропоновано, щоб такі операції відбувалися із застосуванням механізму зво-

ротного нарахування податкових зобов’язань, якщо вони здійснюються між 

суб’єктами господарської діяльності. До операцій із кінцевими споживачами 

застосовуватиметься прямий механізм, при якому вони обкладатимуться 

ПДВ за ставками країни призначення, а розподіл податкових надходжень між 

країнами-членами здійснюватиме спеціальна клірингова організація або 

(більш складний випадок) самі підприємства-продавці. 

5. Поширення практики застосування ЄС до операцій у сфері елект-

ронної  комерції в масштабі, що виходить за рамки цього об’єднання, потре-
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бує міжнародної координації та співпраці, чого поки ще вкрай важко досягти 

здебільшого через політичні причини. 

6. Країнам з емерджентним типом економіки, окрім вирішення про-

блем із застосуванням ПДВ до операцій у сфері електронної комерції, влас-

тивих найбільш розвинутим країнам світу, потрібно також вирішувати пра-

вові, технічні, технологічні й економічні проблеми, що заважають як поши-

ренню електронної комерції в них, так і розвитку цифрової економіки зага-

лом. 

7. До Податкового кодексу України необхідно внести положення що-

до визначення нематеріальних товарів, обкладання ПДВ операцій у сфері 

електронної комерції з урахуванням намагань країни стати членом ЄС та до-

свіду цього міжнародного об’єднання в застосуванні ПДВ до операцій у сфе-

рі електронної комерції. Для цього пропонується: 

у ст. 14 ПКУ відповідно до законодавства ЄС визначити, що нематеріа-

льний актив – це окремий актив, тобто такий, який можливо відділити від 

матеріального активу або власності юридичної або фізичної особи з метою 

подальшого продажу, передачі, ліцензування, оренди або  обміну окремо або 

відповідно до контрактів; нематеріальний актив є ідентифікованим активом 

або зобов'язанням, незалежно від того, чи має суб'єкт господарювання намір 

його виконувати, або таким, що виникає внаслідок обов'язкових до виконан-

ня домовленостей (включаючи права в рамках контрактів або інших закон-

них прав), незалежно від того, чи ці права є переданими чи відокремленими 

від суб'єкта господарювання, або від інших прав та обов'язків. 

ст. 14 ПКУ доповнити положенням, згідно з яким при визначенні тер-

мінів «електронний товар», «електронна комерція» слід керуватися статтями 

Закону України «Про електронну комерцію», та внести правки до цього за-

кону, якщо не всі терміни зі сфери електронної комерції в ньому знайшли ві-

дображення;   

розділ V ПКУ «Податок на додану вартість» доповнити положеннями 

про застосування зворотного механізму нарахування податкових зобов’язань 

щодо ПДВ до операцій типу B2B у сфері електронної комерції.    

8. Розвиток цифрової економіки загалом та електронної комерції зо-

крема потребує стабільних умов господарювання, правової визначеності, тех-

ніко-технологічної оснащеності економічних агентів, їх комп’ютерної гра-

мотності та високої податкової культури. З урахуванням цього в Україні та-

кож потрібно зосередити увагу уряду на розвитку інституту права власності, 

зокрема на вдосконаленні норм законодавства щодо механізмів захисту прав 

на об’єкти інтелектуальної власності та відповідальності (фінансової, адміні-

стративної, карної) в разі їх порушення, та ІКТ-інфраструктури.     
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