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Стислий огляд
ВСТУП
Метою даного документу є аналіз витрат та переваг окремих варіантів політики щодо ролі та
використання ПДВ у агропродовольчому секторі, який базується на економічному аналізі та
методах моделювання. Нижче наведено стислий огляд основних результатів та висновків щодо
глибшого аналізу та специфічного моделювання змін ставок, їх диференціації, покриття та
відшкодування витрат, які подано та описано в основному тексті. Рекомендації базуються на
загальних особливостях ПДВ та специфіці українського агропродовольчого сектора та системи
оподаткування.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПДВ)
ПДВ - це податок на споживчий попит, і він є нейтральним для виробництва. Підприємці, як
правило, акумулюють ПДВ з продажу та сплачують ПДВ на засоби виробництва, а також
розраховують і передають баланс фіскальним органам. Отже, ПДВ є для них адміністративним
тягарем, але не має жодного впливу на їх ділові рішення.
Наслідки ПДВ наступні:
•
•
•
•
•

Ріст споживчих цін; ціни ринку та виробників залишаються незмінними.
Обсяг споживання зменшується, а експорт та обсяг валютних надходжень зростає (через
зменшення внутрішнього споживання).
Державні надходження від ПДВ дорівнюють оподаткуванню споживачів/зменшенню
прибутку споживачів.
Відсутність подальшого впливу на виробників (окрім витрат на адміністрування ПДВ).
В країні існує загальна втрата прибутку/добробуту (що часто називають економічним
викривленням).

Цілі ПДВ та проблеми вибору політики
Основною ціллю системи оподаткування є залучення коштів для діяльності уряду. ПДВ оподатковує
безпосередньо діяльність, тобто споживання.
➢ З точки зору споживачів, ПДВ зменшує їх прибуток. Отже, ставка ПДВ має бути якомога
нижчою. У багатьох країнах зниження ставок ПДВ на продукти харчування здійснюється з
соціальних та продовольчих причин. У Німеччині, наприклад, ставка ПДВ для продуктів
продовольства становить 7% порівняно зі звичайною ставкою ПДВ 19%.
Однак ПДВ -це також регресивний податок, тобто отримує більший відсоток доходів від тих, хто
менше заробляє, оскільки частка споживання прибутків людей з низьким рівнем прибутку є вищою.
➢ З точки зору виробників, ПДВ не має на них жодного впливу. У відкритій економіці торгівлі
внутрішні ціни і ціни виробників визначаються світовими ринковими цінами, а ПДВ не має
жодного впливу на ці ціни. Отже, ПДВ не має впливу на прибуток виробників.
ПДВ у торгівлі
Ключовою парадигмою є те, що вільна торгівля максимально сприяє добробуту. Якщо внутрішні
ціни відрізняються від цін на світовому ринку, відбувається втрата добробуту («викривлення»).
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Отже, ПДВ призводить до втрати добробуту, оскільки споживання стає нижчим рівня вільної
торгівлі. Зниження ставки ПДВ сприятиме добробуту.
Відшкодування ПДВ при експортних операціях
ПДВ є податком на споживчі товари та нейтральним для виробництва та вимагає повернення ПДВ
при експортних операціях, тобто коли споживання відбувається за межами країни.

ЕВОЛЮЦІЯ ПДВ НА ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
ТА СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКИХ СЦЕНАРІЇВ ПОЛІТИКИ
Еволюція введення податку на додану вартість в Україні
➢ Перший етап з 1 січня 1992 р. Запроваджено фіксовану ставку податку в розмірі 28 %,
відсутній бюджетний механізм відшкодування ПДВ та надавались численні пільги.
➢ Другий етап з 1 січня 1993 р.. Запроваджено фіксовану ставку податку в розмірі 20%, але все
ще існувало відшкодування податку та продовжувалось надання пільг.
➢ Третій етап з 1 жовтня 1997 р.. Запроваджено 0% ставку та відшкодування ПДВ, зокрема, при
експортних операціях, і в 1999 р. був запроваджений спеціальний режим ПДВ у сільському
господарстві, за яким сільськогосподарські підприємства було звільнено від сплати ПДВ.
Тобто сільськогосподарські підприємства мали право утримувати ПДВ від продажу,
стягувати ПДВ на засоби виробництва та на інші виробничі цілі на розсуд фермерів. З 2017
р. спеціальний режим ПДВ було повністю ліквідовано.
➢ Четвертий етап з 1 січня 2011 р. не вніс суттєвих змін у механізм стягнення ПДВ.
➢ П’ятий етап з 1 липня 2015 р. започаткував електронну систему адміністрування ПДВ (СЕА
ПДВ).
➢ Поточна система (станом на червень 2019 р.), введена на п'ятому етапі у 2015 р., наразі діє,
передбачаючи загальноприйняте стягнення ПДВ із ставкою 20%, яка застосовується до всіх
агропродовольчих товарів, та відшкодування ПДВ при експортних операціях, доступне всім
експортерам, які є платниками ПДВ, за винятком трейдерів соєю (з 1 січня 2018 р.) та у
подальшому - ріпаку (з 1 січня 2020 р.).
Сценарії ПДВ для агропродовольчого сектору України
На різних етапах своєї еволюції і до сьогодні зацікавлені сторони пропонують зміни політики з
метою: i) взагалі або вибірково скасувати відшкодування ПДВ при експортних операціях, ii)
диференціації ставки ПДВ, iii) загального або вибіркового зниження ставки ПДВ. Додатково iv)
існує значна частина галузі агропродовольчого виробництва, яку не охоплено системою ПДВ.
i) Якщо відшкодування ПДВ при експортних операціях відсутнє, політика уряду щодо ПДВ
орієнтується на подвійний податок: споживчий та експортний податки.
Відсутність відшкодування ПДВ при експортних операціях матиме наступні наслідки у порівнянні з
повним відшкодуванням ПДВ при експортних операціях:
•
•
•
•
•

Внутрішні ціни, споживчі ціни та ціни виробників знижуватимуться.
Споживання зростатиме, а виробництво спадатиме.
Експорт та обсяг валютних надходжень скоротиться (через збільшення внутрішнього
споживання та зменшення внутрішнього виробництва).
Оподаткування споживачів знизиться до нуля, а виробники оподатковуватимуться.
Доходи уряду від ПДВ збільшуватимуться, оскільки база оподаткування стане більшою
(виробництво замість споживання).
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•

Добробут зростатиме через споживання, та спостерігатимуться втрати добробуту у
виробництві. Загальна зміна прибутку/добробуту буде невеликою.

Ми змоделювали особливості повного, часткового та взагалі не відшкодування ПДВ при експортних
операціях в українській системі ПДВ у ринковій моделі ПДВ на основі версії Excel 1.0. Багатогранність
теми відшкодування ПДВ при експортних операціях - це політика повернення ПДВ лише для
окремого експорту та/або окремих експортерів (наприклад, повернення ПДВ тільки при експортних
операціях з боку виробників, а не для трейдерів; для ринку сої)
ii) Стимулювання ланцюгів вартості шляхом диференціації ставок ПДВ?
«Класичний» ПДВ - це споживчий податок, виробничо-нейтральний. Таким чином, виплата ПДВ
виробникам може здійснюватися відповідно до різної ставки ПДВ вздовж всього ланцюга, але
немає жодного впливу на економічні розрахунки та ділові рішення. Крім того, є значний
міжнародний досвід щодо політики, яка підтримує розвиток ланцюгів доданої вартості, включаючи:
політику досліджень та інновацій; навчання та нарощування потенціалу; підтримку суспільної
інфраструктури (лабораторії, сертифікаційні, транспортні та складські потужності); підтримку
місцевої інфраструктури (для розвитку місцевих ланцюгів доданої вартості); установи, які
підтримують (для управління ланцюгами доданої вартості).
iii) Зниження ставки ПДВ матиме наступні наслідки порівняно з початковою ставкою ПДВ:
•
•
•
•
•

Споживчі ціни знижуватимуться, а споживання зростатиме.
Експорт та обсяг валютних надходжень скоротяться (через збільшення внутрішнього
споживання).
Доходи уряду від ПДВ та оподаткування споживачів знижуватимуться; а доходи споживачів
зростатимуть.
Ціни ринку та ціни виробників залишаться незмінними. Для виробників ситуація залишиться
незмінною.
В країні спостерігатиметься загальний ріст доїоду/добробуту.

iv) звільнення малих фермерських господарств від сплати ПДВ (невключення їх до системи ПДВ)
Звільнення: Багато країн звільняють малі господарства від системи ПДВ. Цим підприємствам не
потрібно подавати декларації з ПДВ, але вони не можуть вказувати та стягнути ПДВ з продажу, і,
відповідно, зазвичай їм доводиться здійснювати сплату ПДВ на засоби виробництва. Це адміністративне спрощення для малих підприємств та податкових органів, але їх все ще включено
до системи оподаткування, і вони сплачують за менш обтяжливою процедурою.
Невключення: Малі фермери можуть продавати свою продукцію на ринках, які підпадають під дію
системи ПДВ, або вони вирішили продавати свою продукцію через окремі ринкові канали, а іноді
вони залучають обидва варіанти. Іноді ринки класифікують як «офіційні» або «сірі», «тіньові» або
навіть «чорні», але найбільш влучно їх варто назвати «ринками з ПДВ» та «ринками без ПДВ».
У системі ПДВ, яка не включає ПДВ для малих господарств, для приватного сектору можуть виникати
різні вигоди (трансфери), і такі вигоди дорівнюють державним втратам доходів від ПДВ.
Можна виділити1 три види економічної вигоди:
•
Вигода внутрішнього ринку. Вигода виникає, коли малі фермери продають свою продукцію
на внутрішніх ринках («вуличних ринках»). Існує маржа між споживчими цінами на ринках з ПДВ та
1

«Виплата фактору виробництва (землі, праці чи капіталу), що перевищує той, який потрібен для
збереження його в теперішньому використанні»
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/economic-rent
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цінами виробників, і буде спеціальна ринкова ціна на «ринках без ПДВ», яка знаходитиметься між
цими двома цінами, залежно від місцевих та/або індивідуальних переговорів та ринкової сили.
Отже, вигоду буде розподілено серед споживачів та малих фермерів.
•
Вигода на експортному ринку. Вигода виникає, коли малі фермери продають свою
продукцію на експортних ринках, якщо взагалі відсутнє відшкодування ПДВ або часткове
відшкодування ПДВ при експортних операціях (на ринках з ПДВ). Існує маржа між вищими цінами
на світовому ринку (що отримують малі фермери за експорт, оскільки вони не сплатили ПДВ), і
внутрішніми цінами (які отримують інші фермери та/або трейдери за експорт (оскільки вони
сплатили ПДВ). Однак, малі фермери, можливо, не зможуть скористатись такою вигодою, оскільки
вони, ймовірно, не братимуть безпосередньої участі в експорті. Вони продаватимуть свою
продукцію іншим фермерам та/або трейдерам на експорт і поділять з ними цю вигоду або навіть
віддадуть вигоду їм.
•
Вигода відшкодування ПДВ при експортних операціях. Вигода виникає при повному або
частковому відшкодуванні ПДВ при експортних операціях, коли малі господарства при експорті
неправильно складають декларації, що призводить до відшкодування ПДВ при експортних
операціях. Як і у випадку з вигодою на експортному ринку, цювигоду, ймовірно, буде розподілено
між іншими фермерами та/або трейдерами або навіть буде передано їм.
Звільнення малих господарств від сплати ПДВ (невключення їх до системи ПДВ) матиме наступні
наслідки порівняно з відсутністю звільнення (та у системі з повним відшкодуванням ПДВ при
експортних операціях):
•
•
•

•
•

•
•

Внутрішні ціни, споживчі ціни та ціни виробників залишаться без змін.
Споживання, виробництво та обсяги торгівлі залишаться без змін.
На внутрішньому ринку виникне вигода та, можливо, відшкодування сплати ПДВ при
експортних операціях (у разі неправильної декларації на відшкодування ПДВ); вигода
дорівнює втраті доходів уряду від сплати ПДВ.
Вигода розподілятиметься між споживачами, малими фермерами та іншими фермерами
та/або трейдерами (у разі неправильної декларації на відшкодування ПДВ).
Вигода знижує оподаткування споживачів та виробників (що насправді є непрямим
субсидуванням малих фермерських господарств, оскільки вони не сплачують ПДВ); і,
можливо, збільшиться виплати по відшкодуванню ПДВ для інших фермерів та/або трейдерів
(у разі неправильної декларації на відшкодування ПДВ).
Вигода сприятиме зростанню доходів споживачів та виробників, відповідно, на шкоду
державному бюджету.
Добробут залишається без змін.

Скорочення ПДВ за сценарію, коли багато малих фермерів/виробників агропродовольчої продукції
не сплачують ПДВ, матиме наступні наслідки порівняно з початковою ставкою ПДВ (та у системі з
повним відшкодуванням ПДВ при експортних операціях):
•
•
•

•

Споживчі ціни знижуватимуться, а споживання зростатиме.
Експорт та обсяг валютних надходжень скоротяться (через збільшення внутрішнього
споживання).
Вигода на внутрішньому ринку та вигода відшкодування ПДВ при експортних операціях (у
разі неправильної декларації на відшкодування ПДВ) знижуються через зменшення маржі
на ринках. Це дорівнює зменшенню вигоди для споживачів та зменшенню субсидії для
малих фермерських господарств (а також для інших фермерів та/або трейдерів у разі
неправильної декларації на відшкодування ПДВ).
Доходи уряду від сплати ПДВ та оподаткування споживачів знижуватимуться.
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•
•

В країні спостерігатиметься загальний ріст доходів/добробуту.
Система фіксованої ставки ПДВ для малих фермерських господарств, як і у кількох країнах
ЄС, може допомогти їм позбутися тягаря сплати ПДВ (зокрема, підтримуючи інвестиції та
зростання кількості малих фермерських господарств), але може додатково зменшити
доходи уряду від сплати ПДВ.

Моделювання (див. додаток 3 з наведеним прикладом моделі для ринку пшениці)
Модель ринку ПДВ на основі Excel, розроблена проєктом для українських сільськогосподарських
ринків (версія 2.0), чітко враховує вищезазначені особливості системи ПДВ, тобто повне, часткове
або ж взагалі відстунісь відшкодування ПДВ та звільнення/виключення малих фермерських
господарств від сплати ПДВ. Розроблена модель може використовуватись для обчислення
конкретних значень впливу ПДВ, наприклад, на обсяги експорту, внутрішню ціну, доходи уряду,
добробут тощо.
Запровадження, адміністрування та контроль ПДВ
Ринкові інтервенції та цінові політики створюють стимули/перепони для приватних суб'єктів на
ринках, які намагаються уникати обмежень та податків, і отримувати користь від політичних
недоопрацювань та субсидій. Отже, політику ринокових інтервенцій необхідно застосовувати
належним чином, керувати нею та контролювати. Це стосується і системи ПДВ. Економісти
називають таку діяльність приватних суб'єктів за відсутності ринкових інтервенцій «поведінкою
пошуку вигоди». Пошук вигоди є малопродуктивним і зв'язує ресурси для боротьби з розподілом;
він не сприяє загальному добробуту та зростанню, а підриває такі цілі. Розробка політики може
сприяти досягненню цієї мети шляхом впровадження прозорої інституційної бази для економіки, не
стимулюючи приватних суб'єктів до поведінки пошуку вигоди шляхом ринкових інтервенцій.

ДЕЯКІ КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ ЩОДО ПОЛІТИКИ ПДВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
•
Фіскальна мета залучення грошових коштів для державної діяльності вважається багатьма
економістами ключовою (і єдиною дійсною) метою оподаткування ПДВ.
•
Багато економістів також стверджують, що варто переслідувати й інші (економічні) цілі, крім
залучення грошових коштів, і варто ввести специфічну політику, а не лише оподаткування. Це
стосується деяких ключових цілей формування аграрної політики: розвитку сільського господарства,
продовольчої безпеки, здорової їжі, розвитку малих фермерських господарств, розвитку ланцюгів
доданої вартості, розвитку сільської місцевості, захисту довкілля та клімату тощо. Більш ефективна
політика продовольчої безпеки може вимагати відповідної структури управління, яка може бути
неповною, і, у цьому випадку, знижена ставка ПДВ може бути насправді єдиним доступним і
реалістичним тимчасовим рішенням політики продовольчої безпеки.
•
ПДВ - це регресивний податок (тобто бере більший відсоток прибутку від тих, хто заробляє
менше). Найкращим підходом до політики щодо забезпечення продовольчої безпеки за певних
обставин може бути зміна податкової політики, тобто перехід від системи оподаткування
споживачів до належнуої системи оподаткування доходів та системи соціальної підтримки.
Наприклад, у Німеччині насьогодні поширена думка про те, що знижені ставки ПДВ на продукти
харчування повинні бути скасовані, оскільки вони вже не виправдані з міркувань продовольчої
безпеки. І навпаки: вищі ставки ПДВ можуть бути враховані для деяких сільськогосподарських
товарів з міркувань здоров'я та клімату (наприклад, для цукру та м'яса).
•
ПДВ спричиняє напругу між доходами споживачів та надходженнями до бюджету і,
однаково, передбачає компроміс між фіскальним доходом та добробутом. Зниження ПДВ збільшує
прибуток споживачів та всієї економіки за рахунок фіскального прибутку.
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•
Якщо втручання в цінову політику розглядають на ринку, повинно бути зрозумілим, яку ціль
переслідують, та чи може така цінова політика досягти цієї мети. Як приклад: Політика
«невідшкодування ПДВ при експортних епораціях» призводить до оподаткування виробників.
Економічний аналіз та моделювання можуть сприяти цьому.
•
Якщо малі фермерські господарства повинні бути звільнені або не включені до системи ПДВ,
наслідки, які слід враховувати, включають втрату доходів від ПДВ, виникнення вигоди та її
перерозподіл серед споживачів, малих фермерів та інших фермерів та/або трейдерів, відсутність
відшкодування ПДВ для малих фермерів.
• Система фіксованої ставки ПДВ для малих фермерських господарств, як і у кількох країнах ЄС,
може допомогти їм позбутися тягаря сплати ПДВ, але може додатково зменшити доходи уряду від
сплати ПДВ залежно від схеми.
•
Звичайно, існує стимул для малих фермерських господарств переходити до системи ПДВ з
фіксованою ставкою або навіть до звичайної системи ПДВ, але цей стимул врівноважується
проблемами реєстрації та офіційності.

ДЕЯКІ КЛЮЧОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОЛІТИКИ ПДВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
•

Рішення політики з ПДВ у сільськогосподарському секторі повинні базуватися на науковому
аналізі (наприклад, включаючи моделювання, яке відображено в даному документі),
найкращих доступних достовірних даних.
•
ПДВ задумано і його варто застосовувати як споживчий податок, нейтральний до
виробництва, і, відповідно, політика ПДВ у сільському господарстві повинна якомога менше
впливати на економічну діяльність та ринки для забезпечення ефективності, добробуту та
економічного зростання.
•
ПДВ - це регресивний податок, тому його слід розглядати дуже уважно разом з іншими
інструментами політики при спробі вирішення соціальних питань, включаючи бідність або
продовольчу безпеку.
•
Система ПДВ без відшкодування при експортних операціях призводить до перекладання
сплати податку на споживача та експортного податку, тому його не слід розглядати, якщо
цілі політики включають розвиток експорту.
•
Схема фіксованої ставки ПДВ є механізмом зменшення адміністративного тягаря обліку ПДВ.
Його слід розглядати як варіант політики, якщо, наприклад, малі/сімейні фермери наразі
перебувають поза податковою системою через труднощі або витрати на адміністрування
розрахунків та платежів з ПДВ.
•
Зміни ПДВ не повинні використовуватися для орієнтації на розвиток ланцюга вартості,
оскільки спотворення ринку та втрати добробуту реальні, а втручання рідко допомагає
досягти цілі політики. Розробкою ланцюга вартості слід займатися, використовуючи
конкретні інструменти політики розвитку ланцюга вартості.
•
Система ПДВ повинна врівноважувати фіскальні вимоги та негативні економічні
спотворення, тобто уникати переходу економіки в «тіньову економіку» та «економіку пошуку
вигоди».
Рекомендується застосовувати комплексну система ПДВ з єдиною ставкою для всіх
сегментів ринку та учасників, задля уникнення діяльності з пошуку вигоди, оптимізації добробуту та
доходу.
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1. Вступ
Податок на додану вартість (ПДВ) є ключовим інструментом цінової політики в українському
сільському господарстві, і в період до його впровадження тривали дебати щодо цього інструменту, а
також після його введення та визначення різних його версій. Ключові дебати розгортаються навколо
питання, чи повинні виробники агропродовольства оподатковуватися ПДВ, за якою ставкою і
стосовно яких продуктів, на якому етапі ланцюга створення вартості, а також чи потрібно
відшкодовувати ПДВ при експортних операціях.
В даний час обговорюються подальші зміни та коригування системи ПДВ. Пропозиції та ідеї
стосуються загального зниження податкової ставки; диференціації податку для окремих товарів і
ринків; і який відсоток податку слід відшкодовувати при експортних операціях. Такі зміни в політиці,
безумовно, вплинуть на ринки сільськогосподарської продукції та українську економіку в цілому, але
по-різному. Відбудуться зміни в цінах, виробництві, споживанні, імпорті та експорті; податкові
надходження уряду буде змінено, як і оподаткування та доходи фермерів та споживачів; і це матиме
вплив на іноземну валюту та добробут. Проте, є мало інформації про такі наслідки змін політики ПДВ,
і нинішня дискусія дуже б виграла, маючи таку інформацію.
Метою поданого документу стратегічної політики є підтримка поточних дебатів і процесу формування
політики щодо питання ПДВ завдяки надійному економічному аналізу. Ми проаналізуємо основні
риси нинішньої системи ПДВ на аграрних ринках, а також здійснимо аналіз економічних наслідків
змін у системі. Вибраний підхід включає огляд літератури та формулювання моделі ринкової
часткової рівноваги для емпіричної оцінки впливу змін політики ПДВ. Ми будемо використовувати
цю модель для кількісної оцінки та аналізу наслідків різних варіантів політики для окремих ринків
товарів.
Ключові моменти документу включають:
Які наслідки системи ПДВ та її впливу на ринки і торгівлю?
Які наслідки податкових надходжень уряду і доходів виробників і споживачів?
Як можна проаналізувати та кількісно оцінити такий вплив за допомогою моделі?
Якими є наслідки відповідних сценаріїв політики ПДВ і як змоделювати зміни політики?
Які зміни в політиці ПДВ пропонує аналіз?
Структуру документу описано нижче.
Після вступної частини ми надаємо огляд системи ПДВ в українському сільському господарстві у
розділі 2. Зокрема, описуємо еволюцію системи та її нинішній стан; демонструємо стан аналізу та
основні риси поточних політичних дебатів; ми також розглядаємо досвід Європейського Союзу (ЄС)
та отриманий досвід.
Розділ 3 слугує теоретичною основою для документу. Ми аналізуємо ринкові наслідки ПДВ і
розглядаємо «класичний» випадок податку для споживачів з відшкодуванням податку при
експортних операціях. Далі ми аналізуємо випадок ПДВ без відшкодування експортних операцій.
Особливістю для України є звільнення малих господарств від ПДВ, і ми обговорюємо наслідки цієї
особливості. Ми також розглядаємо деякі інші особливості українських сільськогосподарських ринків
та формування ПДВ та торгівельної політики.
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У розділі 4 ми сформулюємо відповідну ринкову модель в Excel для інтерактивного використання і
розрахунків. Ми визначаємо базову ринкову модель ПДВ з урахуванням ключових особливостей
системи ПДВ, і розробляємо розширену версію, що включає в себе звільнення від сплати ПДВ малими
господарствами. Тут пояснюємо вимоги до даних та припущення, а також обговорюємо подальші
коригування системи аналізу та моделювання ПДВ з урахуванням деяких більш специфічних
особливостей системи ПДВ в Україні.
Таким чином, модель застосовуємо у розділі 5 для кількісного визначення та обговорення наслідків
сценаріїв та моделювання політики ПДВ. Ми зосереджуємося на ринку пшениці та сої та на наслідках
зниження ставки ПДВ та його відшкодування. Ми розглядаємо наслідки звільнення малих
господарств від сплати ПДВ і розглядаємо деякі з більш специфічних рис цих ринків. Далі ми
аналізуємо наслідки змін політики ПДВ на інших вибраних ринках і вирішуємо деякі конкретні
питання політики ПДВ.
На основі аналізу ми розглянемо та оцінимо варіанти політики ПДВ для майбутньої системи ПДВ і
надамо рекомендації в розділі 6. Оскільки рекомендації, в основному, є оціночними судженнями, ми
не дамо унікальної рекомендації для реформи політики, але підкреслимо наслідки різних варіантів з
огляду на досягнуті цілі, і ми будемо спиратися на міжнародний досвід щодо цього питання політики.
Сподіваємося, цей документ сприяє прозорості і орієнтації в поточних дебатах і процесі формування
політики.

2. Система податку на додану вартість (ПДВ) в Україні
2.1 Основна термінологія та принципи справляння ПДВ
У цій главі описано, як працює ПДВ з використанням алгоритму поставок експорту зерна. У
(спрощеному) ланцюжку постачання зерна фермери продають зерно елеваторам, які висушують і
чистять його. Елеватор потім продає зерно зернотрейдеру, який або продає його на завод у межах
країни, або експортує його за межі держави. У разі, якщо зернотрейдер також володіє елеватором,
друга операція в ланцюзі не відбудеться, а ПДВ-операція не сплачується і пізніше не повертається
Державною фіскальною службою (ДФС).
Алгоритм звільнення від ПДВ функціонує наступним чином: фермер продає зерно елеватору, і, за
звичайною або стандартною ставкою ПДВ (20%), він стягує ПДВ за своїм рахунком/ціною. За звичних
обставин фермер отримує від ДФС відшкодування суми ПДВ у сільськогосподарському виробництві
та передає до ДФС суму ПДВ від обсягу продажу. Технічно фермер передає/повертає тільки
позитивний/негативний баланс ПДВ від продажу та закупівлі. Однак, якщо фермер звільнений від
сплати ПДВ, він може просто утримати суму ПДВ при продажу, незалежно від суми ПДВ, яку він
сплачував у сільськогосподарському виробництві. Коли елеватор продає зерно трейдеру, він стягує
ПДВ у рахунку-фактурі/ продажу і повертає суму ПДВ, яку він сплатив фермеру як відшкодування від
ДФС.
Коли трейдер продає зерно на вітчизняний млин, а млин продає борошно в пекарню, повторюється
така ж процедура: ПДВ на закуплені матеріали (зерно і борошно) буде отримано підприємствами
(відшкодовано) від ДФС, ті, хто продавав товар, повинні перерахувати до ДФС суму ПДВ, що
зазначено у рахунку-фактурі. Це гарантує, що економічне цінове стимулювання, на основі якого
підприємства мають справу один з одним, завжди знаходиться на чистій базі, тобто без ПДВ.
Механізм працює по-іншомуу, коли пекарня продає хліб кінцевому споживачеві. Споживчі ціни також
містять ПДВ (це засвідчують грошові надходження), і пекарня має перерахувати ці гроші в ДФС.
Однак, існує велика різниця в угоді між суб'єктами господарювання - кінцеві споживачі не можуть
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повторно запросити відшкодувати ПДВ, який вони сплатили у магазині, якщо вони не зможуть
довести, що вони будуть продовжувати обробляти хліб, а не безпосередньо його споживати. З
вищезазначеного обговорення випливають два головні висновки. По-перше, ДФС повинна виплатити
(повернути) весь ПДВ на проміжні продукти. Ті діючі особи в ланцюжку поставок, які перераховують
ПДВ у ДФС, діють лише як податкові агенти, а сам податок фактично сплачується споживачами.
Якщо зерновий трейдер вирішить експортувати зерно замість збувати його на внутрішньому ринку,
більшість урядів вирішили застосувати нульову ставку ПДВ до вартості цього експорту. Ця нульова
ставка ПДВ на експорт означає, що трейдер повертає загальну суму ПДВ, яку він сплатив фермеру або
елеватору, якщо він може довести, що він дійсно експортував зерно. Ця загальноприйнята
міжнародна практика застосовується для уникнення подвійного оподаткування, оскільки майже всі
країни сплачують ПДВ на імпорт.

2.2 Еволюція і характеристики системи ПДВ в Україні
1. Основні етапи впровадження податку на додану вартість в Україні
Еволюція системи ПДВ, яку застосовують до сільського господарства, пройшла різні етапи
впровадження, які зазначено нижче:
Перший етап від 1 січня 1992 р. було введено на підставі Закону України «Про податок на додану
вартість» від 20 грудня 1991 р. № 2007-XII. Він запровадив єдину ставку податку в розмірі 28% (ставка
0% не застосовувалася, експортні операції було звільнено від оподаткування);
Ключові моменти:
Бюджетний механізм відшкодування ПДВ відсутній;
Було надано численні пільги, які в переважній більшості випадків мали політичне обґрунтування
(зокрема, постачання м'яса худоби та птиці, а також напівфабрикатів з них, звільнялися від
оподаткування);
Повна відсутність або суттєва нерозвиненість важливих елементів механізму стягнення ПДВ, зокрема,
реєстрація платників податків, видача рахунків, податковий облік тощо.
Другий етап від 1 січня 1993 р. на основі Постанови КМУ «Про податок на додану вартість» станом на
26 грудня 1992 р. № 14-92.
Введено єдину ставку податку у розмірі 20% (ставка 0% не застосовувалася, експортні операції все ще
звільнялися від оподаткування);

Ключові елементи:
Відсутнє пряме повернення податків, що призвело до значного дефіциту оборотних коштів суб'єктів
господарювання;
Постійна практика надання численних пільг, що знижувала фіскальну ефективність податку (зокрема,
постачання сільськогосподарської продукції
в рахунок оплати праці, надання послуг
сільськогосподарськими підприємствами - наприклад, оранка, збирання врожаю та ін. – звільнялись
від оподаткування);
Третій етап від 1 жовтня 1997 р. на основі Закону України "Про податок на додану вартість"
№ 168/97-ВР від 3 квітня 1997 р.
Запроваджено максимальне наближення механізму справляння до європейської практики;
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Ключові елементи:
Ставка 0%, зокрема на експортні операції;
Введення відшкодування ПДВ - негативний дебет балансу ПДВ підлягав відшкодуванню з бюджету
протягом місяця; суми, які не були своєчасно повернуті платнику податків, було віднесено до боргу
бюджету;
Розширення механізму стягнення ПДВ стосовно діяльності торговельних підприємств та
посередницької діяльності (до цього часу їх доплати підлягали оподаткуванню);
Обов'язкова документальна реєстрація будь-яких операцій, зокрема податкових накладних,
можливість отримання суми податкового кредиту;
Впровадження податкового обліку - для платників податків при продажу товарів (послуг), обов'язкове
надання податкової накладної;
У 1999 р. був запроваджений спеціальний режим ПДВ у сільському господарстві, за яким
сільськогосподарські підприємства було звільнено від сплати ПДВ.
Відповідно до такого спеціального режиму, сільськогосподарські підприємства мали право
утримувати ПДВ, отриманий від своїх продажів, для стягнення ПДВ на вхідні та інші виробничі цілі на
розсуд фермерів. У 2015 р. пільги з ПДВ сільського господарства склали близько 39 млрд. грн. З 2016
р. під тиском МВФ система змінилася. Зокрема, з 2016 р. сільськогосподарські виробники повинні
були «розділяти» (позитивний) баланс ПДВ з державним бюджетом відповідно до конкретної
формули. Для зернових і технічних культур: 80% перераховувалось до державного бюджету, 10% - на
рахунки виробників; для виробників молока: 20% перераховувалось до державного бюджету, а 80%
- на рахунки фермерів; для інших продуктів тваринництва формула становила співвідношення 50% 50%. З 2017 р. спеціальний режим ПДВ було повністю ліквідовано.
Четвертий період від 1 січня 2011 р. на основі Податкового кодексу України № 2755-VI
від 2 грудня 2010 р. (Розділ V)
Істотних змін у механізмі справляння ПДВ не відбулося, оскільки метою прийняття Податкового
кодексу була кодифікація існуючого податкового законодавства в єдиному нормативному акті; таким
чином, більшість положень Закону № 168/97-ВР було передано до розділу V Податкового кодексу.
Зокрема, збереглися податкові пільги (спеціальний режим ПДВ та так званий фіксований
сільськогосподарський податок) для сільськогосподарських підприємств.
П'ятий період від 1 липня 2015 р. на основі Закону України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи від 28 грудня 2014
р. № 71-VIII»;
Запроваджено систему електронного адміністрування ПДВ (СЕА ПДВ) 2 - комплекс організаційних
заходів, що реалізуються за допомогою спеціального програмного та апаратного забезпечення,
спрямованих на забезпечення адміністрування ПДВ в електронному режимі;
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного
клімату в Україні» № 1797 від 21 грудня 2016 р.
Ключові елементи:

2

Див. https://cabinet.sfs.gov.ua/registers/vat-refund; https://www.minfin.gov.ua/reestr
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Завдяки СЕА ПДВ, інформація про суми ПДВ з точки зору податкових зобов'язань та податкових
кредитів, а також їх окремих компонентів доступна ДФС у будь-який час (не після подання звітів).
СЕА ПДВ надала можливість швидко регулювати процес формування зобов'язань і податкового
кредиту платників податків таким чином, щоб загалом сума відшкодування ПДВ не перевищувала
суми податкових надходжень до бюджету.
Невід'ємною частиною СЕА ПДВ є електронні ПДВ-рахунки як форма ефективного контролю над
зловживанням ПДВ – їх наявність уможливило попереднє бронювання сум ПДВ, що зменшило
можливість зловживань;
Податкові накладні виписуються в електронному вигляді та реєструються в ЄРПН, зареєстрована у
ЄРПН податкова накладна є достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до
податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження (для трейдерів);
Запроваджено електронну систему моніторингу дотримання критеріїв оцінки ступеня ризиків,
достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної (СМ КОР) та блокування можливості
реєстрації податкової накладної.
Поточна система (станом на березень 2019 р.)
Система, яку впроваджено на п'ятому етапі 2015 р., наразі діє з наступними ключовими елементами:
•
•
•

з 1 січня 2018 р. сільськогосподарські підприємства повністю перейшли на загальний режим
стягнення ПДВ;
ставка 20% для всіх агропродовольчих товарів;
Відшкодування ПДВ на експортні операції доступне всім експортерам, які є платниками ПДВ,
за винятком експортних поставках сої (01 вересня 2018 року) та ріпаку (з 01 січня 2020)3.

2.3 Огляд попередніх аналізів та політичних дебатів
Аналіз
Хоча дебати щодо ПДВ у сільському господарстві тривають протягом багатьох років, рівень
проведення наукового аналізу був обмеженим. Нижче наведено перелік документів, що стосуються
ключових питань ПДВ, але він не є вичерпним:
1) Боротьба за повернення ПДВ на експорт зерна в квітні 2004 р., в якій Інститут економічних
досліджень та політичних консультацій в Україні та Німецька консультативна група з економічних
реформ змоделювали подібну ситуацію до наявної ситуації з відшкодуванням ПДВ при експорті та
дійшли висновку:
«...численні законодавчі проекти... спрямовані на обмеження загального правила, що експортери
зерна отримують повне відшкодування ПДВ, коли вони експортують зерно. ….Однак, міжнародно
визнана практика відшкодування ПДВ при експортних операціях має вирішальне значення як для
експортерів, так і для фермерів, оскільки відмова від нього означає подвійне оподаткування зерна як
країною-експортером (Україною), так і країною призначення. Аналіз спроб застосування ПДВ як
засобу впливу на ринкові результати показав, що це часто призводить до оподаткування
сільськогосподарських виробників».

3

Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2440-viii; Закон України № 2440-VIII від 22 травня 2018 р.
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2) ПДВ в Україні: Чи будуть кращими інші непрямі податки? та Німецька консультативна група та
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій оцінили альтернативи ПДВ і дійшли
висновку:
«... навіть якщо припустити, що податкові показники податку на додану вартість незадовільні, заміна
його на інший непрямий податок необов'язково буде гарною ідеєю, як показала наша кількісна
оцінка. Загальний (роздрібний) податок з продажів призведе до зменшення надходжень для уряду і
сприяє ухиленню від сплати податків, оскільки випадків ухилення від сплати податків значно більше,
ніж у випадку з ПДВ, в якому продавець товару може вирахувати ПДВ . Що стосується податку з
обороту, що є другою найважливішою альтернативою ПДВ, то це матиме серйозні негативні
структурні наслідки для економіки через його кумулятивний, каскадний ефект. Крім того, це
зашкодить експорту та економічному зростанню, погіршивши тим самим податкову базу. Нарешті,
слід підкреслити, що підтримка ПДВ необхідна для укладення Угоди про ПВЗВТ з ЄС, що є одним з
основних пріоритетів торговельної політики України. Таким чином, ПДВ не слід замінювати».
3) Нів'євський (2017 р.) дослідив вплив податкових пільг, що надані виробникам
сільськогосподарської продукції, на продуктивність в Україні. Зокрема, він прослідкував, як
звільнення від доданої вартості, а також звільнення від податку на прибуток і землю (або так званий
єдиний сільськогосподарський податок) впливають на зростання продуктивності сільського
господарства України. В цілому, податкові пільги виявилися досить неефективним інструментом
стимулювання зростання продуктивності сільського господарства України. Крім того, податкові пільги
суттєво підірвали ефективність та конвергенцію продуктивності в сільському господарстві.
4) Кулик та ін (2014 р.) провели порівняльну оцінку ефектів добробуту від різних видів політики
експорту зерна в Україні. Однією з політик, що розглядаються в документі, є часткове або повне
відшкодування ПДВ експортерам зерна, яке відбувалося в 2011-2013 рр. Експортний тарифний
еквівалент для політики повернення ПДВ на той час оцінювався на рівні 0,31, тобто 31%.
Політичні дебати
Органи державного управління у сфері державних фінансів почали поступово просувати ідею зміни
режиму ПДВ при експорті сільськогосподарської продукції шляхом заміни нульової ставки на режим
звільнення (тобто коли відшкодування ПДВ на сільськогосподарську продукцію експортерам
недоступне).
Серед аргументів, що використовуються представниками державного управління, які обґрунтовують
доцільність законодавчого здійснення відповідного сценарію, слід зазначити:
•

•

•

оптимізація бюджетних показників, балансування державних фінансів, зменшення втрат
державних фінансових ресурсів та усунення проблеми адміністрування ПДВ у сільському
господарстві, оскільки фіскальним органам об'єктивно важко контролювати надходження
зерна на експорт, більш, ніж 40% аграрної економіки перебуває у тіньовій економіці, а значна
частина сільськогосподарського виробництва «виводиться з тіні» безпосередньо перед
експортом;
необхідність мінімізації втрат доходів бюджету, оскільки поточна модель справляння ПДВ при
експорті зосереджена на експортних поставках не готової сільськогосподарської продукції, а
сировини;
необхідність стимулювання створення доданої вартості вздовж усього виробничого ланцюга
(наприклад, для стимулювання переробки).

Метод реалізації - з урахуванням численних фактів зловживань з боку сільськогосподарських
виробників при нарахуванні ПДВ - розглядається варіант зміни режиму оподаткування ПДВ на
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експорт сільськогосподарської продукції, включаючи скасування нульової ставки на експорт
(відсутність відшкодування ПДВ при експорті) необроблених сільськогосподарських товарів
продуктів (насамперед, зернових та олійних культур).
Очікування наступні: зменшення обсягів бюджетних втрат ПДВ і збільшення обсягу доходів бюджету
від ПДВ (зараз аграрний сектор має від'ємне сальдо з ПДВ).
Органами управління економікою, включаючи Міністерство економічного розвитку і торгівлі,
Міністерство аграрної політики, Аграрний комітет Верховної Ради, - запропоновано запровадити
практику звільнення від ПДВ операцій для експорту окремих видів необробленої
сільськогосподарської продукції, зокрема ті, які можуть бути перероблені в Україні, а перероблені
продукти можуть експортуватися за нульової ставкою ПДВ, а також зниження ставки ПДВ на окремі
продукти харчування (по всьому ланцюгу постачання).
Метою запровадження цих змін є забезпечення економічного зростання в галузі за допомогою
податкового механізму, стимулювання подовження ланцюгів створення вартості, збільшення
експорту перероблених харчових продуктів, збільшення кількості робочих місць, забезпечення
доступності продовольства для населення в умовах низького рівня купівельної спроможності.
Очікується подовження ланцюга створення вартості, збільшення кількості робочих місць і
забезпечення доступності продовольства.
Представники переробних підприємств, власники яких зацікавлені в повному використанні існуючих
виробничих потужностей, займають практично однакову позицію (особливо це стосується потужності
переробки олійних культур, обсяги яких значно перевищують можливості для їх виробництва в
Україні, а імпорт відповідної сировини не практикується), і використовують для цього своє лобі у
Верховній Раді.
Компроміс, який передбачається вищезазначеною стороною, полягає в можливості застосування
режиму 0-ої ставки лише у випадку, коли експорт здійснюється безпосередньо виробником
відповідних сільськогосподарських продуктів. З іншого боку, сільськогосподарські виробники та їх
громадські організації наполягають на збереженні (для насіння олійних) режиму повного повернення
коштів. З цією метою на початку 2019 р. було зареєстровано кілька законопроектів.
Представники сільськогосподарських виробників прагнуть знизити ставку ПДВ на
сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки та очікують використання існуючих та
потенційних виробничих потужностей шляхом запровадження податкової політики, яка стимулює
експортну поставку переробленої продукції, а не сільськогосподарської продукції та зниження частки
ПДВ у ціні продукції і, як наслідок, збільшення рентабельності сільськогосподарської діяльності та
збільшення продажів продукції.
Цього можна було б досягнути завдяки зміні податкового режиму по ПДВ при експорт
сільськогосподарської продукції шляхом запровадження режиму звільнення від оподаткування
експорту деяких видів сільськогосподарської продукції в необробленому вигляді (зокрема, зернових
та олійних культур) та використання режиму нульової ставки тільки для сільськогосподарської
продукції в переробленому вигляді. Для реалізації цієї ідеї на початку 2018 р. у Верховній Раді України
зареєстровано кілька законопроектів (з різним переліком товарних позицій за зниженою ставкою).
Проте відповіді на ініціативу не були підтримані Кабінетом Міністрів і не викликали жодного інтересу
серед народних депутатів.
Запропоновані способи впровадження включають зниження ставки ПДВ для окремих видів
сільськогосподарської продукції, - саме тих, де втрати бюджету будуть мінімальними, а також, для
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запобігання втрат сільськогосподарських підприємств запровадження такої ж зниженої ставки ПДВ
для вхідних даних.
Ще однією групою учасників агропродовольчої галузі є трейдери, які зацікавлені в застосуванні
єдиного підходу до формування податкового режиму експорту сільськогосподарської продукції.
Вони не схвалюють використання диференційованого підходу (0-ва ставка у випадку експортних
поставок прямими виробниками, режим звільнення - у випадку експортних поставок
посередниками), оскільки в цьому випадку їм це невигідно («незалежний» експорт став набагато
вигіднішим).
Очікування споживачів полягають у зниженні цін на продукти харчування внаслідок зниження ставки
ПДВ, забезпечення доступності продовольства в умовах низької купівельної спроможності населення
за рахунок зниження рівня витрат на продовольство. Цього вони сподіваються досягти завдяки
методу реалізації - зниження ставки ПДВ на деякі види продуктів харчування (вздовж усього
ланцюжка постачання).

3. Економічний аналіз
Як правило, ПДВ вважають податком на споживчі товари, але аналіз та вплив цього інструменту
цінової політики на ринок залежать від конкретного застосованого інституційного дизайну. Отже, ми
маємо звертати увагу на особливості української системи ПДВ у сільському господарстві.

3.1 Споживчий та експортний податок
ПДВ з поверненням на експорт є «класичним» споживчим податком
Для початку припустимо, що ми розглядаємо відкриту економіку з вільною торгівлею і відсутністю
державного втручання на ринки. Тоді внутрішня ціна на ринках буде визначатися ціною світового
ринку; насправді ціна на внутрішньому ринку і, отже, ціна для виробників і споживачів
дорівнюватиме ціні світового ринку, якщо ми нехтуємо витратами на транспортування4 (що ми
робимо для спрощення і дотримання стандартного аналізу економічного ринку). Ситуацію вільної
торгівлі зображено на Рис. 3.1.1, що демонструє експортний ринок (український випадок більшості
сільськогосподарських товарів). На рисунку показано обсяги, що постачаються, споживаються та
експортуються при вільній торгівлі; прибутки виробників, споживчі витрати та валютні надходження
можна легко розрахувати. Застосована економіка добробуту говорить нам, що економічний добробут
максимально збільшується за умов вільної торгівлі, і він показує вплив на доходи виробників і
споживачів (реальних) у рамках цих умов. Оскільки не існує державного втручання, це не впливає на
державний бюджет. Презентація йде за стандартним мікроекономічним аналізом (див. ЄХЛІЧКА,
КІРШКЕ та ШВАРЦ, 2007 р., Розділ 1-3 або, наприклад, ПІНДИК та РУБІНФЕЛЬД, 2018 р, Розділ 9)
Рис. 3.1.1: Вплив податку на додану вартість на ринок (з відшкодуванням при експортних
операціях)

4

Витрати на транспортування включають, головним чином, транспортні та інші витрати (наприклад, обробку,
переробку, перевірку, лабораторні випробування, документи тощо), які трейдер/виробник повинен понести
для доставки свого продукту до кордону
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Price – ціна. Supply curve – крива пропозиції. Demand curve – крива попиту. Quantity – кількість.
𝑝
𝑝𝑑
𝑝𝑠
𝑝𝑤
𝑞𝑑
𝑞𝑠

Внутрішня ринкова ціна
Ціна попиту (= споживча ціна)
Ціна пропозиції (= ціна виробника)
Ціна світового ринку
Обсяг попиту
Обсяг пропозиції

Зірочка * відображає вплив політики порівняно з умовами вільної торгівлі.
Джерело: власне дослідження, опираючись на дані ЄХЛІЧКА, КІРШКЕ та ШВАРЦА, 2007 р., Розділ 1-3.
Якщо уряд запроваджує ПДВ, споживачі, як правило, повинні сплачувати цей податок, а споживча

ціна (або ціна попиту) є вищою за ринкову ціну, яку пропонує світовий ринок. Ціна виробника (або
ціна пропозиції) залишається незмінною; це ціна на внутрішньому ринку, яка визначається ціною
світового ринку. Як правило, ПДВ стягується з виробників з практичних причин. Однак, для продажу
на внутрішньому ринку, виробники мають вищу споживчу ціну, а для експорту вони отримують
відшкодування ПДВ від уряду. Це «класичний» випадок споживчого податку: уряд оподатковує
внутрішнє споживання, а не виробництво чи експорт.
Рисунок 3.1.1 показує вплив ПДВ порівняно з умовами вільної торгівлі: споживання знижується
(залежно від еластичності попиту), а експорт збільшується, тоді як виробництво залишається
незмінним. Заштрихована ділянка рисунку позначає податкові надходження уряду. ПДВ зменшує
(реальний) дохід споживачів, тоді як доходи виробників залишаються незмінними.
При такому «класичному» інституційному справлянні ПДВ запровадження зниженої ставки податку
знизить споживчу ціну і не вплине на ринкову ціну. Внутрішнє споживання збільшиться, а експорт
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відповідно

зменшиться.

Оскільки

еластичність

попиту,

як

правило,

є

низькою

для

сільськогосподарських товарів, податкові надходження уряду теж скоротяться.
Вплив експортного податку
Якщо уряд не відшкодовує стягнений ПДВ при експортних операціях, то податкова система
принципово змінюється. У цьому випадку влада фактично вводить другий податок за межами
“класичного” споживчого податку, і це - експортний податок. Отже, ми висвітлимо вплив експортного
податку, перш ніж розглядати спільний вплив обох податків.
Рисунок 3.1.2 демонструє, що експортний податок знижує внутрішню ринкову ціну нижче світової
ринкової ціни. Це зрозуміло, адже те, що виробники отримують за кордоном за свою експортну
сировину, визначить внутрішню ринкову ціну. При експортному податку вони отримують світову
ринкову ціну з вирахуванням податку, що визначає новий рівень внутрішньої ціни і, отже, ціну
виробника, а також споживчу ціну. Отже, експортний податок є податком для виробників та
субсидією для споживачів порівняно з умовами вільної торгівлі; а це, в свою чергу, зменшує (реальні)
доходи виробників і збільшує (реальні) доходи споживачів. Експортний податок також впливає на
експорт - скорочуючи виробництво і збільшуючи споживання водночас. Заштрихована ділянка на
Рисунку 3.1.2 відображає доходи уряду від експортного податку.
Рисунок

3.1.2:

Наслідки

податку

на

експорт

на

ринку

Джерело: власне дослідження, опираючись на дані ЄХЛІЧКА, КІРШКЕ та ШВАРЦА, 2007 р., Розділ 1-3.
Price – ціна. Supply curve – крива пропозиції. Demand curve – крива попиту. Quantity – кількість
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Зірочка * відображає вплив політики порівняно з умовами вільної торгівлі

3.2 ПДВ без відшкодування при експортних операціях
ПДВ без відшкодування при експортних операціяї перетворюється на податок для виробника
Подивимося тепер на спільний вплив ПДВ і експортного податку, а саме: ПДВ без відшкодування
при експортних операціях. Результати впливу наведено на Рисунку 3.2.1.
Компонент експортного податку комбінованої податкової системи знизить внутрішню ринкову ціну
нижче світової ринкової ціни, і це буде нова ціна виробника, яку отримують виробники для реалізації
своєї продукції як на внутрішньому ринку, так і при експорті. Споживачі, з іншого боку, виграють від
нижчої ринкової ціни, але їхня споживча ціна вища, ніж ринкова ціна відповідно з ПДВ. Отже, нова
споживча ціна буде такою ж, як і за умов вільної торгівлі: тоді що споживачі отримують від політики
«відсутності відшкодування ПДВ при експорт» від нижчої ринкової ціни - вони втрачають від самої
сплати ПДВ, або ж навпаки.
Як наслідок, ПДВ без відшкодування при експортних операціях виявляється податком для
виробників, тоді як споживачі не зазнають комбінованого впливу «класичного ПДВ» та відсутності
відшкодування ПДВ на експорт. Вони опиняються в тій же ситуації, що і за умов вільної торгівлі без
ПДВ. Податкові надходження уряду зараз відображено заштрихованою ділянкою. З фіскальної точки
зору податкові надходження, безумовно, вищі, ніж за «класичного» ПДВ, оскільки в експортній
ситуації з вищим виробництвом, ніж споживанням, оподаткування виробництва дає вищий прибуток,
ніж оподаткування споживання. З іншого боку, експорт зменшиться через зменшення обсягів
виробництва.
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Рисунок 3.2.1: Наслідки впливу податку на додану вартість на ринок (без відшкодування
експортних операцій)

Price – ціна. Supply curve – крива пропозиції. Demand curve – крива попиту. Quantity – кількість.

Зірочка * відображає вплив політики порівняно з умовами вільної торгівлі.
Джерело: власне дослідження, опираючись на дані ЄХЛІЧКА, КІРШКЕ та ШВАРЦА, 2007 р., Розділ 1-3.

Цікаво спостерігати за наслідками зниження ставки ПДВ у цій системі. Зниження податку збільшить
внутрішню ринкову ціну, а отже, і ціну виробника, піднявши внутрішній рівень цін на світовому ринку.
З іншого боку, зміни споживчої ціни не відбуваються. Ринкова ціна зростає, але податок - нижчий,
залишаючи споживчу ціну на тому ж рівні на світовому ринку, що й раніше. Отже, зниження ставки
ПДВ у системі без відшкодування ПДВ при експортних операціях є фактично зниженням податку
для виробників, тоді як (реальні) прибутки споживачів залишаються на тому ж рівні.
Справи ускладнюються, якщо урядова політика з ПДВ є поєднанням обох розглянутих податкових
систем. Це не штучне теоретичне припущення, але здається можливим політичним варіантом з
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огляду на ідеї часткового відшкодування податку при експортних операціях. Які могли б бути
наслідки? Уявіть, що уряд починає з «відсутності відшкодування ПДВ в політиці експорту» і поступово
збільшує ставку відшкодування з нуля до ста відсотків. Ринкова ціна і, отже, ціна виробника,
поступово зростатимуть у цьому випадку, але споживча ціна також зростатиме вище ціни світового
ринку. Зрештою, з такою зміною системи ми переходимо з Рисунку 3.2.1 до Рисунку 3.1.1.
Рисунок демонструє основні теоретичні засади для обговорення політики ПДВ та розглядає
конкретну стратегію, яка застосовувалася і досі застосовується у формуванні політики ПДВ на
українських сільськогосподарських ринках. Перш ніж ми перейдемо до інших характерних ознак,
розглянемо деякі обмеження та припущення аналізу.
Обмеження та припущення аналізу
Будь-яка теорія або модель є спрощенням реальності і є спробою розробки стратегії та зосередження
на відповідних аспектах розглянутої проблеми. У нашому випадку ми розглядаємо політику з ПДВ, і
це є інтервенцією цінової політики на ринках. Наведені вище наслідки впливу на ринок, таким чином,
зосереджуються на втручанні цінової політики в просту структуру часткової рівноваги. Ми
розглядаємо конкурентні ринки, нехтуючи потенційною ринковою потужністю; ми розглядаємо лише
один товар, нехтуючи ринковою взаємозалежністю і ланцюгом вартості; ми розглядаємо «досвід
малих країн» з урахуванням ціни на світовому ринку, нехтуючи потенційними світовими ринковими
наслідками впливу внутрішньої політики України на ПДВ.
Всі ці припущення варто розглядати і зазначати. Наша філософія та пропозиція полягають у тому, щоб
зосередити увагу на найважливіших моментах політики ПДВ, а саме - втручання цінової політики на
ринках, пропонуючи теоретичну та змодельовану структуру.
Важливим наближенням нашої ринкової моделі часткової рівноваги (як і у більшості інших) є
нехтування витратами на транспортування для спрощення аналізу. Отже, регіональна диференціація
відсутня і існують єдині внутрішні ціни, тобто одна уніфікована внутрішня ринкова ціна, одна єдина
ціна виробника (= постачання) і одна єдина ціна споживача (= попит). Таке наближення вимагає
визначення певних єдиних внутрішніх цін «в цифрах», і вони найчастіше випливають із торгівельних
цін країни, тобто цін на світовому ринку. Це варто враховувати, коли ми говоримо про те, що в умовах
вільної торгівлі ціна на внутрішньому ринку, ціна виробника та споживча ціна дорівнюють світовій
ринковій ціні. Насправді регіональні або місцеві ціни будуть відрізнятися від відповідної ціни на
світовому ринку в залежності від вартості транспортування, тоді як ці регіональні або місцеві ціни,
безумовно, залежать від світових цін. Ціна світового ринку часто обчислюється як «ціна за одиницю
товару», яка є показником вартості (вартість експорту плюс вартість імпорту), поділеною на обсяг
торгівлі (обсяг експорту плюс обсяг імпорту). Для країни, яка на багатьох ринках сільського
господарства орієнтована переважно на експорт, як, наприклад, Україна, легко обчислити «ціну
одиниці товару на експорт» як світову ринкову ціну, яка є вартістю експорту, поділеною на обсяг
експорту.
Окрім цих зауважень, необхідно враховувати деякі особливості української системи ПДВ і торгівлі в
сільському господарстві. Обговорення на тему ПДВ досі стосувалося наступних питань:
•

Відсутність або лише часткове відшкодування ПДВ при експортних операціях
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•

Звільнення малих господарств від сплати ПДВ

•

Обмеження експорту на деяких ринках («неофіційні угоди» на експортні операції,
відшкодування ПДВ лише для деяких товарів на експорт та експортерів)

•

Концентрація та вплив на на деяких ринках

•

Адміністрування та контроль системи ПДВ

•

Невизначеність щодо цінової реакції виробників і споживачів, а отже, еластичності попиту та
пропозиції (див. таблицю 3.2.2).

Еластичність попиту на харчові продукти (наприклад, хліб) для України просто недоступна. З цією
метою ми використовували доступні для Росії оцінки, припускаючи, що немає підстав припускати
суттєвих відмінностей у споживчих перевагах між двома країнами.
Таблиця 3.2.2. Обговорення попиту та гнучкості цін на пшеницю та хлібобулочні продукти

Авторr/джерело

Кузнецова (2007)

Сеалє та ін. (2003)
Модель даних РАЗМУ; Кун
(2004)

Штаудігель M. та Р. Шроек

USDA (Гнучкість попиту згідно
літератури)
Рід, Леведаль, Галлаган (2005);
Хуан та Лін (2000); Парк та ін.
(1996);
Барнс та Шільдс(1998);
Самаренду та ін. (1997)
Томек і Кайзер (2014)

продукт

пшениця

Хліб та крупи
пшениця

Хліб та
хлібобулочні
продукти
крупи
крупи
Крупи та
хлібобулочні
продукти
пшениця;
крупи
пшениця
кукурудза

вид:
(пропозиція,
попит, експорт,
імпорт)
Внутрішня
пропозиція
Внутрішня
пропозиція
Попит рна
імпорт
прибуток
Власна ціна

гнучкість

країна

-0.24
0.20

Україна

-0.23
0.46
-0.37

Україна
Україна

пропозиція

0.29

Україна

попит

-0.52 (2008/2010)
-0.49 (1995/2010)

Росія

попит

-0.95 (2008/2010)
-1.27 (1995/2010)

Росія

попит

-0.54

США

попит

-0.58; -0.61; -0.45;
-0.14; -0.51

США

попит
пропозиція
пропозиція

-0.75; -0.849; 0.231; -0.27
0.25; 0.34;
0.29

США
США

Примітка: На жаль, гнучкість попиту та пропозиції для агропродовольчих товарів для України є вкрай
мізерною. Наведена вище таблиця показує лише кілька доступних джерел після інтенсивного пошуку,
які могли б пролити світло на діапазон значень гнучкості попиту та пропозиції, які можна було б
використати в наших модельних розрахунках. В якості перехресної перевірки ми також зазначаємо
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оцінену гнучкість попиту та пропозиції пшениці для США. Засвідчуємо, що доступна для України
оцінка є правдоподібною з теоретичної точки зору, оскільки звичайно графік попиту та пропозиції
вважається досить негнучким. Більше того, оцінки України відповідають американським оцінкам.
Гнучкість попиту на харчові продукти (наприклад, хліб) для України просто не доступна. Для цього ми
використовували наявні для Росії оцінки, припускаючи, що немає підстав відображати суттєві
відмінності в уподобаннях споживання між двома країнами.
Враховуючи діапазони гнучкості, знайдені в літературі, пропонований діапазон гнучкості наступний:
- Пропозиця пшениці: 0.2 ÷ 0.3; попит на пшеницю: - 0.2 ÷ - 0.3
- Пропозиція хліба: 0.2 ÷ 0.3; попит на хліб: 0.1 ÷ 0.2
Ми вже розглянули питання про відсутність або лише часткове відшкодування ПДВ при експортних
операціях в даному Розділі 3.2, і ми обговоримо звільнення малих господарств від сплати ПДВ у
Розділі 3.3. Обидва аспекти будуть явно висвітлені в рамках моделювання Excel в Розділі 4. Ми
визначимо базову ринкову модель ПДВ (версія 1.0), враховуючи повну, часткову та відсутність
відшкодування ПДВ при експортних операціях та представимо розширену версію 2.0, що включає
звільнення малих господарств від ПДВ.
Інші специфічні особливості розглянемо в Розділі 3.4, і ми повернемося до них у наступних розділах,
розглядаючи конкретні ринки та відповідні питання політики.

3.3 Звільнення малих господарств від сплати ПДВ
Теоретичні рамки, які ми обговорювали, передбачають, що всі виробники та споживачі на ринку
повинні сплачувати ПДВ. Ця тенденція іноді не застосовується в деяких випадках. В Україні, зокрема,
малі господарства, наприклад, на ринку пшениці можуть вибирати спрощену систему оподаткування,
так звану четверту групу. В такому випадку вони не сплачують ПДВ, їх продажі на внутрішніх ринках
можуть не покриватися системою ПДВ, а в разі експортних операцій їм не відшкодовують ПДВ
(оскільки з них не стягувався ПДВ).
Було б простим обмежити наш аналіз економічнимиа заходами (виробництвом, споживанням та
торгівлею), які підлягають системі ПДВ. Однак, на ринках можуть існувати взаємозалежності, і було б
цікаво знати наслідки звільнення малих господарств від сплати ПДВ і що станеться, якщо в систему
ПДВ буде включено більше господарств. Тому ми повинні чітко висвітлити звільнення малих
господарств від сплати ПДВ.
На українському ринку пшениці малі господарства, наприклад, роблять значний внесок у загальний
обсяг пропозиції країни поза системою ПДВ. Вони продають на внутрішньому ринку і продають товар
на експорт. Розглянемо наслідки наших теоретичних тверджень і почнемо з ціноутворення на ринку.
Ми пояснили, що внутрішні ціни в основному залежать від світової ринкової ціни та специфіки
системи цінових інтервенцій в цілому та системи ПДВ, зокрема. Ми зараз стверджуємо, що ціна на
внутрішньому ринку буде відповідною ціною пропозиції як для великих, так і для малих господарств.
Дрібні фермери можуть отримати певну маржу від продажу на внутрішньому ринку (оскільки
споживачі можуть бути готові заплатити їм вищу ціну, яка, тим не менше, нижча за споживчу ціну на
«офіційних» ринках, включаючи ПДВ, але ми не очікуємо, що дрібних фермерів реагуватиме на такий
«ціновий стимул»). Ціна внутрішнього ринку також буде й ціною для дрібних фермерів у випадку
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експорту їх товарів. Це очевидно для «класичного» податку на споживчі товари, коли внутрішня ціна
дорівнює ціні світового ринку. Ми не очікуємо, що це вплине на формування цін, якщо в аналіз
включити звільнення малих господарств від сплати ПДВ. Ціноутворення формується звичним чином,
як ми зазначили, і не відбудеться ніяких змін у загальному обсязі попиту та пропозиції.
Безумовно, можна очікувати наслідків щодо формування бюджету уряду та оподаткування
споживачів і фермерів. Почнемо з «класичного» споживчого податку. З урахуванням звільнення
малих господарств від сплати ПДВ, уряд втратить податкові надходження.
Ці бюджетні втрати для уряду, водночас, є зниженням оподаткування споживачів. Але є й інший
аспект, який слід враховувати в порівнянні з базовим аналізом: ця втрата у бюджеті уряду є вигодою
для споживачів та/або (малих) виробників. З економічної точки зору, це додаткова вигода, яка
надаватиметься учасникам ринку. Для продажу товарів дрібними фермерами споживачам на
внутрішньому ринку існуватиме спеціальна ринкова ціна, яка буде в діапазоні між внутрішньою
ринковою ціною та споживчою ціною, і ця ціна може бути ближче до споживчої ціни або до ринкової
ціни залежно від місцевої ринкової потужності. Отже, частина додаткової вигодиотримають дрібні
фермери, що, в свою чергу, збільшить доходи і (реальний) прибуток, а інша частина – зменшить
витрати і збільшить (реальний) прибуток споживачів.
Якщо відшкодування ПДВ при експорт відсутнє, необхідно розглянути ще одну вигоду. У Розділі 3.2
ми обговорювали «Відсутність відшкодування ПДВ при експортних операціях», а система ПДВ у
цьому випадку перетворюється на податок для виробника. З урахуванням звільнення малих
господарств від сплати ПДВ відбувається втрата податкових надходжень на внутрішньому ринку, про
що вже йшлося, але також є втрата податкових надходжень при експортних операціях. Справа в тому,
що уряд не може отримати додаткових надходжень від запровадження політики невідшкодування
ПДВ при експорті, оскільки малі господарства не сплачують ПДВ при виробництві продукції.
Податкові втрати уряду при експортних операціях - це вигода для малих господарств. Вони мають
вищу світову ринкову ціну порівняно з внутрішньою ринковою ціною. Але ситуація може бути
складнішою. Малі господарства, можливо, не зможуть отримати цю вигоду за експорт, оскільки вони
не беруть безпосередньої участі в експорті. Вони можуть бути готові продати свою продукцію
великим господарствам та/або трейдерам, які можуть здійснювати міжнародну торгівлю. У цьому
випадку ринкова ціна при експортних операціях для дрібних фермерів буде в діапазоні між ціною,
що є на світовому ринку та внутрішньою ринковою ціною, а вигода буде розподілена між дрібними
фермерами та великими фермерами та/або трейдерами в залежності від місцевмх ринкових умов. В
свою чергу, вигода підвищить їх дохід і (реальні) прибутки відповідно.
Також варто розглянути третій аспект. Обговорення засвідчили, що деякі дрібні фермери можуть
некоректно декларувати експортні операції, що в результаті призведе до відшкодування ПДВ при
експортних операціях. Очевидно, що це проблема правозастосування та контролю, але з економічної
точки зору це додаткова вигода, яку необхідно виділити. Вона зменшує доходи держбюджет та
збільшує доходи виробників та (реальні) прибутки. Слід обговорити, якою мірою ця вигода надається
малим господарствам та/або великим господарствам та/або трейдерам. Ця третя потенційна вигода
через звільнення дрібних фермерів від сплати ПДВ може відбуватися в системі ПДВ з повним або
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частковим відшкодуванням ПДВ при експортних операціях. У системі без відшкодування ПДВ при
експорті ця оренда не застосовуватиметься (оскільки не існує повернення коштів).
Які висновки можемо зробити з вищезазначеного? Будь-яке втручання у цінову політику на ринку
загалом та система ПДВ в Україні зокрема, спонукає учасників ринку до намагання уникнути
оподаткування та шукати можливості отримання прибутку. Чим складніші втручання, тим складніше
буде належним чином впроваджувати і контролювати систему, а також оцінювати наслідки. Таким
чином, варто бути впевненим у тому, що це втручання у ринокову політику дійсно є доцільним, та
розробити інтервенцію як просту, прозору та придатну до виконання. Ми повернемося до таких
варіантів у Розділі 6.

3.4 Інші особливості українських сільськогосподарських ринків, справляння ПДВ та
торгівельної політики
Невизначеність щодо цінової реакції виробників і споживачів, а отже, гнучкості попиту та
пропозиції
Виробники та /або споживачі можуть реагувати на цінові зміни на ринку більш-менш інтенсивно. Такі
реакції повинні бути належним чином висвітлені в емпіричному дослідженні, щоб зробити реальні
розрахунки про ринкові наслідки змін політики справляння ПДВ. Найкращим способом є емпірична
оцінка функцій попиту та пропозиції на ринку. Якщо це неможливо, необхідно зробити реалістичні
припущення, спираючись на відповідні дослідження або статистичні дані для подібних товарів,
регіонів та/або країн у літературі. У нашому підході ми використовуємо ізоеластичні функції попиту
та пропозиції з постійною еластичністю попиту та пропозиції; отже, значення еластичності описують
реакції виробників і споживачів на зміни цін, в яких ми зацікавлені.
Актуальність таких цінових реакцій для аналізу залежить від розглянутої системи ПДВ. Для
«класичного» податку для споживачів зміни ПДВ впливають лише на внутрішнє споживання (і похідні
змінні). У цьому випадку еластичність попиту визначає розмір розрахункових ефектів, тоді як
еластичність пропозиції не є релевантною (оскільки не відбувається зміни цін виробників). У системі
без відшкодування ПДВ при експортних операціях відбувається навпаки: у цьому випадку
еластичність пропозиції впливає на результати розрахунку, тоді як еластичність попиту не є
релевантною. У системі з частковим відшкодуванням ПДВ на експорт обидва значення еластичності
будуть доречними. Нарешті, якщо потрібно враховувати звільнення малих господарств від сплати
ПДВ, може бути корисним розрізняти еластичність пропозиції для малих і великих господарств.
Вищі значення еластичності (точніше - абсолютні величини, оскільки еластичність попиту буде
негативною), як правило, призводять до більших реакцій пропозиції, попиту і торгівлі та відповідних
змін у отриманих інших ринкових змінних. Якщо існує невизначеність щодо належних значень
еластичності на конкретному ринку, то типовим підходом є проведення аналізу чутливості. Отже,
наслідки змін політики справляння ПДВ будуть розраховані для набору значень еластичності, який
включає, наприклад, «найвлучніше припущення» та «верхнє» і «нижнє» значення. Це засвідчує:
аналіз чутливості дозволяє краще оцінити результати розрахунків з урахуванням зроблених
припущень еластичності.
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Обмеження експорту на деяких ринках («неформальні угоди» на експортні товари, відшкодування
ПДВ лише для деяких товарів на експорт та експортерів)
Іноді реалізація та зміна політики стосовно справляння ПДВ може супроводжуватися додатковими
інтервенційними заходами торгівельної політики. «Класична» торгівельна інтервенція була
протекціоністською політикою, що реалізується, наприклад, тарифом або субсидією на імпорт (як,
наприклад, колишньою Спільною аграрною політикою ЄС (CАП). Україна, з іншого боку,
експериментувала з експортним податком. Політика захисту, як правило, піднімає внутрішню
ринкову ціну вище світової ринкової ціни, тоді як політика «оподаткування торгівлі», як експортний
податок, призводить до зниження внутрішньої ринкової ціни в порівнянні з світовою ринковою ціною
(див. Розділ 3 Рисунок 3.1.2). Комбінований вплив інтервенції торгівельної політики та політики
стосовно ПДВ важко уявити, але можна легко моделювати (див. Розділ 4). Фактично, ми
безпосередньо включаємо в нашу модель втручання торгівельної політики. Розглядаючи наслідки
політики справляння ПДВ з огляду на обмеження експорту, ми аналізуємо комбіновані наслідки цих
двох політичних заходів.
Україна також застосувала обмеження на експорт на деяких ринках. Таке кількісне обмеження є
специфічною формою «оподаткування торгівлі» і знижує внутрішню ринкову ціну та робить її нижче
світової ринкової ціни. Отже, наслідки обмеження експорту можна також проілюструвати на Рисунку
3.1.2. Єдиною відмінністю є податкові надходження, зібрані з експортного мита (як показано на
Рисунку); з обмеженням на експорт, уряд отримає такий прибуток, якщо він продаватиме або
влаштовуватиме аукціони на експорт. Якщо уряд просто розподіляє експортні обмеження для
виробників та/або трейдерів, то це вигода для тих, хто отримує дозвіл, оскільки вони отримують вищу
світову ринкову ціну для свого експорту, порівняно з нижчою ціною на внутрішньому ринку. Таким
чином, спільний ефект обмеження експорту та політики справляння ПДВ можна проаналізувати, як
це зазначено в попередньому параграфі.
З жовтня 2011 р.5, зернотрейдери та Міністерство аграрної політики України запровадили практику
підписання щорічних Меморандум про взаєморозуміння (MoU) стосовно погодження граничних
обсягів експорту зернових, тобто встановлення так званих добровільних експортних обмежень. Проте
не проведено жодного аналізу, чи були встановлені обсяги обов'язковими. Такий експортний
неофіційний договір варто проаналізувати так само як і обмеження по експорту, як зроблено вижче.
Було б цікаво дізнатися, як будуть надаватися дозволи на експорт, чи є якісь прибутки уряду та/або
хто отримує вигоду. Буде важко, звичайно, отримати подібну інформацію про «неформальні угоди».
Іншою цікавою особливістю, що стосується ПДВ і рамкових умов торгівлі, є диференціація
відшкодування ПДВ при експортних операціях. Врахуйте, що деякі виробники/трейдери отримують
відшкодування ПДВ на експорт, а інші - ні. Щоб проаналізувати можливі наслідки цієї диференціації
відшкодування, ми повинні перейти аналогічно до аналізу впливу звільнення малих господарств від
сплати ПДВ. Ми повинні звернути увагу на дві групи виробників /трейдерів (на ті, кому
відшкодовується, і на ті, кому не відшкодовується ПДВ при експорті) і обговорити наслідки для
ціноутворення, розподіл впливу на доходи уряду і оподаткування виробників і споживачів, і також
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варто проаналізувати потенційний розподіл вигоди. Обговорення було б навіть складнішим з
подальшою диференціацією відшкодування між групами виробників/трейдерів та різними ставками
відшкодування, можливо, не тільки для цих груп, але і щодо обсягу. Однак, спроба проаналізувати та
змоделювати такі проблеми була б невдалою та безнадійною.
Простим варіантом може бути розрахунок середної ставки відшкодування ПДВ при експортних
операціях для всіх виробників/трейдерів, і цей середній показник визначав би рівень внутрішнього
ринку. Розрахункова внутрішня ринкової ціна, очевидно, буде десь в діапазоні між світовою
ринковою ціною і найнижчою внутрішньою ринковою ціною без відшкодування ПДВ при експорті.
Основною ідеєю вище зазначеного є те, що виробники формують власну ціну товару на основі
середньої ціни на внутрішньому ринку, а специфічні осоливості товару (і, можливо, вигоди) можуть
або повинні бути знехтуваними. Якщо ці припущення не враховуються, ми повертаємося до
обговорення у попередньому абзаці.
Обговорення засвідчує, що будь-які зусилля проведення аналізу та моделювання конкретної
політичної інтервенції на ринку повинні бути компромісом між залученням ключових аспектів цього
політичного втручання та необхідною інформацією та дослідженнями. Потрібно починати з ключових
аспектів, а потім оцінювати, які додаткові особливості слід враховувати і відображати в аналізі.

4 Основи моделювання
На основі теоретичних засад розроблено ринкову модель ПДВ на основі Excel. Застосування моделі
електронних таблиць дозволяє залучати інтерактивне використання даних та адаптувати їх для
конкретних ринків та окремих варіантів політики. Модель базується на підході моделювання
часткової рівноваги від ЄХЛІЧКА, КІРШКЕ та ШВАРЦА (2007, Розділ 1-4); ми скоригували стандартні
рамки з урахуванням особливостей української системи ПДВ. У цьому розділі ми представляємо
особливості моделі та обговорюємо вимоги до даних. Модель, тоді, ми використовуємо в Розділі 5
для розрахунку та обговорення наслідків змін системи ПДВ для окремих ринків та варіантів політики.

4.1 Основна ринкова модель ПДВ
Ринкова модель ПДВ на основі Excel для ринку пшениці в Україні (див. додаток 1)
Модель зосереджується на ціновій політиці на ринку та впливі на ключові ринкові та політичні змінні.
В основу моделі покладено ціни пропозиції та попиту, що визначають їх обсяги. Ми використовуємо
функції ізоеластичного попиту та пропозиції з їх постійною еластичністю відповідно. Базуючись на
цінах та обсягах, всі інші змінні розраховуються відповідно до мікроекономічної теорії і, зокрема,
прикладної економіки добробуту.
Ми включаємо в модель інформацію про виробництво, споживання та торгівлю (обсяг пропозиції,
обсяг попиту, обсяг експорту, прибуток виробника, споживчі витрати та курс іноземної валюти), а
також фіскальні змінні (державний бюджет, оподаткування фермерів та оподаткування споживачів).
Бюджет уряду зазнає змін, коли внаслідок втручання у цінову політику внутрішні ціни (ціна
29

пропозиції, ціна попиту, ціна на внутрішньому ринку) відхиляються від ціни на світовому ринку. За
цим відхиленням обчислюється оподаткування фермерів та оподаткування споживачів.
На додаток до цих змінних обчислюємо деякі основні показники добробуту. Загальна вигода показує
загальну вигоду споживання та відображена як площа під кривою попиту, тоді як вартість описує
(змінні) виробничі витрати та відображена як площу під кривою пропозиції. Надлишок виробників, з
іншого боку, вказує на (реальний) дохід виробників, тоді як надлишок споживача вказує на
(реальний) дохід споживачів, пов'язаний з ринковими властивостями. Тоді добробут може бути
розраховано двома способами: як загальна вигода мінус вартість плюс іноземна валюта, або як сума
виробничого надлишку, споживчого надлишку та державного бюджету. Слід, однак, відзначити, що
абсолютні значення загальної вигоди, вартості, надлишку для виробника та надлишку для
споживачів, а отже, і добробуту, є довільними з технічних причин (через функціональну форму
використовуваних функцій попиту та пропозиції). Важливим моментом є те, що дані точно описують
зміни розподілу та добробуту, про які йдеться у окремих варіантах політики (див. ЄХЛІЧКА, КІРШКЕ та
ШВАРЦА (2007 р., Розділ 1-4).
Розрахунок цінової політики
Формування цінової політики в рамках моделі є ключовим для аналізу політики. В основному уряд
може втручатися в торгівлю, виробництво і споживання. Торгівельна політика моделюється за рівнем
захисту. Митна ставка (у ситуації імпорту) або експортна субсидія (в ситуації експорту) піднімає
внутрішню ринкову ціну вище світової ринкової ціни, тоді як експортний податок (негативний рівень
захисту) опускає внутрішню ринкову ціну нижче світової ринкової ціни (як обговорювалося вище).
Функціональні відносини є
(1)

𝑝 = (1 + 𝑟) 𝑝𝑤

де 𝑝 - внутрішня ринкова ціна, 𝑝𝑤 - ціна світового ринку та 𝑟 - ставка захисту.
Податок для виробників, а точніше - податок, пов'язаний з виробничими прив'язками (або податком
на виробництво), опускає ціну постачання нижче внутрішньої ринкової ціни, тоді як субсидія
виробника (= негативна субсидія виробника) збільшує ціну постачання. Функціональні відносини
моделюються наступним чином
(2)

𝑝 𝑠 = (1 − 𝑡) 𝑝

де 𝑝 𝑠 - ціна пропозиції та 𝑡 - ставка податку на виробників.
Давайте тепер прийдемо до моделі ПДВ-політики. ПДВ піднімає ціну попиту вище внутрішньої
ринкової ціни; ми отримуємо
(3)

𝑝𝑑 = (1 + 𝑣) 𝑝

де 𝑝𝑑 – ціна попиту та 𝑣 – ставка ПДВ.
Для того, щоб взяти до уваги політику ПДВ без відшкодування або тільки з частковим відшкодуванням
при експортних операціях, ми ввели ставку відшкодування ПДВ на експорт: ставка сто відсотків у разі
повного відшкодування ПДВ при експортних операціях («класичний» податок на споживача) та нуль
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у випадку відсутності повернення коштів. Тепер ми отримуємо наступні функціональні
співвідношення для внутрішньої ринкової ціни
(4)

𝑝 = (1 + 𝑟) 𝑝𝑤 − 𝑣 𝑝 (1 − 𝛼)

де 𝛼 – ставка відшкодування ПДВ при експортних операціях.
Як уже зазначали, протекціоністська політика підніме внутрішню ціну вище світової ринкової ціни, а
«Відсутність відшкодування ПДВ для експортної політики» опустить її нижче світової ринкової ціни.
Отримуємо рівняння (4)
(4´) 𝑝 =

1+𝑟
𝑝𝑤 .
1 + 𝑣 (1 − 𝛼)

Це нове рівняння для внутрішньої ринкової ціни без або з частковим відшкодуваннмя ПДВ при
експортних операціях в моделі. З «Повною політикою відшкодування ПДВ» рівняння (4´) зводиться
до рівняння (1) і при будь-якій ціновій політиці ми отримуємо умови вільної торгівлі: 𝑝 𝑠 = 𝑝𝑑 = 𝑝 =
𝑝𝑤 .
Розрахунок державного бюджету та оподаткування виробників і споживачів
Бюджет уряду або чистий податковий прибуток є сумою всіх доходів бюджету за вирахуванням
бюджетних витрат через втручання цінової політики на розглянутому ринку. Ми отримуємо
(5) 𝐺𝐵𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐺𝐵𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒 + 𝐺𝐵𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝐺𝐵𝑉𝐴𝑇
де 𝐺𝐵𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 – загальний державний бюджет, 𝐺𝐵𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒 – державний бюджет згідно своєї торгівельної
політики, 𝐺𝐵𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 – державний бюджет згідно своєї політики виробництва, 𝐺𝐵𝑉𝐴𝑇 – державний
бюджет згідно своєї політики ПДВ.
Відповідні формули наступні:
(6) 𝐺𝐵𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒 = 𝑟 𝑝𝑤 (𝑞𝑑 − 𝑞 𝑠 ) ,
(7) 𝐺𝐵𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑡 𝑝 𝑞 𝑠 and
(8) 𝐺𝐵𝑉𝐴𝑇 = 𝑣 𝑝 𝑞 𝑠 − 𝛼 𝑣 𝑝 (𝑞 𝑠 − 𝑞 𝑑 )
При відсутності торгівельного та виробничого втручання (𝑟 = 0, 𝑡 = 0) , бюджет уряду показує
наслідки політики ПДВ. Згідно з рівнянням (8), урядовий бюджет складають податкові надходження
від виробників за вирахуванням відшкодування ПДВ при експортних операціях. Якщо є повне
відшкодування ПДВ на експорт (𝛼 = 1) , рівняння (8) зводиться до 𝐺𝐵𝑉𝐴𝑇 = 𝑣 𝑝 𝑞 𝑑 ; це «класичний»
споживчий податок. З іншого боку, ми отримуємо 𝐺𝐵𝑉𝐴𝑇 = 𝑣 𝑝 𝑞 𝑠 для відшкодування ПДВ на експорт
(𝛼 = 1) ; і це податок для виробника.
Бюджет уряду - це сума оподаткування споживачів і виробників. Споживачі сплачують податки
відповідно до встановлених податкових умов. Якщо кінцева споживча ціна вища, ніж ціна на
світовому ринку, ми отримуємо
(9) 𝑇 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 = (𝑝𝑑 − 𝑝𝑤 ) 𝑞 𝑑
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де 𝑇 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 – оподаткування споживачів.
Нехтуючи втручанням у торгівельну політику і передбачаючи повне відшкодування ПДВ на
експорт(𝑟 = 0, 𝛼 = 1) ми отримуємо оподаткування споживачів як «класичний» податок на споживчі
товари, як це видно на Рисунку 3.1.1 і розраховано на Рисунку 4.1 (див. додаток 1)
Так само можна обчислити оподаткування виробників. Виробники сплачують податки відповідно до
встановлених податкових умов. Якщо кінцева ціна виробника є нижчою, ніж ціна на світовому ринку,
ми отримуємо
(10) 𝑇 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟 = ( 𝑝𝑤 − 𝑝 𝑠 ) 𝑞 𝑠
де 𝑇 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟 – оподаткування виробників.
Нехтуючи втручанням у торговельну політику та податками виробників (𝑟 = 0, 𝑡 = 0), можна
визначити вплив системи ПДВ на оподаткування виробників. З повним відшкодуванням ПДВ при
експорті ціна виробника дорівнює ціні світового ринку, а оподаткування виробників дорівнює нулю,
тоді як без відшкодування ПДВ при експортних операціях можна обчислити оподаткування
виробника, як це видно на Рисунку 3.2.1.
Модель може бути використано для розрахунку впливу різних заходів цінової політики. Існують
чотири параметри цінової політики: ставка захисту, ставка податку на виробників, ставка ПДВ та
ставка відшкодування експортного ПДВ. Якщо не буде застосовано втручання торгівельної політики
та не буде застосовано жодних податків або субсидій з боку виробників, ми зможемо встановити
ставку захисту та ставку податку для виробників на рівні нуля, і розрахунки покажуть та
зосереджуватимуться на основі розглянутої системи ПДВ та політики ПДВ.

4.2 Вимоги до даних
Щоб отримати реалістичні показники для конкретних ринків, модель повинна бути відкалібрована.
Ми регулюємо функцію постачання та функцію попиту, обчислюючи константи цих функцій на основі
реальних ринкових даних, які виконуються автоматично в моделі Excel. Елементи Excel, відмічені
зеленим кольором на Рисунку 4.1 (див. додаток 1), демонструють необхідну інформацію: обсяг
попиту та пропозиції, ціни попиту та пропозиції, світові ринкові ціни, еластичність попиту та
пропозиції та параметри цінової політики.
Обсяг пропозиції. Інформація, як правило, повинна бути взята зі статистики виробництва. Показники
виробництва за останні три-п'ять років вказують на рівень пропозиції на розглянутому ринку товарів.
Для спрощення ми припускаємо, що обсяг пропозиції задається кількістю продукції; отже, ми
нехтуємо натуральним споживанням виробників. З цих цифр слід вивести очікувану середню
кількість постачання за поточний рік, яка буде базовим або еталонним сценарієм для моделювання
політики.
Обсяг попиту. Аналогічним чином можна визначити очікуваний середній попит на поточний рік на
основі даних попиту за останні три-п'ять років. Часто статистика не показує безпосередньо обсяг
попиту, але цифри можуть бути отримані зі статистики виробництва та торгівлі. Обсяг попиту
розраховується як обсяг пропозиції (або виробництва) плюс обсяг імпорту мінус обсяг експорту.
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Ціна пропозиції. Ціна пропозиції виходить з світової ринкової ціни, як описано вище (див. Рівняння
(2) і (4)). Отже, нам потрібні такі дані: ціна на світовому ринку та рівень ставки захисту, ставки податку
на виробників, ставки ПДВ та ставки відшкодування ПДВ на експорт, визначені внутрішньою ціновою
політикою. На більшості розглянутих ринків ми можемо нехтувати торгівельною політикою та
(зв'язаними з товаром) податками виробників і просто враховувати застосовувану політику щодо
ПДВ. Таким чином, рівень захисту та ставка податку на виробників становитимуть нуль; з інформацією
про світову ринкову ціну, ставку ПДВ та ставку відшкодування ПДВ при експортних операціях ми
отримаємо ціну постачання, як показано у наведеному вище прикладі, що автоматично обчислюється
в моделі Excel.
Ціна попиту. Аналогічним чином можна розрахувати ціну попиту наступними рівняннями (3) і (4´).
Ціна світового ринку. Ціни на світовому ринку можуть бути доступні в торгівельній статистиці як ціни
на експорт «вільні на борту» (fob) або ціни на імпорт «вартість, страхування та фрахт» (cif). Якщо ця
інформація недоступна, то світову ринкову ціну можна розрахувати як «торгівельну одиницю ціни»,
визначену як торгівельне значення (вартість експорту плюс вартість імпорту), поділене на обсяг
торгівлі (обсяг експорту плюс обсяг імпорту). Для більшості експортно орієнтованих українських
сільськогосподарських ринків ми пропонуємо спростити і розрахувати «експортну одиницю ціни» з
урахуванням вартості екпорту, поділеної на обсяг експорту. Це була б «ціна» світового ринку для
ринку експорту. Подібним чином можна розрахувати світову ринкову ціну «вартість, страхування та
фрахт» (cif) для ринку імпорту.
Ставка ПДВ. Ця інформація повинна бути взятою зі (фіскальної) статистики.
Ставка відшкодування ПДВ на експорт. Ця інформація також має бути взятою зі (фіскальної)
статистики.
Еластичність пропозиції. Найкраще значення еластичності пропозиції брати з недавніх досліджень.
Іноді аналогічні значення можна розглядати, спираючись на старі дослідження або цифри стосовно
аналогічних товарів, регіонів та/або країн. «Грубий і неточний» спосіб полягає в тому, щоб просто
припустити деяку «нееластичну» величину параметру, оскільки багато досліджень показали, що
сільськогосподарська еластичність пропозиції досить мала.
Еластичність попиту. Аналогічним чином необхідно визначити еластичність попиту.
База даних для розрахунків
Базу даних для модельних розрахунків наведено на Рисунку 4.2. Цифри взято з розрахунків Інституту
аграрної економіки НААН на основі даних Державної служби статистики України (див. Особливі
примітки).
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Рисунок 4.2: База даних для ринкової моделі ПДВ для сільського господарства України

База даних для ринкової
моделі ПДВ для сільського
господарства України

Ринок

Обсяг (Чистий)
Обсяг Світова Світова
пропози
обсяг
попиту ринкова ринкова
ціїa
експортуa,
цінаc
цінаc

Ставка
захисту

b

(MM т)

(MM т)

(MM т)

(USD/т)

(UAH/т)

(%)

Ставка Ставка
Ставка
субсидій ПДВ
відшкоду
виробник
вання ПДВ
а
на експорт
(%)

(%)

(%)

26.80

18.00

8.80

210,00d

5775

0%

0%

20%

100%

8.10

4.30

3.80

225.00

6188

0%

0%

20%

100%

31.30

24.60

6.70

168.00

4620

0%

0%

20%

100%

Соя

4.30

2.10

2.20

360.00

9900

0%

0%

20%

40%

Насіння ріпаку

3.50

3.20

0.30

425.00

11688

0%

0%

20%

50%

Горох

0.97

0.80

0.17

230.00

6325

0%

0%

20%

100%

Горіхи

0.12

0.09

0.04

1445.00

39738

0%

0%

20%

100%

М'ясо птиці

1.35

0.26

1.09

1450.00

39875

0%

0%

20%

100%

Олія (соняшник,
соя, ріпак)

6.20

6.00

0.20

700.00

19250

0%

0%

20%

100%

Пшениця
Ячмінь
Кукурудза

а) Оцінені значення 2019 р. за прогнозом обсягів виробництва за 2019 р., за даними Інституту аграрної економіки НААН
б) Експорт мінус імпорт. Імпорт нехтувався для всіх продуктів, крім м'яса птиці.
Оцінені значення обсягів експорту та імпорту 2019 р. за прогнозом Інституту аграрної економіки НААН на основі оцінки існуючих тенденцій
(на основі офіційних даних Державної служби статистики України: http: //www.ukrstat. gov.ua /Економічна статистика/Зовнішньоекономічна
діяльність/Зовнішня торгівля окремими товарами країн світу
в) Станом на кінець 2018 року. За поточною ціновою ситуацією на аграрних ринках станом на кінець 2019 р. (за офіційними даними
Державного комітету статистики України щодо рівня експортних цін)
d) Безкоштовно на борту (fob).
Джерело: Власне дослідження та розрахунки на основі прогнозу виробництва на 2019 р., за даними Інституту аграрної економіки НААН (на
основі прогнозованої площі сільськогосподарських культур та прогнозованих урожаїв/очікуваної продуктивності худоби та птиці).
Розрахункові ціни 2019 р. сформовано на основі оцінки поточної цінової ситуації на відповідних ринках на основі статистичних даних
Державного агентства статистики (розділ «Зовнішньоекономічна діяльність»/Зовнішня торгівля окремими видами товарів країн світу).

4.3 Основні сценарії для ринку пшениці та сої
Розроблену модель Excel можна використовувати для аналізу цінових інтервенцій на
сільськогосподарських ринках в Україні та політики ПДВ зокрема. У базовій версії 1.0 розглядається
специфічна українська політика щодо ПДВ: політика відшкодування ПДВ при експортних операціях.
Моделювання починається з основних сценаріїв для розглянутих ринків. Такі основні сценарії
описують поточну ситуацію з ринковими даними та політичними рамками. Ми проведемо
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розрахунки сценаріїв для різних варіантів політики ПДВ та обговоримо наслідки цих варіантів
політики порівняно з такими основними сценаріями.
У даному розділі ми описуємо основні сценарії для ринку пшениці та сої. Основний сценарій для
українського ринку пшениці наведено на Рисунку 4.1 (див. додаток 1, який вже було використано
вище для опису особливостей моделі Excel). Обсяг пропозиції становить 26,8 млн. тонн, і, з
урахуванням обсягу експорту 18,0 млн. тонн, можна розрахувати попит на 8,8 млн. тонн. Ціна
світового ринку визначається ціною fob - 210,00 долларів/т, а політика ПДВ характеризується ставкою
20% ПДВ та 100% ставки відшкодування ПДВ на експорт. Ми пам'ятаємо, що це «класичний» випадок
з оподаткування споживачів. Ми припускаємо нееластичні попит і пропозицію з еластичністю
пропозиції 0,3 і еластичністю попиту -0,4. Виходячи з цих даних, внутрішня ринкова ціна дорівнює
світовій ринковій ціні 210,00 долларів /т, і це також ціна пропозиції (= виробник). Ціна попиту (=
споживача) у розмірі 252,00 долларів /т на 20% перевищує внутрішню ринкову ціну.
На підставі цих «початкових» значень обчислюються інші ринкові змінні, наприклад, дохід виробника
- 5,6 млрд. долларів, споживчі витрати - 2,2 млрд. долларів та валютна виручка - 3,8 млрд. долларів.
Дохід державного бюджеу з урахуванням відшкодування ПДВ розраховано в сумі 370 млн. долларів,
оскільки маємо 1126 млн. долларів надходжень від сплати ПДВ виробниками і 756 млн. долларів сплаченого відшкодування ПДВ. Податкове навантаження зі сплати ПДВ покладається лише на
споживачів, оскільки ми розглядаємо справу про «класичний» податок на споживчі товари.
Основний сценарій для українського ринку сої відображено на рис. 4.3 (див. додаток 2, модель Excel
версія 1.0). Обсяг пропозиції становить 4,3 млн. тонн, і, враховуючи обсяг експорту 2,1 млн. тонн,
можна розрахувати попит на 2,2 млн. тонн. Ціна світового ринку визначається ціною fob 360,00
долларів, а політика ПДВ характеризується ставкою 20% ПДВ та 40% відсотковою ставкою
відшкодування ПДВ при експортних операціях. Отже, цей ринок характеризується частковою
політикою повернення ПДВ на експорт. Так як і для пшениці, ми припускаємо, що попит і пропозиція
– нееластичні з еластичністю пропозиції 0,3 і еластичністю попиту -0,4. Завдяки лише частковому
відшкодуванню ПДВ на експорт, ми зараз отримуємо внутрішню ринкову ціну нижче світової ціни з
321,43 долларів/т. Це відповідна ціна виробника, тоді як ціна на світовому ринку на 20% перевищує
ціну на внутрішньому ринку і становить 385,71 долларів/т. Отже, як наслідок цієї ситуації з ПДВ, ми
отримуємо оподаткування як споживачів, так і виробників порівняно з рівнем цін на світовому ринку.
Таким чином, можна обчислити дохід виробника у розмірі 1382 долларів, споживчі витрати 849
долларів та валютну виручку у розмірі 756 млн долларів. Дохід державного бюджету з урахуванням
відшкодування ПДВ розраховано в сумі 222 млн. долларів, оскільки маємо 276 млн. долларів
надходжень від сплати ПДВ виробниками і 54 млн. долларів - сплаченого відшкодування ПДВ.
Загальний бюджет уряду з урахуванням відшкодування ПДВ дорівнює його загальному бюджету,
оскільки не існує іншої цінової політики. Зараз податкове навантаження ПДВ припадає

і на

споживачів, і на виробників. Споживче оподаткування становить 57 млн. долларів, а оподаткування
виробників 166 млн. долларів. Таким чином, «Політика часткового відшкодування ПДВ на експорт»
зменшує податкове навантаження для споживачів і переносить тягар на виробників. Змінивши
параметр відшкодування експортного ПДВ, можна легко розрахувати, що «класичний» податок на
споживчому ринку сої (α=1) призведе до загального бюджету у розмірі 151 млн. долларів.
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«Відсутність відшкодування ПДВ на експорт” (α=0) дасть бюджету 253 млн. USD (= оподаткування
виробників).
На основі цих основних сценаріїв можна розрахувати наслідки зміни політики ПДВ (фактично будьякі зміни у ціновій політиці). Ми продемонструємо такі розрахунки та моделювання сценаріїв у
Розділі 5.

4.4 Інтеграція до моделі умови щодо звільнення малих господарств від сплати ПДВ
Після нашого теоретичного обговорення про наслідки звільнення малих господарств від сплати ПДВ,
ми розширюємо ринкову модель пшениці та включаємо звільнення від ПДВ у модель. Ми врахували
деякі основні риси моделі: частка виробництва малих господарств та їхня частка на внутрішньому
ринку/споживання; наслідки для процесу формування цін; і поява оренди. Як наслідок, змінюється
основна ринкова модель, тому формулювання і розрахунок ринкових змінних має бути відповідним
чином скориговано. Нову модель Excel з основним сценарієм для ринку пшениці в Україні (ринкова
модель пшениці, версія 2.0) зображено на Рисунку 4.4 (див. додаток 3). Зміни рамок моделювання та
властивості моделі пояснюємо в цьому розділі.
У порівнянні з основною версією модель вимагає додаткової інформації, яка включена до моделі як
новий розділ «Параметри малих господарств» і зафарбована помаранчевим кольором. Модель
вимагає розбиття на дві групи виробників і перегляд та обчислення ринкових змінних для обох груп
виробників окремо. Модель стає «більшою». Очевидно, що агрегація повинна вести до тих же
ринкових змінних, як пропозиція, попит та обсяг експорту, як і у основній моделі. Ключовий вплив
моделі стосується таких аспектів розподілу як зміни у державному бюджеті та зміни оподаткування
та (реального) доходу для виробників (тобто для груп виробників) та споживачів. Моделювання
підкреслює особливості розподілу розробленої моделі.
Стверджуємо, що процес формування ціни на ринку в основному такий же, як і раніше. Таким чином,
ціна на світовому ринку, рівень захисту та ставка відшкодування ПДВ при експорті (для великих
господарств) визначають внутрішню ринкову ціну, як це показано в рівнянні (4 '), і ця внутрішня
ринкова ціна як для груп виробників, так і для споживачів. Оскільки без звільнення малих господарств
від ПДВ ціна внутрішнього ринку становить 210,00 USD/т. Крім того, ціна пропозиції для обох груп
виробників є такою ж, як і раніше (210,00 USD/т), що дорівнює ціні на світовому ринку, і при ставці
ПДВ 20% ціна попиту становить 252,00 USD/т.
На основі таких цінових даних і з урахуванням частки виробництва 30% ми змінили дві окремі функції
постачання; функція попиту така ж, як і раніше. Беручи до уваги частку внутрішнього ринку малих
господарств 60%, обсяг, проданий на внутрішньому ринку (невідображений на Рисунку 4.4 у додатку
3) і обсяг експорту можуть бути розраховані для обох груп виробників. Обсяги експорту малих
господарств становлять 2,8 млн. тонн, а обсяг експорту товарів великих фермерів - 15,2 млн. тонн, що
склало 18,0 млн. тонн.
Зазначимо, що виникнення вигоди є ключовою особливістю звільнення малих господарств від ПДВ.
Вигода на внутрішньому ринку обумовлена продажем малих господарств на внутрішньому ринку та
втратою доходу від ПДВ на цьому ринку; вигода на експортному ринку походить від нижчої ціни на
внутрішньому ринку (через відсутність або часткове відшкодування ПДВ для великих господарств) у
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порівнянні зі світовою ринковою ціною, а також експортом товарів дрібних фермерів; а вигода за
можливого відшкодування ПДВ для експорту товарів малих господарств (у разі неправильної
декларації) залежить від відшкодування ПДВ на експорт, експорту товарів дрібних фермерів та
(неправильної декларації) частки відшкодування ПДВ на експорт для таких малих господарств. Три
компоненти вигоди в рівній мірі становлять втрати бюджету від ПДВ порівняно з повною інтеграцією
малих господарств у систему ПДВ. Ми отримуємо
(11) 𝑅 𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐 = 𝑣 𝑝 𝛽 𝑞 𝑑
де 𝑅 𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐 - вигода на внутрішньому ринку через звільнення малих господарств від ПДВ, 𝛽 – частка
внутрішнього ринку малих господарств
𝑠
(12) 𝑅𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 = (1 − 𝛼) 𝑣 𝑝 (𝑞𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙
− 𝛽 𝑞𝑑 )

де 𝑅𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 - вигода на ринку експорту через звільнення малих господарств від сплати ПДВ , індекс
«малий» позначає малі господарства, та
𝑠
(12) 𝑅𝑅𝑒𝑓𝑢𝑛𝑑 = 𝛾 𝛼 𝑣 𝑝 (𝑞𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙
− 𝛽 𝑞𝑑 )

де 𝑅𝑅𝑒𝑓𝑢𝑛𝑑 - вигода на ринку експорту внаслідок вдшкодування ПДВ малим господарствам ( у випадку
невірної декларації), та γ – частка відшкодування ПДВ при експортних операціях.
Для існуючої системи ПДВ та звільнення малих господарств від ПДВ ми розраховуємо вигоду на
внутрішньому ринку в 221,8 млн USD. Вигода на ринку експорту дорівнює нулю (оскільки не
відбувається зниження ціни на внутрішньому ринку через повне відшкодування ПДВ на експорт). Що
стосується вигоди на ринку експорту через відшкодування ПДВ малим господарствам (у разі
неправильної декларації), ми довільно припустили частку відшкодування ПДВ на експорт (частка
«неправильної декларації») у розмірі 10%, в результаті чого вигода становить 11,6 млн USD. Загальна
сума вигоди за рахунок звільнення малих господарств від сплати ПДВ становить 233,4 млн. USD, а це
збитки бюджету за рахунок політики звільнення від ПДВ.
Цю вигоду направляють на приватний сектор. Малі господарства та споживачі поділяють вигоду на
внутрішньому ринку, а малі та великі господарства поділяють вигоду на ринку експорту для малих
господарств і «відшкодування оренди». У зв'язку з відсутністю інформації про обсяг часток, ми
припустили рівні частки в 50% для всіх випадків. Ми отримуємо прибуток від вигоди у розмірі 116,7
млн. USD для малих ферм, 5,8 млн. USD для великих господарств і 110,9 млн. USD для споживачів.
Загальний бюджет уряду від сплати ПДВ за нинішньою політикою ПДВ у зв'язку з вигодою становить
136,3 млн. USD, що на 233,4 млн. USD менше, ніж без звільнення малих господарств від ПДВ. З іншого
боку, прибуток вигоди зменшує оподаткування споживачів і виробників. Ми отримуємо
оподаткування споживачів у розмірі 258,7 млн. USD і негативне оподаткування (= (непряме)
субсидування малих ферм (116,7 млн. USD*) та великих господарств (5,8 млн. USD).
Прибуток від вигоди збільшує доходи виробників і зменшує споживчі витрати у приватному секторі і,
таким чином, збільшує (реальний) дохід для виробників і споживачів відповідно до отриманої вигоди
(як свідчить зміна виробничого та споживчого надлишку).
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Також можна зазначити, що рівень добробуту не змінюється через звільнення малих господарств від
сплати ПДВ. Це не дивно, оскільки ціна виробника та споживча ціна не змінюються, як ми вже
зазначали. З економічної точки зору, це чиста внутрішня гра розподілу або «гра з нульовою сумою».
Наслідки для добробуту, безумовно, повинні бути враховані, якщо політика втручання змінює
виробника та/або споживчу ціну, наприклад, у разі зниження ставки відщкодування ПДВ при
експорті.
Зовсім інший випадок, якщо надзвичайні вигоди через втручання уряду на ринок стимулюють
залучення таких вигод замість того, щоб звертати увагу на ефективність і конкурентоспроможність.
Така поведінка «пошуку вигоди», як її називають, безумовно, звв'язує економічні ресурси і, таким
чином, зменшує добробут. Поява вигоди, безумовно, є проблематичною ознакою для оцінки
політики. На жаль, ми не можемо вирішити цю проблему в рамках моделювання, але ми можемо
розкрити її і описати її розміри, оскільки ми намагалися обговорювати проблему звільнення малих
господарств від ПДВу цьому Розділі. Ми повернемося до цієї проблеми, звернувшись до оцінки
варіантів політики та рекомендацій щодо ПДВ у розділі 6.
Наслідки зміни системи ПДВ можна легко розрахувати. Ми проаналізували зниження ставки ПДВ до
7%. Результати для цього сценарію ПДВ (v = 7%, α = 100%) представлені на Рисунку 4.5 (див. додаток
4). Ми також розглянули наслідки зниження ставки відшкодування ПДВ при експорті до 50% (при
нинішній ставці ПДВ 20%); сценарій ПДВ наводиться (v = 20%, α = 50%). Результати цих сценаріїв
наведено на Рисунку 4.6 (див. додаток 5). Вибрані результати цих сценарійних розрахунків
підсумовано на Рисунку 4.7 (див. додаток 7).
Розрахунки показують цінові та кількісні ефекти для цих сценаріїв політики ПДВ, як і очікувалося від
нашого обговорення. Вигода знижується зі зниженням ставки ПДВ до 7% і дещо збільшується для
зниження ставки відшкодування ПДВ на експорт, головним чином через зміну вигоди на
внутрішньому ринку. Бюджет уряду знижується зі зниженням ставки ПДВ і значно збільшується зі
зниженням ставки відшкодування ПДВ при експорті. Це пов'язано з переходом від оподаткування
споживачів до оподаткування виробників та великих господарств зокрема, і більш високим
потенціалом оподаткування з боку пропозиції порівняно з попитом. (Реальні) наслідки доходу для
виробників і споживачів є прямими. Зміни у добробуті правдоподібні. Добробут зростає через
зниження ставки ПДВ, оскільки зміна політики ПДВ зменшує спотворення на стороні попиту. Зі
зниженням ставки відшкодування ПДВ не відбувається великих змін у добробуті: на стороні попиту
менше спотворень, але на стороні пропозиції є нові спотворення, що пов'язано зі зниженням
внутрішнього ринку та ціною постачання нижче світового ринку.
Подібним чином модель може бути використано для проведення сценарійних розрахунків та
моделювання для різних інтересів ПДВ та інших видів політики. Ми розглянемо такі варіанти політики
в Розділі 5.
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5 Сценарії політики ПДВ в Україні та їх наслідки
Варіанти політики
Наразі існує кілька варіантів політики ПДВ, які зараз пропонують та обговорюють в рамках дебатів
щодо податкового та агропродовольчого секторів. Основні сценарії політики ПДВ в
агропродовольчому секторі, їх прихильників та основні аргументи зазначено нижче з подальшими
ключовими результатами їх модельованого чи прогнозованого впровадження (див. Рисунок 5.1
Розрахунки сценарію ПДВ для ринку пшениці в Україні в Додатку 7):
СЦЕНАРІЇ
I Органи державного управління у сфері державних фінансів
Пропоновані зміни політики
Запропоновано змінити режим ПДВ для експорту первинної сільськогосподарської продукції шляхом
скасування нульової ставки та запровадження режиму звільнення від експорту сировинної
сільськогосподарської продукції (тобто невідшкодування ПДВ на сільськогосподарську продукцію
при експортних операціях).
Обґрунтування зацікавлених сторін
Мета - максимальне збільшення доходів від сплати ПДВ та стимулювання внутрішньої переробки
сировинної сільськогосподарської продукції, розширюючи таким чином додану вартість вздовж
ланцюга вартості, включаючи оброблену продукцію, запобігаючи експорту сировинної продукції.
Коментар команди проєкту даного обґрунтування
Незважаючи на те, що надходження до бюджету зростатимуть, зниження ціни виробника не
обов'язково призведе до зміни співвідношення цін виробників між продажем вітчизняним
переробникам та експортом. Це залежить від реакції ринку на товари. Лише за умов зміни
співвідношення цін виробників на користь перероблених товарів може виникнути стимул для
розвитку ланцюга вартості.
Економісти досить скептично ставляться до цінових інтервенцій на ринках для стимулювання ланцюга
вартості. Створені спотворення та втрати добробуту є справжніми, але таке втручання може не
виправдати очікування динамічного покращення ланцюга.
➢ Сценарій I a. Відсутність
сільськогосподарської продукції

відшкодування

ПДВ

при

експорті

сировинної

Усі наслідки сценарію, про які тут йдеться, відображено на Рисунку 5.1 (Додаток 7).
Наслідки
•

Внутрішні ціни буде знижено.

Наприклад, пшениця
Ціна з відшкодуванням:

210.00 дол/т

Ціна без відшкодування:

175.00 дол/т
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•

Надходження до бюджету зростуть.

Надходження з відшкодуванням:

136.25 млн дол

Надходження без відшкодування:

621.5 млн дол

•

Внутрішнє споживання зросте - кінцеве споживання

Споживання з відшкодуванням:

8.80 млн т

Споживання без відшкодування:

9.47 млн т

•
Обсяг експорту скоротиться (оскільки виробництво скорочується, а внутрішнє споживання
зростає).
Обсяг експорту з відшкодуванням:

18.00 млн т

Обсяг експорту без відшкодування: 15.91 млн т
•

Добробут (економічний прибуток) залишається приблизно однаковим. Такий сценарій
призводить не лише до зростання добробуту з боку споживання, а й спричиняє нові втрати
добробуту з виробничого боку. Втрати ефективності виробництва пов'язані з нижчими цінами
виробників порівняно з відшкодуванням ПДВ на експорт за базовим сценарієм або за умов
вільної торгівлі.

Висновки
•
Такий сценарій змінює систему ПДВ від оподаткування споживачів до оподаткування
виробників.
•
•

Споживачі виграють від зниженої споживчої ціни.
Скасування відшкодування ПДВ при експорті знижує ціну на засоби виробництва і дорівнює
субсидії для тих галузей, які споживають цю сировину, наприклад, для переробників
продуктів тваринництва та олійних. Однак їх вихідна ціна може змінюватися відповідно до
застосовуваної системи ПДВ та зміни ринкових цін. У відкритій економіці, де ціни виробників
на перероблену продукцію визначаються цінами світового ринку, ціни виробників для
переробної промисловості не змінюватимуться, але на закритих внутрішніх ринках вони
знизяться.

•

Це не ефективний спосіб сприяння переробці (наприклад, для промисловості, яка лише
зароджується), і в усьому світі було доведено, що він не є відповідним довгостроковим
інструментом сприяння внутрішній переробці.
➢ Сценарій 1 б.

В якості компромісу між Аграрним комітетом, громадськими організаціями та виробниками
сільськогосподарської продукції вищезазначений сценарій дещо змінено (як і у випадку сої та ріпаку),
що призводить до наступного варіанту:
Відсутність відшкодування ПДВ при експорті сировинної сільськогосподарської продукції за
винятком випадків, коли експорт здійснюється безпосередньо виробником (тобто відсутність
відшкодування ПДВ для трейдерів)
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Обґрунтування зацікавлених сторін
В минулому трейдери заявляли до відшкодування значні суми ПДВ, а тому, усунувши таку
можливість, надходження від ПДВ збільшаться. Також існувало твердження, що трейдери заявляли
до відшкодування більші суми, ніж сплачені при виробництві продукції.
Коментар команди проєкту даного обґрунтування
Недопуск трейдерів до повної участі в експорті агропродовольства призведе до спотворення. Існують
й інші способи задоволення вимог, наприклад, створення більш прозорих та менш сприятливих до
маніпуляцій систем, наприклад. завдяки електронним засобам.
Наслідки
•

Внутрішню ціну буде знижено, але не настільки, як при нульовій ставці відшкодування.

Наприклад, пшениця
Ціна з відшкодуванням для трейдерів:

210.00 дол/т

Ціна без відшкодування для трейдерів:

187.50 дол/т

•
Надходження до бюджету збільшаться, але не настільки, як при нульовій ставці
відшкодування
Доходи з відшкодуванням для трейдерів:

136.25 млн дол

Доходи без відшкодуванням для трейдерів: 459.87 млн дол
•

Внутрішнє споживання зросте, але не настільки, як при нульовій ставці відшкодування

Споживання з відшкодуванням для трейдерів:

8.80 млн т

Споживання без відшкодуванням для трейдерів:

9.21 млн т

•

Обсяг експорту зменшиться, але не настільки, як при нульовій ставці відшкодування

Обсяг експорту з відшкодуванням для трейдерів:

18.00 млн т

Обсяг експорту без відшкодуванням для трейдерів:

16.70 млн т

•

Як і у випадку сценарію відсутності відшкодування ПДВ при експорті, добробут (економічний
прибуток) залишиться приблизно однаковим. Сценарій призводить до зростання добробуту з
боку споживання, і це спричиняє нові втрати добробуту з виробничого боку через зниження
цін виробників.

•

Як і в сценарії відсутності відшкодування ПДВ при експорті, цей сценарій змінює систему ПДВ
з оподаткування споживачів на оподаткування виробників.

•

Відповідно споживачі отримують вигоду від зниженої споживчої ціни.

•

Малі та середні фермери, які не можуть самостійно експортувати і приймати рішення, або не
мають іншого вибору, крім експорту через трейдерів, понесуть втрати (отримають нижчу
ціну), оскільки не зможуть отримати ціну світового ринку. Однак це залежатиме від ринкових
каналів, доступних для малих та середніх виробників.
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•

Сценарій буде еквівалентним субсидії (зменшеній порівняно зі сценарієм 1а) для тих галузей,
які споживають цю сировину, наприклад, для переробників продукції тваринництва та
олійних.

•
Маржа трейдерів, ймовірно, не зазнає впливу (через вплив ринку), оскільки вони зменшать
ціну фермерам для компенсації ПДВ
•
Конкуренцію між трейдерами та агрохолдингами (обидві групи можуть експортувати) буде
підірвано (для агрохолдингів буде створено вигоду), і агрохолдинги матимуть перевагу, оскільки вони
отримуватимуть відшкодування
➢ II Виробники сільськогосподарської продукції та їх представники
Пропоновані зміни політики
Запропоновано зменшити ставку ПДВ на агропродовольчі товари
Обґрунтування зацікавлених сторін
•
•
•

Знизити ціни на продукти харчування через механізм ПДВ, забезпечивши доступність
продуктів харчування в умовах низької купівельної спроможності населення.
Подовжити ланцюг доданої вартості, збільшивши кількість робочих місць, забезпечивши
доступність продовольства
Сприяти конкурентоспроможності агропродовольчого сектору України

Коментар команди проєкту даного обґрунтування
Ціни на продукти знизяться, а споживання зросте. Все, що виходить за рамки цінових прогнозів,
ґрунтується на припущеннях, і їх неможливо передбачити. Безперечно, споживчі ціни знизяться, але
не можна очікувати жодних наслідків для створення робочих місць та ланцюга доданої вартості.
Ціна виробника не зазнає впливу.
Низька споживча ціна вигідна для споживачів і порівняно більш вигідна для бідних споживачів, але
цей інструмент не основний, і є кращі інструменти, або прямі соціальні доходи не відображають
жодної програми продовольчої безпеки стосовно ПДВ
Наслідки
•

Ціна попиту знижується

Ставка ПДВ 20 %:

252.50 дол/т

Ставка ПДВ 7%:

224.70 дол/т

Ціна пропозиції не зазнає впливу:
Ставка ПДВ 20 %:

210.00 дол/т

Ставка ПДВ 7%:

210.00 дол/т

•

Обсяг поставок залишається сталим:

Ставка ПДВ 20 %:

26.80 млн т

Ставка ПДВ 7%:

26.80 млн т

•

Споживання зростає:
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Ставка ПДВ 20%:

8.80 млн т

Ставка ПДВ 7%:

9.21 млн т

•

Обсяг експорту скорочується:

Ставка ПДВ 20 %:

18.00 млн т

Ставка ПДВ 7%:

17.59 млн т

•

Зменшуються податкові надходження:

Ставка ПДВ 20 %:
Ставка ПДВ 7%:

136.25 млн дол
50.48 млн дол

Висновок
Добробут зросте на 11,56 млн долларів США через зменшення викривлень з боку споживання.
➢ Сценарій II a. Зниження ставок ПДВ для вибраних агропродовольчих товарів (вздовж
ланцюга поставок)
Наслідки
•

Ціна споживача знижується на вибрану продукцію.

•

Експорт вибраної продукції скоротиться.

•

Більше вибраних продуктів буде спожито на внутрішньому ринку.

•

Надходження до бюджету скоротяться.

Висновки
•
Вибіркові зміни ставок ПДВ є втручанням у (відносні) ціни на споживання. Наприклад, якщо
ставка ПДВ знизиться на м’ясо птиці, то споживання яловичини зменшиться через перехресну
еластичність цін - тобто інші сектори зазнають негативного впливу.
•
Ціна знижується для всіх – і для багатих, і для бідних. Наприклад, зниження ставки ПДВ на
м'ясо є субсидією для багатих, а не для бідних через збільшення споживання м'яса.

➢ Сценарій II б.
Зниження ставки ПДВ для окремої ланки ланцюга вартості для певних ланцюгів вартості (наприклад,
для пшениці і молока)
Обґрунтування зацікавлених сторін: Знизити витрати на засоби виробництва та відповідно ціну для
кінцевого споживача
Наприклад, який буде вплив на різні зацікавлені сторони, наприклад, на підприємства, державний
бюджет, роздрібну торгівлю та споживачів, якщо знижена ставка застосовується на засоби
виробництва, але кінцеву продукцію оподатковують за стандартною ставкою?
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Наслідки
•
•

Це зменшить дохід від сплати ПДВ
Це не змінить чисті економічні розрахунки по ланцюгу вартості, а отже, не вплине на інших
зацікавлених сторін ланцюга вартості, включаючи виробників, переробників або споживачів,
доки ставка ПДВ на кінцевий продукт залишатиметься такою ж.

Ми не можемо змоделювати такий сценарій за допомогою нашого поточного модельного підходу.
Наслідки виробничої субсидії (вихідної субсидії) та вхідної субсидії різні і моделюються по-різному.
Субсидію для виробників вже інтегровано в нашу модель (негативний податок на виробництво), тоді
як вхідна субсидія повинна моделюватися як зміна кривої пропозиції.
Висновки
Звичайна система ПДВ не залежить від виробників, і така система не зазнає впливу через політику
диференціації ПДВ вздовж ланцюга вартості.

➢ Сценарій III. Трейдери
Запропонувати та підтримати єдиний підхід до застосування режиму ПДВ до всіх операторів
агропродовольчого ринку для внутрішнього продажу та експорту всієї сільськогосподарської
продукції.
Обґрунтування зацікавлених сторін
Диференційований підхід для них є дискримінаційним та невигідним.
Коментар команди проєкту даного обґрунтування
Диференційований підхід має негативний вплив не лише для них, а й для всієї економіки
Сценарій: Єдиний режим ПДВ застосовується до всіх операторів агропродовольчого ринку
Це поточна ситуація, яку зазначено в базовому сценарії. Зміна статусу за допомогою запропонованих
вище сценаріїв сприяє тій чи іншій із зацікавлених сторін, тоді як цей сценарій є оптимальним для
загального економічного розвитку з мінімальними спотвореннями ринку.

6 Висновки та рекомендації
Наукове обґрунтування
Будь-яка оцінка політики починається з цілей такої політики. «Вдала» політика сприяє досягненню
цілей політики, тоді як «невдала» політика відходить від них. Розробка політики повинна бути
спрямована на досягнення цілей, а розробники політики повинні пояснювати та обґрунтовувати, що
їхня політика спрямована на це. Іншими словами, розробка політики повинна бути орієнтована на цілі
та вирішення проблем.
Безумовно, розробка політики та власне політика - це набагато більше, ніж вирішення проблем
(зважаючи на владу та лобізм, збереження інтересів, прагнення більшості та легітимацію, політику
символів та популізм; це стара дискусія в економіці «чому розробка політики є саме такою, а не
такою, якою їй належить бути?»). Але тут ми зосередимось на вирішенні проблем.
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Це суб'єктивне і, таким чином, ціннісне судження, які цілі слід переслідувати при розробці політики.
У демократичній системі цілі політики розвиватимуться в демократичному процесі і, в цілому,
повинні відображати цілі суспільства. Вчені можуть мати власну думку про цілі, як і громадяни, та
відігравати свою роль у демократичному процесі, але вони не мають особливих повноважень
стверджувати, які цілі політики є «правильними» чи «неправильними».
Вчені, однак, можуть зробити чимало для підтримки цілеспрямованої політики та вирішення
проблем:
•
•
•
•

Ключовим завданням є показати вплив політики на поставлені цілі.
Вчені можуть порівнювати різні політики та демонструвати свою відносну досконалість чи
«порівняльну перевагу» для досягнення поставлених цілей.
Вони можуть виявити «компроміси» між різними цілями політики та «витратами» на політику.
І вони можуть запропонувати підходи для вирішення декількох цілей у розробці політики.

Підхід до моделювання, який використовується в нашому аналізі, може допомогти чітко визначити
особливості проблеми розробки політики та виявити взаємозалежність та наслідки для політики.
Підхід кількісного моделювання, зокрема, зосереджується на кількісному впливові політичних
втручань та змін.
Економіка та системи оподаткування
Серед економістів широко поширена думка (тобто ціннісне судження) і не лише серед них, що
розробка політики має якнайменше впливати на економічну діяльність та ринки для забезпечення
ефективності, добробуту та економічного зростання.
В основному таке твердження стосується економічної діяльності на ринках: споживання,
виробництва та торгівлі. Отже, не повинно бути торгового втручання та парадигми вільної торгівлі, а
місія СОТ добре відома; і не повинно бути оподаткування та/або субсидування внутрішнього
споживання та/або виробництва.
Примітка. Ця основна заява не означає, що в умовах ринкової економіки розробка економічної
політики стає зайвою. Навпаки: справжня відповідальність за розробку економічної політики в
ринкових системах є забезпеченням належних рамкових умов для ринків та підтримкою розвитку
ринку. Ідея полягає лише в тому, щоб не розглядати розроблення економічної політики в якості
прямого втручання на ринок («вам не варто забивати корову, яку ви хочете доїти»).
Звичайно, багато чого варто зробити для розробки політики поза економікою в будь-якій країні, і
часто рамкові умови для економіки доводиться визначати чітко (наприклад, інтерналізуючи негативні
наслідки для навколишнього середовища чи клімату). Ми не будемо розглядати детально цю дещо
ширшу точку зору (сільськогосподарської) політики тут; для нашої мети може бути достатньо
зауважити, що сильна економіка стане гарною основою для розробки політики в будь-якому випадку,
і розробка економічної та податкової політики не повинна підривати цю основу.
Ще одна поширена думка полягає в тому, що будь-яке втручання в політику повинно бути
максимально простим і прозорим. Зокрема, ринкові втручання можуть призвести до виникнення
стимулів та/або стримуючих факторів, які створюють економічні спотворення та поведінку пошуку
вигоди.Розробка системи оподаткування повинна уникати таких негативних економічних наслідків.
На цьому тлі система оподаткування повинна якомога менше впливати на економічну діяльність, а
повинна зосереджуватися на результатах економічної діяльності. Ось чому оподаткування прибутків
(і додаткова система соціальної підтримки), як правило, вважається найкращим вибором для
податкової системи.
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Рекомендація чітка: Якщо говорити про оподаткування в країні, то відправною точкою має стати
впровадження та функціонування належної системи податку на прибуток та соціальне забезпечення
(ключовий момент для української дискусії з питань оподаткування та ПДВ, яку ми тут не проводимо).
З іншого боку, існують пільги та обмеження для податку на прибуток та системи соціального
забезпечення:
•
•
•
•

Високе оподаткування доходів може зменшити економічну діяльність та інвестиції.
Високе оподаткування доходів може призвести до ухилення підприємців від сплати податків.
Через такі обмеження оподаткування доходів не може бути довільно розширеним, а повинно
бути продуманим (в конкретних країнах такі процедури є різними).
Як наслідок, оподаткування доходів може бути недостатнім для фінансування державних
витрат і має доповнюватися іншими податками.

Примітка: за визначенням податок на прибуток - це фізичний податок з урахуванням
прибутку/доходу підприємців, які володіють приватними компаніями та керують ними. Система
податку на доходи у Німеччині, наприклад, ґрунтується на рівномірному оподаткуванні всіх доходів
з різних джерел (включаючи прибуток від сільського господарства). Основні принципи - спеціальні
особисті відрахування; пільги без оподаткування; прогресивна ставка податку. Немає звільнення від
податку на доходи для малих підприємців. Однак, малі сільськогосподарські підприємці можуть
обрати спрощений розрахунок податку на прибуток, використовуючи єдині ставки оподаткування для
оброблюваних земель та худоби.
В економічних системах з корпоративними компаніями система податку на доходи фізичних осіб, як
правило, доповнюється системою податку на прибуток підприємств (з різними особливостями).
У багатьох країнах підвищений податок на прибуток є недостатнім для покриття державних витрат.
Часто податок на прибуток доповнюється системою ПДВ.

Характеристики ПДВ
ПДВ задумано як споживчий податок, і він є виробничим нейтральним.
Підприємці, як правило, збирають ПДВ за продажі та сплачують ПДВ на засоби виробництва; і вони
обчислюють та передають баланс фіскальним органам. Отже, ПДВ є адміністративним тягарем для
них, але їх чисті розрахунки та бізнес-рішення не зазнають впливу.
Система ПДВ передбачає, що оподаткування стосується доданої вартості в економіці, і саме звідси
походить назва «ПДВ». У випадку відсутності засобів виробництва кінцева продукція дорівнює
доданій вартості, а надходження до бюджету від ПДВ дорівнюватиме виплатам ПДВ кінцевим
споживачам.
Вплив ПДВ порівняно з вільною торгівлею наступний:
•
•
•
•

Споживчі ціни зростають; ринкові та виробничі ціни не зазнають впливу.
Споживання скорочується, а обсяг експорту та іноземної валюти збільшуються (через
скорочення внутрішнього споживання).
Державні доходи від ПДВ дорівнюють оподаткуванню споживачів, а прибутки споживачів
відповідно зменшуються.
Інших наслідків для виробників (крім витрат на адміністрування ПДВ).
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•

Країна зазнає загальної втрати прибутку/добробуту (часто її називають економічними
викривленнями).

Примітка: оподаткування споживачів відбувається, коли споживчі ціни зростають порівняно з цінами
вільної торгівлі через втручання ринкової політики, тоді як оподаткування виробників відбувається,
коли відповідно знижуються ціни виробників.
ПДВ є явним порушенням загального принципу, обговореного вище, коли система оподаткування
повинна якнайменше впливати на економічну діяльність і не безпосередньо стосуватися економічної
діяльності. У такому випадку на споживання негативно впливає спотворення з боку споживання.
Поширена думка (тобто ціннісне судження), що таке політичне втручання необхідне з фіскальних
причин і є менш згубним, ніж політичні втручання щодо торгівлі та/або виробництва.
З іншого боку, немає сумнівів, що ПДВ є регресивним податком, тобто відбувається оподаткування
більше бідних людей, ніж багатих людей, оскільки частка споживання у прибутках бідних людей, як
правило, є більшою.
Відповідно до загальних принципів оподаткування, обговорених вище, система ПДВ повинна бути
максимально простою та прозорою та включати якомога більше економічних суб'єктів, щоб уникнути
економічних викривлень та поведінки пошуку вигоди. Це свідчить про необхідність єдиної ставки ПДВ
на всіх рівнях та для всіх підприємств.
Зниження ставки ПДВ матиме наступні наслідки порівняно з початковою ставкою ПДВ:
•
•
•
•
•

Споживчі ціни знижуються, а споживання збільшується.
Обсяг експорту та валютних надходжень знижуються (через збільшення внутрішнього
споживання).
Надходження до бюджету від ПДВ та оподаткування споживачів скорочуються, і, відповідно.
збільшується прибуток споживачів.
Ринкові та виробничі ціни не зазнають впливу. Подальших наслідків для виробників немає.
Загальний прибуток/добробут країни зростають.

Цілі ПДВ та оптимальний вибір
Основною метою системи оподаткування є збір грошей на діяльність уряду. Податок на прибуток
стосується результатів господарської діяльності, тоді як ПДВ безпосередньо оподатковує діяльність,
тобто споживання.
Бюджетні наслідки політики втручання на ринок є прямими. Уряд може вплинути на споживання,
виробництво та/або торгівлю, і приріст бюджету відбуватиметься щоразу, коли споживчі ціни будуть
вище світових ринкових цін завдяки політиці уряду та/або ціни виробників, відповідно,
знижуватимуться нижче цін на світовому ринку. Отже, найпростіший та найефективніший спосіб
збільшити надходження до бюджету - це оподаткування як споживачів, так і виробників.
Примітка. Багаторазова політика втручання на ринок може бути складнішою, але наслідки розподілу
однакові. Отже, експортний податок знизить внутрішню ціну, що призведе до субсидування
споживачів та оподаткування виробників. Якщо споживчий податок та експортний податок
поєднуються, результатом буде податок на виробників, який не впливає на споживачів, порівняно з
вільною торгівлею.
З точки зору споживачів, ПДВ зменшує їх прибуток. Отже, ставка ПДВ повинна бути якомога нижчою.
У багатьох країнах ставки ПДВ на продукти харчування знижують з міркувань соціального та
продовольчого забезпечення. У Німеччині, наприклад, ставка ПДВ на продукти харчування становить
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7% порівняно зі звичайною ставкою ПДВ у розмірі 19%. З огляду на споживчий вплив ПДВ, як
обговорювалося вище, це правильний підхід до політики.
Однак слід враховувати наступні факти:
•

•

•

•

ПДВ у будь-якому разі є регресивним податком. Таким чином, найкращим підходом до
політики щодо забезпечення продовольчої безпеки є зміна політики оподаткування від
оподаткування споживачів на належну систему податку на прибуток та соціальна підтримка.
У межах даної системи оподаткування зазвичай рекомендують більш прямі політичні підходи
до підвищення продовольчої безпеки замість звернення до ставок ПДВ. Така політика
стосується постачання та доступності продовольства, підтримки прибутку та трансфертів,
прямої підтримки споживання продовольчих продуктів, така як «талони на продовольчі
продукти» у США, або стабілізація споживання продовольства. Існує широкий міжнародний
досвід щодо ефективної політики продовольчої безпеки поза межами втручання на ринку.
Ефективніша політика продовольчої безпеки може потребувати відповідної структури
управління, яка часто відсутня в контексті країни, що розвивається. У цьому випадку знижена
ставка ПДВ насправді може бути єдиним доступним та реалістичним підходом до політики
продовольчої безпеки.
У більш розвинених країнах ситуація інша. Наприклад, у Німеччині сьогодні поширена думка
про те, що знижені ставки ПДВ на продовольчі продукти повинні бути скасовані, оскільки вони
вже не виправдані з міркувань продовольчої безпеки. Навпаки: вищі ставки ПДВ можуть бути
враховані для деяких сільськогосподарських товарів з міркувань здоров'я та клімату
(наприклад, на цукор, м'ясо).

З точки зору виробників, ПДВ не має жодного впливу. У відкритій торговій економіці внутрішні ціни
та ціни виробників визначаються цінами світового ринку, і ПДВ не впливає на ці ціни. Отже, ПДВ не
впливає на прибуток виробників.
Існує широке нерозуміння наслідків ПДВ для виробників (внаслідок історичного закритого погляду на
економіку ринків): в той час, як зниження ставок ПДВ на продовольство може посилити внутрішнє
споживання (і, таким чином, збільшити імпорт та/або зменшити експорт), не буде жодного впливу на
ціни виробників, виробництво та прибуток виробників.
В економіці ціль загального добробуту (тобто загальний (реальний) прибуток населення в країні)
відіграє домінуючу роль (що зрозуміло, оскільки економіка пов'язана з найдоцільнішим
використанням ресурсів країни для добробуту людей), але все-таки це ціннісне судження. Ключова
парадигма полягає в тому, що вільна торгівля забезпечує максимальний добробут. Якщо внутрішні
ціни відхиляються від цін на світовому ринку, виникають втрати добробуту («спотворення»).
Отже, ПДВ призводить до втрат добробуту, оскільки споживання стає нижчим рівня вільної торгівлі.
Зниження ставки ПДВ таким чином підвищить добробут.
Оптимальною є ситуація, коли політика досягає однієї мети ціною інших. Ми таким же чином могли
б говорити про конфлікт, характерний для розробки політики в реальному житті (хоча політики часто
ним нехтують чи не відкрито розглядають). Пригадайте твердження Фрідмана «немає такого поняття,
як безкоштовний обід».
ПДВ означає конфлікт між прибутками споживачів та надходженнями до бюджету і, в рівній мірі,
передбачає компроміс між бюджетними надходженнями та добробутом. Зниження ставки ПДВ
збільшує прибутки споживачів та всієї економіки за рахунок бюджетних надходжень.
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Інші цілі політики можуть бути актуальними для розробки політики щодо ПДВ, хоча до них рідше
звертаються в публічних дебатах. Приклад: ПДВ призводить до збільшення обсягу експорту (або
зменшення обсягу імпорту) та збільшення валютних надходжень (або зменшення валютних витрат)
через зменшення внутрішнього споживання порівняно з вільною торгівлею.
Іноді обговорюють деякі більш непрямі наслідки ПДВ, проте міркування часто залишаються
невиразними. Зниження ставки ПДВ, наприклад, сприятиме прибуткам споживачів, а це, можливо,
стимулюватиме попит та ріст в регіоні та/або стимулюватиме розвиток сільської місцевості (це
можливо, але це важко оцінити). Деякі люди очікують позитивних наслідків зниження ставки ПДВ для
ринку праці та ланцюгів вартості. Однак такі наслідки є малоймовірними. Взаємозалежність між
ринками виробництва та збуту, безумовно, існує, але такі зв'язки стосуються технології та цін
виробників та/або збуту. Не очевидно, як зміна ставки ПДВ може вплинути на ці змінні. Крім того,
система ПДВ є нейтральною для виробників, і не можливо очікувати вплив на ланцюг вартості (ми
повернемось до цього аспекту пізніше).
Варто зазначити: під час обговорення наслідків ПДВ чи зміни ставки ПДВ просто і важливо почати з
очевидних та прямих наслідків, перш ніж обговорювати непрямі та нечіткі наслідки. ПДВ є політикою
втручання на ринок, і саме тому аналіз цього інструменту політики повинен починатися з аналізу
ринку, як це запропоновано в нашому підході до моделювання.
Відсутність відшкодування ПДВ при експорті
ПДВ задумано як споживчий податок, і він не залежить від виробництва. Це вимагає відшкодування
ПДВ у випадку експорту (якщо ПДВ стягують з виробників, що, як правило, так і є). Якщо
відшкодування ПДВ при експорті не буде, державна політика щодо ПДВ фактично перетворюється на
подвійний податок: споживчий та експортний податки.
Невідшкодування ПДВ при експорті не матиме наступних наслідків у порівнянні з повним
відшкодуванням ПДВ при експорті:
•
•
•
•
•
•

Внутрішні ціни, споживчі ціни та ціни виробників знижуються.
Споживання зростає, а виробництво скорочується.
Обсяг експорту та валютних надходжень скорочується (через збільшення внутрішнього
споживання та зменшення внутрішнього виробництва).
Оподаткування споживачів скорочується до нуля, а натомість оподатковуються виробники.
Надходження до бюджету від ПДВ зростають, оскільки база оподаткування стає більшою
(виробництво замість споживання).
Зростання добробуту з боку споживання та втрати добробуту з боку виробництва. Загальна
зміна прибутку/добробуту буде невеликою.

Примітка. Система ПДВ без відшкодування ПДВ при екпорті дорівнює податку на виробника.
«Політика відсутності відшкодування ПДВ при експорт» змінює систему ПДВ зі споживчого податку
на виробничий податок і, таким чином, - з оподаткування споживачів на оподаткування виробників.
У системі ПДВ без відшкодування ПДВ при експорті зниження ставки ПДВ матиме наступні наслідки
порівняно з початковою ставкою ПДВ:
•
•
•

Споживчі ціни не зазнають впливу, як і споживання.
Ціни виробників зростають (оскільки «податок на виробників» зменшується,) і виробництво
збільшується.
Обсяг експорту та іноземної валюти зростають (за рахунок збільшення внутрішнього
виробництва).
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•
•

Надходження до бюджету від ПДВ знижуються, і відповідно до них оподатковуються
виробники.
Прибуток/добробут для країни зростають через менші спотворення з боку виробників.

Ситуація ускладнюється, якщо уряд застосовує часткові відшкодування ПДВ при експорті. Фактично,
це поєднання обох розглянутих податкових систем ПДВ. Це не штучне теоретичне припущення, а
можливий варіант політики з огляду на ідеї часткового відшкодування податку при експорті.
Щоб усвідомити наслідки, уявіть на мить, що уряд починає з «політики відсутності відшкодування
ПДВ при експорті» і поступово збільшує ставку відшкодування з нуля до ста відсотків. Ринкова ціна і,
отже, ціна виробника в цьому випадку поступово зростатимуть, але споживча ціна також підніметься
вище світової ринкової ціни. Зрештою, із такою зміною системи ми переходимо від «системи
оподаткування ПДВ виробників» до «класичної» «системи оподаткування ПДВ споживачів», як
обговорювалося вище.
Ми змоделювали сценаріій з повним, частковим або взагалі невідшкодуванням ПДВ при експорті в
українській системі в ПДВ у моделі ринку ПДВ на основі Excel версії 1.0.
Підтемою відшкодування ПДВ при експорті є політика відшкодування ПДВ лише на частину експорту
та/або для окремої групи експортерів (наприклад, повернення ПДВ при експорті лише для
виробників, а не для трейдерів; лише для ринку сої).
Важко оцінити наслідки такої системи ПДВ. В основному, слід проаналізувати поведінку різних
суб'єктів на ринку, на експортних каналах та їх реакцію на конкретні стимули/стримуючі фактори
політики. Це більш ніж амбітно для наукового аналізу, як і для розробки політики; крім того, розробка
політики не повинна базуватися на досить розпливчастих ідеях та обговореннях наслідків ринку.
Один із наслідків полягає в тому, що розробка політики щодо ПДВ не повинна створювати довільних
стимулів та/або стримуючих факторів та спонукати шукати вигоду на ринку, а створювати просту,
прозору та контрольовану ринкову політику для всіх учасників. Ми повернемось до цього питання
пізніше.
Іншим наслідком є намагання оцінити наслідки такої системи ПДВ спрощеним способом, щоб
отримати хоча б уявлення про потенційні наслідки. Основна ідея аналізу полягає в тому, що всі
втручання в ринкову політику призведуть до зміни ціни. Для «політики часткового відшкодування
ПДВ при експорті», про яку тут йдеться, ми припускаємо, що рівень внутрішніх цін буде між ціною на
світовому ринку (з повним відшкодуванням ПДВ) та нижчим рівнем внутрішніх цін без відшкодування
ПДВ при експорті. Наслідки часткового відшкодування ПДВ у порівнянні з невідшкодуванням взагалі
будуть дещо менш чітко вираженими, але, в основному, будуть такими ж, як обговорювалося, при
відсутності відшкодування ПДВ при експорті.
Ми змоделювали таку особливість диференційованого повернення ПДВ при експоріт у моделі ринку
ПДВ на основі Excel для українського ринку сої (версія 1.0).

Звільнення малих фермерських господарств від сплати ПДВ
Багато країн звільняють малі підприємства від сплати ПДВ. Ці підприємства не повинні подавати
декларації з ПДВ, і вони не можуть вказувати та збирати ПДВ для продажу. Це - адміністративне
спрощення для малих підприємств та податкових органів. Однак, цим підприємствам зазвичай
доводиться сплачувати ПДВ на засоби виробництва.
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У багатьох країнах невеликі фермерські господарства, а іноді й усі господарства звільнені від сплати
ПДВ через політичні причини.
Важко оцінити наслідки звільнення малих господарств від сплати ПДВ. В основному, слід
проаналізувати поведінку малих фермерів та різних суб'єктів на ринку та їх реакцію на політику
звільнення від сплати ПДВ. Початковим моментом для аналізу є перегляд того, що відбувається на
ринках та з цінами. Існують різні можливості. Малі фермери можуть продавати свою продукцію через
ринки, які підпадають під дію системи ПДВ, або вони вирішили продавати свою продукцію через
окремі ринкові канали. Іноді ринки класифікують відповідно як «офіційні» або «сірі», «тіньові» або
навіть «чорні», але це досить ціннісне формулювання; ми вважаємо за доцільне просто говорити про
«ринки з ПДВ» та «ринки без ПДВ». Звичайно, насправді буде спостерігатися суміш обох ринкових
каналів для малих господарств. Необхідно провести ретельне емпіричне дослідження, щоб
дослідити, що насправді відбувається на цих ринках в умовах звільнення малих господарств від
сплати ПДВ.
Маючи обмежену інформацію, спрощені припущення можуть допомогти отримати хоча б уявлення
про наслідки звільнення від сплати ПДВ. Ми припускаємо, що насправді існує два окремі ринки, і малі
фермерські господарства продають свою продукцію через власний ринковий канал (що є досить
типовою ситуацією в країні, що розвивається, та в контексті розвитку сільської місцевості з невеликою
організацією ринку та/або контролем). Ми також припускаємо, що ціни визначаються на «ринках з
ПДВ» відповідно до описаної вище політики у сфері ПДВ (що є розумним, якщо ці ринки становлять
основну частину економіки). Ціни на цих ринках потім позначають сферу економічної діяльності на
«ринках без ПДВ».
Основна особливість звільнення від ПДВ у малих господарствах - це вигода (або трансферти).
Економісти розуміють вигоду як дохід, що не враховувався; вигода не впливає на таку економічну
діяльність, як споживання, виробництво та торгівля (але, безумовно, спонукає до поведінки, яка
потребує вигоди, про що мова піде далі); вони просто перерозподіляють дохід завдяки специфічним
інституційним умовам на ринку.
У системі ПДВ із звільненням від ПДВ для невеликих фермерських господарств можуть виникати різні
вигоди для приватного сектора, і ці вигоди відповідають державним втратам доходів від ПДВ.
Існують три види вигоди:
•

•

Вигода на внутрішньому ринку. Така вигода виникає, коли малі фермери продають свою
продукцію на внутрішніх ринках («вуличних ринках»). Існує маржа між споживчими цінами
на «ринках з ПДВ» (включаючи ПДВ) та цінами виробників, і є спеціальна ринкова ціна на
«ринках без ПДВ» між цими двома цінами, залежно від місцевих та/або індивідуальних
переговорів та ринкової сили. Отже, вигода буде розподілятися серед споживачів та малих
фермерів.
Вигода на експортному ринку. Така вигода виникає, коли малі фермери продають свою
продукцію на експортних ринках, якщо відшкодування ПДВ при експорт є відсутнім або
частковим (на ринках з ПДВ). Існує маржа між вищими цінами на світовому ринку (що
отримують малі фермери при експорті, оскільки вони не сплатили ПДВ) та внутрішніми цінами
(які отримують інші фермери та/або трейдери при експорті (оскільки вони сплатили ПДВ).
Однак, малі фермери, можливо, не зможуть отримати таку вигоду, оскільки вони, ймовірно,
не беруть безпосередньої участі в експортних операціях. Вони продаватимуть свою
продукцію іншим фермерам та/або трейдерам на експорт і поділять з ними вигоду або навіть
віддадуть вигоду їм.
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•

Вигода відшкодування ПДВ при експорті. Така вигода виникає в системі ПДВ з повним або
частковим відшкодуванням ПДВ при експорті, коли експорт малих фермерських підприємств
неправильно задекларовано, що призводить до відшкодування ПДВ при експорті. Як і у
випадку з вигодою на експортному ринку, таку вигоду, ймовірно, буде передано іншим
фермерам та/або трейдерам або навіть буде віддано їм.

Звільнення малих господарств від сплати ПДВ матиме наступні наслідки, порівняно з відсутністю
звільнення від сплати ПДВ (та у системі повного відшкодування ПДВ при експорті):
•
•
•

•
•

•
•

Внутрішні ціни, споживчі ціни та ціни виробників не зазнають впливу.
Обсяги споживання, виробництва та торгівлі не зазнають впливу.
Виникне вигода на внутрішньому ринку та, можливо, вигода відшкодування ПДВ при експорті
(у разі неправильної декларації про відшкодування ПДВ); вигода дорівнюватиме бюджетним
втратам доходів від ПДВ.
Вигоду розподілятимуть між споживачами, малими фермерами та іншими фермерами та/або
трейдерами (у разі неправильної декларації про відшкодування ПДВ).
Вигода знижує оподаткування споживачів та виробників (що насправді є непрямим
субсидуванням малих фермерських господарств, оскільки вони не сплачують ПДВ); і,
можливо, збільшиться плата відшкодування ПДВ для інших фермерів та/або трейдерів (у разі
неправильної декларації про відшкодування ПДВ).
Вигода сприяє збільшенню прибутків споживачів та виробників, відповідно, на шкоду
державному бюджету.
Добробут не зазнає змін.

У такій системі із звільненням малих господарств від сплати ПДВ зниження ставки ПДВ матиме
наступні наслідки порівняно з початковою ставкою ПДВ (та у системі з повним відшкодуванням ПДВ
при експорті):
•
•
•

•
•

Споживчі ціни знижуються, а обсяг споживання збільшується.
Обсяг експорту та валютних надходжень зменшується (через збільшення внутрішнього
споживання).
Вигода на внутрішньому ринку та вигода відшкодування ПДВ при експорті (у разі
неправильної декларації про відшкодування ПДВ) знижуються через зменшення націнки на
ринках. Це дорівнює зменшенню вигоди для споживачів та зменшенню субсидії для малих
фермерських господарств (а також для інших фермерів та/або трейдерів у разі неправильної
декларації про відшкодування ПДВ).
Надходження до бюджету від сплати ПДВ та оподаткування споживачів знижуються.
Є загальний прибуток/підвищення добробуту країни.

Важко оцінити вплив варіантів політики ПДВ у складних системах ПДВ, таких як в Україні, включаючи
різні варіанти повернення ПДВ при експорті та звільнення малих господарств від сплати ПДВ.
Вірогідність та інтуїція не допоможуть правильно оцінити наслідки в такій системі. Натомість
необхідний ретельний та систематичний аналіз, можливо, той, що базується на чіткому моделюванні.
Модель ринку ПДВ на основі Excel для сільськогосподарських ринків України (версія 2.0) чітко
враховує такі особливості системи ПДВ: повне, часткове відшкодування ПДВ або його відсутність та
звільнення малих господарств від ПДВ.
Вище зазначено, що специфічні особливості української системи ПДВ можуть призводити до вигоди
та викликати поведінку, яка шукає вигоду на ринку. Модель ринку ПДВ на основі Excel не може
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інтегрувати та моделювати таку поведінку, яка шукає вигоди; але може допомогти виявити залучену
вигоду і тим самим вказати на аспекти проблеми.
Знову ж таки, вкрай важливим та чітким значенням для розробки політики є: розробка політики щодо
ПДВ повинна уникати довільних стимулів та/або стримуючих факторів та зменшувати поведінку, яка
шукає вигоду на ринку.
Підтримка ланцюгів вартості шляхом диференціації ставок ПДВ?
У поточній дискусії щодо ПДВ є цікава пропозиція: ставки ПДВ повинні різнитися між товарами для
підтримки ланцюгів вартості. Ціни повинні бути найвищими для первинних товарів і нижчими для
товарів по ланцюгу вартості.
Субсидування засобів виробництва та/або оподаткування можуть насправді впливати на структуру
витрат та коефіцієнт цінових співвідношень, змінюючи стимули для виробництва; однак політика
диференціації ставок ПДВ цього не зробить. «Класичний» ПДВ - це податок на споживача, який є
нейтральним для виробництва. Виплати ПДВ у виробників можуть бути різними для різних ставок
ПДВ, але економічні розрахунки та бізнес-рішення не зазнають впливу.
У системі ПДВ зі звільненням від сплати платежів, поведінкою, яка вимагає вигоди та/або
адміністративними недоліками, ситуації можуть бути різними, і в ланцюгу вартості можуть виникати
певні стимули виробників. Однак це сприятиме правильному управлінню, впровадженню ПДВ та
фіскального контролю, ніж політиці підтримки ланцюжка цінностей.
Існує чималий міжнародний досвід щодо політики, яка підтримує ланцюги вартості:
•

•
•

•

•

Ринкові втручання рідко розглядають в якості найкращих політичних заходів підтримки
ланцюгів вартості. Створені спотворення та втрати добробуту справжні, але втручання може
не призвести до динамічного покращення ланцюга, як очікувалося.
Якщо політику підтримки виробництва взагалі враховано, вона може бути правильною
інвестиційною політикою (підкреслюючи прибуток від державних інвестицій).
Доцільнішим є: політика ланцюга вартості повинна зосереджуватись на післявиробничих
(післязбиральних) видах діяльності та безпосередньо підтримувати ланцюги вартості. Це
стосується: управління та забезпечення якості; підготовки та розвитку ринку; переробки;
логістики та дистрибуції.
А також: політика підтримки колективних дій у ланцюгах вартості особливо рекомендована в
контексті розвитку, наголошуючи на: економії обсягу; включенні малих господарств; доступі
до ринку; партнерських переговорах торгових мереж.
Як правило, для підтримки ланцюгів вартості зазвичай рекомендують наступні інструменти
політики: політику досліджень та інновацій; навчання та нарощування потенціалу; підтримку
суспільної інфраструктури (лабораторії, сертифікаційні, транспортні та складські потужності);
підтримку місцевої інфраструктури (для розвитку місцевих ланцюгів вартості); підтримуючі
установи (для управління ланцюгами вартості).

Не існує унікальної концепції чи рекомендації щодо підтримки ланцюгів вартості в конкретному
контексті країни.
Щоб розробити належну політику ланцюги вартості необхідно проаналізувати, а проблемні місця та
обмеження варто визначити з самого початку.
Звільнення/виключення малих господарств з системи сплати ПДВ:
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•

•

•

Якщо малі господарства необхідно звільнити або виключити з системи сплати ПДВ, наслідки
повинні бути чіткими (втрата доходів від ПДВ, виникнення вигоди та перерозподіл серед
споживачів, малих фермерів та інших фермерів та/або трейдерів, відсутність відшкодування
ПДВ для малих фермерів).
Система єдиної ставки ПДВ для малих фермерських господарств, як у кількох країнах ЄС, може
допомогти їм позбутися тягаря зі сплати ПДВ (зокрема, шляхом підтримки інвестицій та
вирощування малих фермерських господарств), але це ще більше зменшить надходження до
бюджету від сплати ПДВ.
Безумовно, є стимул для малих фермерських господарств перейти до системи ПДВ з
фіксованою ставкою або навіть до звичайної системи ПДВ, щоб уникнути сплати ПДВ або
негативного залишку ПДВ, але цей стимул протиставлено проблемі «реєстрації».

Дійсно: поширене небажання малих фермерів реєструватися фермерами виявляє загальну недовіру
до розробки економічної політики. Ця проблема ускладнює розробку політики щодо ПДВ та інші
сфери політики. Очевидно, це ключ до вирішення економічних проблем та розробки політики. Деякі
ідеї та зауваження, представлені тут стосовно розробки політики щодо ПДВ та загальної економічної
політики, можуть допомогти подолати проблему довіри.
Введення, адміністрування та контроль ПДВ
Ринкові втручання та цінова політика створюють стимули/стримуючі фактори для приватних суб'єктів
на ринках, які намагаються уникати обмежень та податків та отримувати користь від політичних
недоліків та субсидій. Отже, політику втручання на ринок потрібно вводити, належним чином
адмініструвати та контролювати. Це стосується і системи ПДВ.
Економісти називають таку діяльність приватних суб'єктів через ринкові втручання поведінкою, яка
шукає вигоди. Пошук вигоди є малопродуктивним і пов'язує ресурси для боротьби з розподілом; це
не сприяє загальному добробуту та зростанню, а швидше підриває ці цілі. Це ключовий момент, чому
потрібно максимально скорочувати пошук вигоди в економічних системах. Розробка політики може
сприяти досягненню цієї мети шляхом впровадження належної інституційної бази для економіки, не
стимулючи приватних суб'єктів до поведінки пошуку вигоди за допомогою втручань на ринку. І цей
момент слід враховувати під час розробки політики щодо ПДВ.
Ми розглянули різні особливості української системи ПДВ для сільського господарства, які можуть
призводити до вигоди та викликати поведінку пошуку вигоди. Отже, ключовою метою політики у
розробці політики щодо ПДВ був би розвиток системи ПДВ в напрямку менш орієнтованої системи
пошуку вигоди.
Рекомендації стосовно розробки політики щодо ПДВ у сільському господарстві
•
•
•
•

Система оподаткування (ПДВ) повинна бути простою, прозорою та прийнятною/
контрольованою.
Система ПДВ повинна врівноважувати фіскальні вимоги та негативні економічні спотворення,
тобто, не приводити економіку до «тіньової» та економіки «пошуку вигоди».
Єдина ставка ПДВ дозволить уникнути багатьох випадків пошуку вигоди.
У рівній мірі комплексна система ПДВ (відсутність / мало пільг для фірм/видів діяльності)
дозволить уникнути багатьох випадків пошуку вигоди.

Слід додати загальні рекомендації стосовно розробок економічної та податкової політик:
•

Фіскальна мета залучення грошей у державну діяльність вважається основною (і єдиною)
метою оподаткування ПДВ багатьма економістами. Розробка політики щодо ПДВ може бути
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•

•

зведена до кількох питань: яку роль повинен відігравати ПДВ у системі оподаткування? Якою
має бути ставка ПДВ і чому? Які звільнення дійсно потрібні? Як систему можливо застосувати?
Багато економістів також стверджують, що не оподаткування, а певна інша політика повинна
переслідувати інші (економічні) цілі, крім залучення грошей. Це стосується деяких ключових
цілей аграрної політики: розвитку сільського господарства, продовольчої безпеки, здорової
їжі, розвитку малих фермерських господарств, розвитку ланцюга цінностей, розвитку сільської
місцевості, захисту довкілля та клімату, добробуту тварин…. Для досягнення цих цілей було б
досить довільно та неефективно використовувати цінову політику та політику ПДВ.
Якщо втручання в цінову політику розглядають на ринку, повинно бути зрозумілим, яку мету
переслідують та чи може цінова політика досягти цієї мети. Приклад: Політика «відсутності
відшкодування ПДВ при експорті» відкриває абсолютно нове поле політики для розробки
політики щодо ПДВ, і це - оподаткування виробників. Чи є це відповідною ціллю політики, яку
слід переслідувати, і якщо так, то чи є політика «відсутності відшкодування ПДВ при експорті»
доцільним інструментом політики? Як щодо основної ідеї ПДВ як податку на споживача? Як
можна реально вирішити та переслідувати різні цілі політики, що лежать в основі обговорення
ПДВ, цільовим та ефективним способом?
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Додаток 1: Рисунок 4.1 Ринкова модель ПДВ на основі Excel для ринку пшениці України (версія 1.0)
Supply
price

Demand
Domestic
World
price
market price market price

(USD/ton) (USD/ton)

(USD/ton)

(USD/ton)

210,00

252,00

210,00

210,00

252,00

Parameters of calibration

Parameters

Export
quantity

Producer
revenue

Consumer
expenditure

Foreign
exchange

(m tons)

(m tons)

(m tons)

(m USD)

(m USD)

(m USD)

Producer tax
rate
(%)

0%

26,80

8,80

26,80

8,80

0,3

Producer tax
(m USD)

0,00

0,00

20%

VAT revenue Export VAT refund
(m USD)
(m USD)

Total
benefit

Cost

Producer
surplus

Consumer
surplus

(m USD)

(m USD)

(m USD)

(m USD)

4096,97

1298,77

4329,23

1879,37

2217,60

3780,00

VAT rate Export VAT
refund
(%)
(%)

0%

1125,60

5628,00

-0,4

100%

Government budget
Protection
(m USD)

18,00

Elasticities
of supply of demand

5,388513877 80,36054778
Protection
rate
(%)

Demand
quantity

210,00

Constants
of supply
of demand

Price policy
parameters

Supply
quantity

VAT total
(m USD)

756,00

369,60

Total
(m USD)
369,60

Consumer
taxation

Producer
taxation

(m USD)

(m USD)

369,60

0,00

Welfare
Welfare
(activities) (distribution)
(m USD)
6578,20

(m USD)
6578,20

Джерело: Власне дослідження та розрахунки згідно даних ЄХЛІЧКА, КІРШКЕ та ШВАРЦА, 2007 р., Розділ 1-4 та дані Рисунку 4. 2.

Додаток 2: Рисунок 4.3: Ринкова модель ПДВ на основі Excel для ринку сої України (версія 1.0)
Supply
price

Demand
Domestic
World
price
market price market price

(USD/ton) (USD/ton)

(USD/ton)

(USD/ton)

321,43

385,71

321,43

321,43

385,71

Parameters of calibration

Parameters

Export
quantity

Producer
revenue

Consumer
expenditure

Foreign
exchange

(m tons)

(m tons)

(m tons)

(m USD)

(m USD)

(m USD)

Producer tax
rate
(%)

0%

4,30

2,20

4,30

2,20

0,3

Producer tax
(m USD)

0,00

0,00

20%

VAT revenue Export VAT refund
(m USD)
(m USD)
276,43

Cost

Producer
surplus

Consumer
surplus

(m USD)

(m USD)

(m USD)

(m USD)

1086,86

318,96

1063,19

238,28

848,57

756,00

VAT rate Export VAT
refund
(%)
(%)

0%

Total
benefit

1382,14

-0,4

40%

Government budget
Protection
(m USD)

2,10

Elasticities
of supply of demand

0,760927206 23,81929869
Protection
rate
(%)

Demand
quantity

360,00

Constants
of supply
of demand

Price policy
parameters

Supply
quantity

VAT total
(m USD)

54,00

222,43

Total
(m USD)
222,43

Consumer
taxation

Producer
taxation

(m USD)

(m USD)

56,57

165,86

Welfare
Welfare
(activities) (distribution)
(m USD)
1523,90

(m USD)
1523,90

Джерело: Власне дослідження та розрахунки згідно даних ЄХЛІЧКА, КІРШКЕ та ШВАРЦА, 2007 р., Розділ 1-4 та дані Рисунку 4. 2.

Додаток 3: Рисунок 4.4: Ринкова модель ПДВ на основі Excel для ринку пшениці в Україні (версія 2.0)
Supply
price

Demand
price

(USD/ton) (USD/ton)

210,00

252,00

210,00

252,00

Parameters

Domestic
World
market price market price

(USD/ton)

210,00

Supply
Supply
quantity
quantity
(Small farms) (Large farms)

(USD/ton)

(m tons)

210,00

Parameters of calibration
Constants of supply

Constant of
demand

(Small farms) (Large farms)

Protection rate Producer tax
rate
(%)

(%)

0%
Small farms
parameters

Production
share

(%)

18,76

8,04

18,76

0,3

VAT rate

Export VAT
refund rate

(%)

(%)

20%

(m tons)

26,80

8,80
8,80
Elasticity of
demand

10%

-0,4

Rent shares
Domestic
market
(%)

(%)

0,3

100%

Domestic
Export VAT
market share refund share

60%

(m tons)

(Small farms) (Large farms)

0%

(%)
30%

8,04

Demand
quantity

Elasticities of supply

1,616554163 3,771959714 80,36054778
Price policy
parameters

(m tons)

Supply
quantity
(Total)

50%

Export
market
(%)
50%

Export VAT
refund
(%)
50%

Export
Export
quantity
quantity
(Small farms) (Large farms)
(m tons)

2,76

(m tons)

15,24

Export
quantity
(Total)
(m tons)

18,00

Додаток 3: Рисунок 4.4: Ринкова модель ПДВ на основі Excel для ринку пшениці в Україні (версія 2.0), продовження
Producer revenue
(Small farms) (Large farms)
(m USD)

(m USD)

1805,08

Consumer
expenditure

Foreign
exchange

(m USD)

(m USD)

(Total)
(m USD)

3945,40

Rent/VAT budget loss
due to small farms VAT exemption
Total
(Domestic (Export (Export VAT
market)
market)
refund)

5750,47

2106,72

(m USD)

3780,00

(m USD)

221,76

(m USD)

0,00

(m USD)

11,59

Producer tax VAT revenue Export VAT refund VAT budget total
(via payments)

(m USD)

(m USD)

0,00

0,00

Total
benefit

(m USD)

(m USD)

787,92

Cost

(m USD)

233,35

(m USD)

116,68

5,80

Consumer
taxation

Government budget
Protection

Rent/Private sector gains
due to small farms VAT exemption
Total
(Small
(Large (Consumers)
farms)
farms)

VAT budget total Budget total
(via rents)

(m USD)

651,67

(m USD)

136,25

Producer surplus

Consumer
surplus

(m USD)

136,25

136,25

4096,97

(m USD)

389,63

(m USD)

909,14

(m USD)

1415,45

(m USD)

3036,26

(m USD)

(Small farms) (Large farms)
(m USD)

258,72

(m USD)

-116,68

Welfare
Welfare
(activities) (distribution)

1990,25

(m USD)

6578,20

110,88

(m USD)

233,35

Producer taxation

(Small farms) (Large farms) (Small farms) (Large farms)
(m USD)

(m USD)

(m USD)

6578,20

Джерело: Власне дослідження та розрахунки згідно даних ЄХЛІЧКА, КІРШКЕ та ШВАРЦА, 2007 р., Розділ 1-4 та дані Рисунку 4. 2.

(m USD)

-5,80

(Total)
(m USD)

-122,47

Додаток 4: Рисунок 4.5: Ринкова модель ПДВ на основі Excel для ринку пшениці України (версія 2.1) - ставка ПДВ: 7%
Supply
price

Demand
price

(USD/ton) (USD/ton)

210,00

224,70

210,00

252,00

Parameters

Domestic
World
market price market price

(USD/ton)

210,00

Supply
Supply
quantity
quantity
(Small farms) (Large farms)

(USD/ton)

(m tons)

210,00

Parameters of calibration
Constants of supply

Constant of
demand

(Small farms) (Large farms)

Protection rate Producer tax
rate
(%)

(%)

0%
Small farms
parameters

Production
share

(%)

18,76

8,04

18,76

0,3

VAT rate

Export VAT
refund rate

(%)

(%)

7%

(m tons)

26,80

9,21
8,80
Elasticity of
demand

10%

-0,4

Rent shares
Domestic
market
(%)

(%)

0,3

100%

Domestic
Export VAT
market share refund share

60%

(m tons)

(Small farms) (Large farms)

0%

(%)
30%

8,04

Demand
quantity

Elasticities of supply

1,616554163 3,771959714 80,36054778
Price policy
parameters

(m tons)

Supply
quantity
(Total)

50%

Export
market
(%)
50%

Export VAT
refund
(%)
50%

Export
Export
quantity
quantity
(Small farms) (Large farms)
(m tons)

2,51

(m tons)

15,07

Export
quantity
(Total)
(m tons)

17,59

Додаток 4: Рисунок 4.5 Ринкова модель ПДВ на основі Excel для ринку пшениці в Україні (версія 2.1) - ставка ПДВ: 7%; продовження
Producer revenue
(Small farms) (Large farms)
(m USD)

(m USD)

1730,88

3941,45

Consumer
expenditure

Foreign
exchange

(m USD)

(m USD)

Rent/VAT budget loss
due to small farms VAT exemption
Total
(Domestic (Export (Export VAT
market)
market)
refund)

(Total)
(m USD)

5672,32

2029,53

(m USD)

3693,27

(m USD)

81,26

(m USD)

0,00

(m USD)

3,69

Producer tax VAT revenue Export VAT refund VAT budget total
(via payments)

(m USD)

(m USD)

0,00

0,00

Total
benefit

(m USD)

(m USD)

275,77

Cost

(m USD)

84,95

(m USD)

42,48

1,85

Consumer
taxation

Government budget
Protection

Rent/Private sector gains
due to small farms VAT exemption
Total
(Small
(Large (Consumers)
farms)
farms)

(m USD)

225,29

VAT budget total Budget total
(via rents)
(m USD)

50,48

Producer surplus

Consumer
surplus

(m USD)

50,48

50,48

4195,26

(m USD)

389,63

(m USD)

909,14

(m USD)

1341,25

(m USD)

3032,31

(m USD)

(Small farms) (Large farms)
(m USD)

94,80

(m USD)

-42,48

Welfare
Welfare
(activities) (distribution)

2165,73

(m USD)

6589,76

40,63

(m USD)

84,95

Producer taxation

(Small farms) (Large farms) (Small farms) (Large farms)
(m USD)

(m USD)

(m USD)

6589,76

Джерело: Власне дослідження та розрахунки згідно даних ЄХЛІЧКА, КІРШКЕ та ШВАРЦА, 2007 р., Розділ 1-4 та дані Рисунку 4. 2

(m USD)

-1,85

(Total)
(m USD)

-44,32

Додаток 5: Рисунок 4.6: Ринкова модель ПДВ на основі Excel для ринку пшениці України (версія 2.2) - Експортна ставка відшкодування ПДВ: 50%
Supply
price

Demand
price

(USD/ton) (USD/ton)

190,91

229,09

210,00

252,00

Parameters

Domestic
World
market price market price

(USD/ton)

190,91

Supply
Supply
quantity
quantity
(Small farms) (Large farms)

(USD/ton)

(m tons)

210,00

Parameters of calibration
Constants of supply

Constant of
demand

(Small farms) (Large farms)

Protection rate Producer tax
rate
(%)

(%)

0%
Small farms
parameters

Production
share

(%)

18,23

8,04

18,76

0,3

VAT rate

Export VAT
refund rate

(%)

(%)

20%

(m tons)

26,04

9,14
8,80
Elasticity of
demand

10%

-0,4

Rent shares
Domestic
market
(%)

(%)

0,3

50%

Domestic
Export VAT
market share refund share

60%

(m tons)

(Small farms) (Large farms)

0%

(%)
30%

7,81

Demand
quantity

Elasticities of supply

1,616554163 3,771959714 80,36054778
Price policy
parameters

(m tons)

Supply
quantity
(Total)

50%

Export
market
(%)
50%

Export VAT
refund
(%)
50%

Export
Export
quantity
quantity
(Small farms) (Large farms)
(m tons)

2,33

(m tons)

14,57

Export
quantity
(Total)
(m tons)

16,90

Додаток 5: Рисунок 4.6 Ринкова модель ПДВ на основі Excel для ринку пшениці України (версія 2.2) - Експортна ставка відшкодування ПДВ: 50%;
продовження
Producer revenue
(Small farms) (Large farms)
(m USD)

(m USD)

1620,81

3504,95

Consumer
expenditure

Foreign
exchange

(m USD)

(m USD)

Rent/VAT budget loss
due to small farms VAT exemption
Total
(Domestic (Export (Export VAT
market)
market)
refund)

(Total)
(m USD)

5125,75

1989,62

(m USD)

3549,54

(m USD)

209,43

(m USD)

44,45

(m USD)

4,44

Producer tax VAT revenue Export VAT refund VAT budget total
(via payments)

(m USD)

(m USD)

0,00

0,00

Total
benefit

(m USD)

(m USD)

696,10

Cost

(m USD)

258,33

(m USD)

129,16

24,45

Consumer
taxation

Government budget
Protection

Rent/Private sector gains
due to small farms VAT exemption
Total
(Small
(Large (Consumers)
farms)
farms)

(m USD)

282,68

Producer surplus

VAT budget total Budget total
(via rents)
(m USD)

413,42

Consumer
surplus

(m USD)

413,42

413,42

4179,14

(m USD)

344,23

(m USD)

803,19

(m USD)

1276,58

(m USD)

2701,75

(m USD)

(Small farms) (Large farms)
(m USD)

69,81

(m USD)

20,00

Welfare
Welfare
(activities) (distribution)

2189,52

(m USD)

6581,27

104,72

(m USD)

258,33

Producer taxation

(Small farms) (Large farms) (Small farms) (Large farms)
(m USD)

(m USD)

(m USD)

6581,27

Джерело: Власне дослідження та розрахунки згідно даних ЄХЛІЧКА, КІРШКЕ та ШВАРЦА, 2007 р., Розділ 1-4 та дані Рисунку 4. 2

(m USD)

323,60

(Total)
(m USD)

343,61

Додаток 6: Рисунок 4.7 Сценарії розрахунку ПДВ для зниження ставки ПДВ до 7% та зниження ставки відшкодування ПДВ при експортних операціях
до 50%
Scenario

Supply
price

Demand
Domestic
World
price market price market price

(USD/ton) (USD/ton)

Present VAT policy
VAT rate reduction to 7%
Export VAT refund rate reduction to 50%

Scenario

210,00
210,00
190,91

Foreign
exchange

(m USD)

Present VAT policy
VAT rate reduction to 7%
Export VAT refund rate reduction to 50%

Scenario

3780,00
3693,27
3549,54

VAT
revenue

(m USD)

Present VAT policy
VAT rate reduction to 7%
Export VAT refund rate reduction to 50%

787,92
275,77
696,10

(USD/ton)

252,00
224,70
229,09

(USD/ton)

210,00
210,00
190,91

Supply
quantity
(Small
farms)

Supply
quantity
(Large
farms)

Supply
quantity
(Total)

Demand
quantity

Export
quantity
(Small
farms)

Export
quantity
(Large
farms)

Export
quantity
(Total)

(m tons)

(m tons)

(m tons)

(m tons)

(m tons)

(m tons)

(m tons)

210,00
210,00
210,00

8,04
8,04
7,81

Rent/VAT budget loss
due to small farms VAT exemption
Total
(Domestic (Export (Export VAT
market)
market)
refund)
(m USD)

(m USD)

221,76
81,26
209,43

Export VAT
refund

(m USD)

651,67
225,29
282,68

(m USD)

0,00
0,00
44,45

Total VAT
budget

(m USD)

136,25
50,48
413,42

(m USD)

11,59
3,69
4,44

Consumer
taxation

(m USD)

258,72
94,80
69,81

233,35
84,95
258,33

18,76
18,76
18,23

26,80
26,80
26,04

8,80
9,21
9,14

2,76
2,51
2,33

18,00
17,59
16,90

Rent/Private sector gains
due to small farms VAT exemption
(Consumers)
Total
(Small
(Large
farms)
farms)
(m USD)

(m USD)

116,68
42,48
129,16

5,80
1,85
24,45

Producer taxation

(m USD)

110,88
40,63
104,72

(m USD)

233,35
84,95
258,33

Producer surplus

(Small
farms)

(Large
farms)

(Total)

(Small
farms)

(Large
farms)

(m USD)

(m USD)

(m USD)

(m USD)

(m USD)

-116,68
-42,48
20,00

15,24
15,07
14,57

-5,80
-1,85
323,60

-122,47
-44,32
343,61

1415,45
1341,25
1276,58

3036,26
3032,31
2701,75

Consumer
surplus

Welfare

(m USD)

(m USD)

1990,25
2165,73
2189,52

6578,20
6589,76
6581,27

Додаток 7: Рисунок 5.1 Сценарії розрахунку ПДВ для ринку пшениці України
Supply
price

Scenarios

Demand
price

Domestic
World
market price market price

Supply
quantity

Demand
quantity

Export
quantity

Government budget
VAT revenue Export VAT refund

(USD/ton) (USD/ton)

(USD/ton)

(USD/ton)

(m tons)

(m tons)

(m tons)

(m USD)

(m USD)

Consumer Producer
taxation taxation

Welfare

Total
(m USD)

(m USD)

(m USD)

(m USD)

0

Baseline

210,00

252,00

210,00

210,00

26,80

8,80

18,00

787,92

651,67

136,25

258,72

-122,47

6578,20

1

No export VAT refund

175,00

210,00

175,00

210,00

25,37

9,47

15,91

621,65

0,00

621,65

-99,39

721,04

6566,09

2

No trader export VAT refund

187,50

225,00

187,50

210,00

25,90

9,21

16,70

679,98

220,11

459,87

34,53

425,34

6579,47

3

VAT rate reduction

210,00

224,70

210,00

210,00

26,80

9,21

17,59

275,77

225,29

50,48

94,80

-44,32

6589,76

Baseline scenario assumptions
World market price (USD/ton):
Parameters:
Price policy parameters:

Small farms parameters:

Elasticities of supply (abs.):
Elasticity of demand (abs.):
Protection rate (%):
Producer tax rate (%):
VAT rate (%):
Export VAT refund share (%):
Production share (%):
Domestic market share (%):
Export VAT refund share (wrong declaration) (%):
Rent share - domestic market (%):
Rent share - export market (%):
Rent share - export VAT refund share (%):

210,00
0,30
-0,40
0,00
0,00
20,00
100,00
30,00
60,00
10,00
50,00
50,00
50,00

No export VAT refund scenario assumption:
All assumptions equal to baseline scenario, but:
Price policy parameters:
Export VAT refund share (%):

0,00

No trader export VAT refund scenario assumption:
All assumptions equal to baseline scenario, but:
Price policy parameters:
Export VAT refund share (%):

40,00

No trader export VAT refund scenario assumption:
All assumptions equal to baseline scenario, but:
Price policy parameters:
VAT rate (%):

Джерело: Власні розрахунки на основі моделі Excel для ринку пшениці в Україні (версія 2.0)

7,00

