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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 Актуальність теми дослідження. Європейський Союз є унікальним 

міждержавним об’єднанням наднаціонального характеру. В рамках ЄС 

відбувається пошук більш досконалих форм і методів організації та діяльності 

всього механізму правового регулювання. Правове регулювання непрямого 

оподаткування переходить із внутрішньодержавного на наднаціональний 

рівень, при якому величина податкових доходів однієї держави-члена 

безпосередньо залежить від податкового регулювання в інших. Саме тому в 

рамках ЄС відбувається процес гармонізації правового регулювання непрямого 

оподаткування шляхом вироблення спільних ефективних податкових 

механізмів, які мають на меті компенсувати скасування торговельних бар’єрів в 

умовах функціонування внутрішнього ринку ЄС, забезпечити рівні умови 

конкуренції та стабільний розвиток як окремих держав-членів, так і Євросоюзу 

в цілому.  

Вивчення правового регулювання непрямого оподаткування 

Європейського Союзу важливо та актуально не тільки з точки зору 

теоретичного осмислення процесів гармонізації, але й з позицій використання 

набутого досвіду у вирішенні подальших шляхів гармонізації податкового 

законодавства України в рамках реформування податкової системи. 

Актуальність даного дослідження зумовлена значним впливом економічних та 

політичних перетворень в ЄС на українську економіку та нормативно-правову 

базу, що регламентує економічні відносини як всередині країни, так і з 

державами-членами Євросоюзу, та, зокрема, важливим значенням і особливою 

роллю податкової гармонізації в ході поглиблення європейської економічної 

інтеграції. Результати гармонізації покликані сприяти впровадженню режиму 

вільної торгівлі між Україною та ЄС, максимальному усуненню податкових 

перешкод для вільного руху товарів, послуг, осіб та капіталів, покращенню 

податкових умов для діяльності вітчизняних та іноземних компаній в Україні, 

виходу українських підприємств на ринки Європи.  

Віддаючи належне дослідженням вітчизняних та зарубіжних учених-

юристів та економістів, варто зазначити, що проблемам правового регулювання 

непрямого оподаткування в рамках Європейського Союзу на сучасному етапі 

не приділяється достатньої уваги. 

У науці міжнародного права та права ЄС висвітлювались деякі аспекти 

формування податкового права, зокрема правового регулювання непрямого 

оподаткування. Так, було враховано положення праць зарубіжних учених у 

галузі теорії права Європейського Союзу (Г. де Бурка, Л. Ентін, С. Кашкін, 

В. Кернз, Ж. Монне, А. Татам, Б. Топорнін, Е. Хаас, Т. Хартлі, С. Хоффман, 

Дж. Шоу та інших), економіки (Б. Баласса, Л. Браун, Дж. Пелкманс, 

Дж. Пайндер, Я. Тінберген). 

Серед українських науковців, які вивчали теоретичні аспекти 

європейської інтеграції, засади функціонування Європейського Союзу, в тому 
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числі внутрішнього ринку ЄС, і праці яких було використано для проведення 

дослідження, слід відмітити таких як В. Василенко, О. Вишняков, 

М. Гнатовський, Л. Грицаєнко, А. Дмитрієв, В. Забігайло, В. Копійка, 

В. Манжола, В. Муравйов, Н. Мушак, Р. Петров, В. Опришко, К. Смирнова, 

Л. Тимченко, В. Терницький, А. Філіпенко, О. Шнирков, О. Шпакович та 

інших.  

Вузькогалузевим питанням оподаткування на рівні ЄС присвячені праці 

вітчизняних і зарубіжних учених, які розробляють проблематику податкового 

права Європейського Союзу (І. Березовська, О. Захаров, О. Маташева, 

О. Погорлецький, П. Селезень, М. Сініцина, Б. Терра, Г. Толстопятенко), 

гармонізації непрямого оподаткування в ЄС (Т. Бусарєва, М. Вавилова, 

Д. Вебер, З. Веліханова, А. Ессон, А. Каграманян, М. Клємєнтьєв, Ю. Купцова, 

Ю. Ранчинська), фіскальних аспектів інтеграції України до ЄС та гармонізації 

українського законодавства з правом ЄС у цій сфері (Ю. Андрійчук, 

Д. Веремчук, Л. Демиденко, В. Денисов, І. Куровська, О. Лепетюк, 

Я. Самусевич, О. Чередниченко, К. Ященко). В Україні питання правового 

регулювання непрямого оподаткування в ЄС порушувались в єдиному 

спеціальному дослідженні К. Ященко, яке з об’єктивних причин не враховує 

останніх змін у праві ЄС та України. Поза увагою дослідження залишились 

останні зміни в нормативному регулюванні непрямих податків на рівні 

Євросоюзу, а також сучасні тенденції європейської інтеграції, які значно 

вплинули на гармонізацію положень українського законодавства з вимогами 

права ЄС у цій сфері, що обумовлює актуальність проведеного дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в рамках теми наукових досліджень 

«Правові засади співпраці України з міжнародними інтеграційними 

об’єднаннями: теорія і практика», що є частиною планової теми Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Україна у міжнародних інтеграційних процесах» № 11БФ048-01, 

яка, в свою чергу, є складовою частиною комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Наукові 

проблеми сталого державного розвитку України». 

Мета і завдання дослідження. Основною метою дисертаційного 

дослідження є проведення комплексного та системного аналізу механізмів 

правового регулювання непрямого оподаткування в Європейському Союзі, 

визначення правових інструментів регулювання оподаткування непрямими 

податками в ЄС, встановлення принципів та закономірностей розвитку цього 

регулювання й тенденцій впливу наднаціональних норм на правопорядок 

України. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення таких 

завдань: 

− вивчити теоретико-методологічні підходи до становлення 

механізму правового регулювання непрямого оподаткування в рамках ЄС;  
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− дослідити еволюцію становлення правового регулювання 

непрямого оподаткування в ЄС; 

− проаналізувати процес гармонізації непрямого оподаткування в 

Європейському Союзі; 

− визначити роль податку на додану вартість як одного з непрямих 

податків Європейського Союзу і джерела формування системи власних 

ресурсів та проаналізувати правові засади його регулювання; 

− вивчити сучасну практику Суду ЄС у сфері оподаткування ПДВ; 

− визначити місце акцизів у системі непрямих податків ЄС та 

проаналізувати правові засади їх регулювання; 

− вивчити положення актів ЄС щодо правового регулювання акцизів 

на алкоголь, тютюнові вироби, енергоносії та електроенергію в Європейському 

Союзі;  

− охарактеризувати договірний та інституційний механізм 

гармонізації законодавства України із законодавством ЄС у сфері непрямого 

оподаткування; 

− дослідити положення Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом щодо непрямого оподаткування, засади законодавства 

України на предмет відповідності положенням актів Євросоюзу. 

Об’єктом дослідження є сучасні правовідносини, які складаються в 

правопорядку Євросоюзу та в Україні, у сфері непрямого оподаткування.  

Предметом дослідження є система норм права Євросоюзу, що 

регулюють відносини у сфері непрямого оподаткування на внутрішньому 

ринку; джерела правового регулювання непрямого оподаткування в Україні; 

наукові концепції та теоретичні розробки міждисциплінарного характеру, а 

також вітчизняна і зарубіжна доктрини права ЄС. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять 

загальнонауковий діалектичний метод пізнання, системно-функціональний 

метод, метод системного аналізу, міждисциплінарний метод та спеціальні 

методи пізнання, зокрема формально-логічний й формально-юридичний, 

історичний та порівняльно-правовий, методи аналогії, індукції та дедукції. 

Діалектичний метод дослідження став методологічною базою для вивчення 

об’єктивних правових явищ, що в сукупності формують порядок 

оподаткування, та розгляду його в системному взаємозв’язку та постійному 

розвитку. Формально-юридичний метод було використано при визначенні 

юридичного змісту правових актів, якими гармонізовані непрямі податки в ЄС 

та при встановленні змісту гармонізації податкового законодавства України з 

законодавством ЄС про непряме оподаткування. В якості базового методу 

обрано також системно-функціональний метод, оскільки в даній роботі право 

Європейського Союзу розглядається як система, а правове регулювання 

непрямих податків ЄС – як її складовий елемент. Системно-функціональний 

метод та метод системного аналізу при використанні міждисциплінарного 

методу пізнання дали змогу систематизувати доктринальні підходи до значення 
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та еволюції правового регулювання непрямого оподаткування на рівні 

Євросоюзу. Визначення тенденцій подальшого розвитку регулювання 

непрямого оподаткування ґрунтується на використанні індуктивного 

узагальнення та дедуктивного висновку. З метою виявлення спільності та 

відмінності принципів та положень правового регулювання непрямого 

оподаткування в Україні та Європейському Союзі було використано 

порівняльний метод.  Для аналізу окремих аспектів теми використано історико-

правовий метод, за допомогою якого досліджено процеси гармонізації 

непрямого оподаткування в ЄС, а також України з ЄС в динаміці, що 

допомогло виявити внутрішні і зовнішні зв’язки, закономірності і суперечності 

розвитку гармонізації. Порівняльно-історичний метод використано для 

виявлення відмінностей теоретичних підходів до способів гармонізації в 

інтеграційних процесах. Комплексне використання широкого спектру 

методологічних підходів сприяло всебічному і цілісному дослідженню 

правового регулювання у сфері непрямого оподаткування в Європейському 

Союзі. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що дана 

праця є одним із перших у вітчизняній науці комплексним та системним 

дослідженням актуальних проблем та новітніх тенденцій розвитку правового 

регулювання непрямого оподаткування в Європейському Союзі з урахуванням 

сучасних змін правотворчої та правозастосовної практики інститутів 

Євросоюзу та їх впливу на розвиток правового регулювання непрямих податків 

в Україні. 

Дана робота розвиває перспективний напрям досліджень у вітчизняній 

науці міжнародного права та права ЄС. 

У дисертаційній роботі сформульовано такі нові концептуальні 

положення та висновки, що є особистим внеском автора в дослідження 

наукової проблеми, і виносяться на захист: 

вперше: 

1. проаналізовано існуючі теоретико-методологічні підходи до 

європейської інтеграції та, зокрема, становлення механізму правового 

регулювання непрямого оподаткування в ЄС в єдності економічного та 

політичного елементів європейської інтеграції;  

2. досліджено еволюцію становлення правового регулювання непрямого 

оподаткування в ЄС із прив’язкою до етапів економічної інтеграції, 

встановлено, що формування правової регламентації у цій сфері включає п’ять 

стадій, які характеризуються як економічними, так і політичними 

перетвореннями в ЄС; 

3. здійснено комплексний аналіз сучасної практики Суду ЄС у сфері 

стягнення ПДВ та виявлено сфери, не врегульовані актами ЄС, зокрема 

простежено тенденцію відходу Суду ЄС від винятково тлумачення положень 

директив для усунення прогалин законодавства у цій сфері та встановлення 
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метою покращення функціонування системи ПДВ в рамках ЄС, а відтак –

усуненні необхідності звертатись до Суду в майбутньому; 

4. надано комплексну характеристику правового регулювання акцизів на 

алкоголь, тютюнові вироби, енергоносії та електроенергію в Європейському 

Союзі з урахуванням змін нормативного регулювання в Євросоюзі та останніх 

сучасних тенденцій в ЄС у цій сфері, зокрема проаналізовано положення низки 

вертикальних нормативно-правових актів ЄС, прийнятих після набуття 

чинності Лісабонським договором у 2009 р., а саме Регламенту 162/2013 щодо 

взаємного визнання процедур повної денатурації спирту для виключення з-під 

оподаткування акцизами, Директиви 2011/64/ЄC щодо структури та ставок 

акцизів на тютюн, Директиви 2014/40/ЄС щодо зближення законів, підзаконних 

та адміністративних положень держав-членів стосовно виробництва, 

представлення та продажу тютюну й пов’язаної з ним продукції та про 

скасування Директиви 2001/37/ЄС, Імплементаційного регламенту 2015/272, що 

вносить зміни до Імплементаційного Регламенту № 612/2013 про 

функціонування реєстру економічних операторів та податкових складів, 

відповідних статистичних даних та звітності на підставі Регламенту Ради 

№ 389/2012 щодо адміністративного співробітництва у сфері акцизного 

оподаткування;  

удосконалено: 

5. розуміння гармонізації непрямого оподаткування в Євросоюзі з 

урахуванням двох стадій цього процесу: формування спільних норм на 

наднаціональному рівні та приведення законодавства держав-членів у 

відповідність до нього; 

6.  вивчення інституційного механізму співробітництва України та ЄС та 

внутрішньодержавний механізм гармонізації українського законодавства у 

сфері непрямих податків із правом ЄС; 

7. аналіз положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо 

непрямого оподаткування, засад законодавства України на предмет 

відповідності положенням актів Євросоюзу у цій галузі, сфер ефективної 

гармонізації та прогалин у цій галузі; 

набули подальшого розвитку: 

8. аналіз засад правового регулювання оподаткування ПДВ в ЄС, 

визначення ролі податку на додану вартість у системі власних ресурсів 

Європейського Союзу;  

9. дослідження горизонтальних актів ЄС щодо оподаткування акцизами 

та значення акцизів для формування внутрішнього ринку ЄС. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Практичне 

значення результатів дослідження полягає в тому, що положення та висновки 

дисертації можуть бути використані для подальшого наукового дослідження 

проблематики правового регулювання непрямого оподаткування в 

Європейському Союзі та удосконалення існуючих із цього питання норм права 

України. У навчальному процесі положення та висновки дисертації можуть 
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бути використані при підготовці посібників та підручників, при викладанні 

загальних та спеціальних навчальних курів із права Європейського Союзу, 

зокрема при вивченні матеріального права ЄС, податкового права ЄС, у 

науково-дослідній роботі студентів. Основні положення дисертаційної роботи 

можуть бути використані в процесі підготовки та перепідготовки фахівців 

відповідних галузей та в рамках навчального процесу у вищих навчальних 

закладах України юридичного профілю при підготовці підручників, посібників 

та методичних рекомендацій, при викладанні навчальних курсів «Право 

Європейського Союзу», «Матеріальне право Європейського Союзу», «Право 

міжнародних організацій», «Міжнародне економічне право», «Податкове право 

Європейського Союзу». З практичної точки зору, результати проведеного 

дисертаційного дослідження можуть бути використані державними органами 

України у врахуванні досвіду та практики Європейського Союзу при 

формуванні правового регулювання непрямого оподаткування в Україні. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано 

здобувачем самостійно, усі сформульовані в ньому положення та висновки з 

рекомендаціями обґрунтовані на базі особистих досліджень автора. Для 

аргументації окремих положень використані праці інших науковців, на які 

зроблені посилання. В індивідуальних наукових працях застосовано лише 

авторські ідеї та розробки. 

Апробація результатів дисертації. Висновки і положення дослідження 

обговорювалися на засіданнях кафедри порівняльного і європейського права 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Результати дослідження, викладені у дисертації, були 

оприлюднені на: міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародні та 

національні правові виміри забезпечення стабільності» (19-20 квітня 2013 р.), 

ХІ міжнародній науково-практичній конференції «Глобалізація у сфері 

економіки і технологій» (26-27 квітня 2014 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції  «Вплив Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 

правопорядок України» (22 квітня 2015 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дослідження знайшли 

відображення в 16 публікаціях: восьми статтях, опублікованих у 

спеціалізованих фахових наукових виданнях (у тому числі одна – у 

зарубіжному науковому фаховому виданні), та восьми виступах на 

конференціях. 

Структура роботи зумовлена метою та завданнями дослідження і 

складається зі вступу, чотирьох розділів, що містять чотирнадцять підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 

232 сторінки. Список використаних джерел охоплює 29 сторінок (269 

найменувань). 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; 

охарактеризовано ступінь наукового опрацювання проблеми; вказано зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами; сформульовані мета та 

завдання; об’єкт і предмет дослідження; його методологічна основа; вказана 

наукова новизна одержаних результатів та їх теоретичне і практичне значення; 

подано відомості про апробацію основних положень дисертації та публікації за 

темою дослідження; надано інформацію про структуру і обсяг дисертаційної 

роботи. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади становлення 

механізму правового регулювання непрямих податків в Європейському 

Союзі», що складається з чотирьох підрозділів, висвітлюються теоретико-

методологічні підходи до європейської інтеграції та правового регулювання 

непрямого оподаткування в ЄС, характеризуються еволюція правового 

регулювання непрямих податків в Європейському Союзі, дається визначення 

поняття гармонізації непрямого оподаткування в ЄС, міститься перелік та 

авторська класифікація принципів гармонізації непрямого оподаткування в ЄС. 

У підрозділі 1.1 «Теоретичні засади інтеграції в податковій сфері в 

рамках ЄС» характеризуються як загальновідомі (теорія федералізму, 

інтегрального федералізму, міжурядовий підхід, ліберальний міжурядовий 

підхід, функціоналізм), так і сучасні підходи до інтеграції (концепція 

неофедералізму, теорія багаторівневого управління, теорія 

неоінституціоналізму, концепція «багаторівневої Європи», концепція «змінної 

геометрії», концепція Європи концентричних кіл, теорія комунікації, теорія 

неофункціоналізму), проводиться їх аналіз щодо можливого застосування до 

пояснення та теоретичного обґрунтування процесів інтеграції в податковій 

сфері в ЄС. Автор акцентує увагу на теорії неофункціоналізму, яка дає 

можливість розкрити єдність економічного та політичного елементів інтеграції 

в ЄС, в тому числі і у сфері непрямих податків, застосовуючи концепцію 

трьохетапного «переливання» («проникнення»).  

У підрозділі 1.2 «Передумови запровадження правового регулювання 

непрямих податків в Європейському Союзі» визначені історико-економічні 

передумови запровадження правового регулювання непрямого оподаткування в 

Європейському Союзі. Враховуючи провідну роль економічних факторів у 

процесах європейської інтеграції, автор вивчає передумови запровадження 

правового регулювання непрямих податків в ЄС з урахуванням стадій 

економічної інтеграції, запропонованих Б. Баласса. На першому етапі 

європейської інтеграції – створення зони вільної торгівлі – скасовуються 

імпортні тарифи і квоти в торгівлі між державами-членами, при цьому 

зберігаються національні імпортні тарифи і квоти в торгівлі з третіми країнами. 

Із переходом до другого етапу інтеграції – створення митного союзу – держави-

члени ліквідують бар’єри у взаємній торгівлі, в тому числі податкові, формують 

спільний митний тариф у торгівлі з третіми країнами. На третьому етапі 
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європейської інтеграції із формуванням внутрішнього ринку відбувається 

утвердження принципу вільного руху товарів, послуг, осіб та капіталів, виникає 

необхідність створення нормальних умов конкуренції, узгодження податкових 

режимів для національних та імпортованих товарів і послуг; Рада приймає 

Рішення 70/243, відповідно до якого власні ресурси ЄС формуються, серед 

іншого, з ресурсу ПДВ. Крім цього, Єдиний європейський акт започаткував 

широку законодавчу програму, яка передбачала прийняття низки директив та 

регламентів, метою яких було запровадження внутрішнього ринку держав-

членів ЄС до 1992 р., в тому числі шляхом ліквідації податкових бар’єрів, що 

ще залишилися на той час, гармонізації законодавства стосовно прямого і 

непрямого оподаткування. Єдиний європейський акт став віддзеркаленням 

положень прийнятої у 1985 р. Білої книги, яка містила перелік заходів щодо 

усунення податкових бар’єрів на шляху формування внутрішнього ринку ЄС. 

На четвертій стадії (формування економічного союзу) відбувається 

гармонізація національного законодавства у сфері оподаткування з вимогами 

ЄС з метою недопущення дискримінації та викривлення, фрагментації ринку. 

П’ятий етап повної економічної інтеграції передбачає повну уніфікацію 

податкової політики, створення наднаціональних інститутів, які приймають 

обов’язкові рішення для всіх держав-членів, проте цей процес далекий від 

завершення. В Договорі про стабільність, координацію та зближення в рамках 

економічного та валютного союзу від 2 березня 2012 р. держави-члени ЄС 

визнали необхідність подальшої тісної співпраці та узгодження у сфері 

оподаткування. Застосовуючи  теорію етапів економічної інтеграції Б. Баласси 

до ЄС, дисертант стверджує, що про процес негативної інтеграції можна 

говорити на першому – четвертому етапах інтеграції, коли відбувається 

усунення дискримінаційних та обмежуючих норм національного законодавства 

держав-членів. Позитивна інтеграція відбувається вже на п’ятому етапі – повної 

економічної інтеграції. 

У підрозділі 1.3 «Гармонізація правового регулювання непрямих податків 

в Європейському Союзі» робиться комплексний аналіз теоретичних підходів до 

визначення поняття, етапів гармонізації правового регулювання непрямого 

оподаткування. Однією із основних перешкод для успішного здійснення 

податкової гармонізації є відсутність чіткого визначення цього поняття в 

рамках ЄС, а також використання низки термінів для його заміни, як то 

координація, зближення, конвергенція, уніфікація, апроксимація. Дисертант 

наводить авторське визначення поняття гармонізації правового регулювання 

непрямого оподаткування в рамках Євросоюзу як формування спільних засад 

правового регулювання непрямого оподаткування та приведення законодавств 

держав-членів у відповідність до норм права ЄС. Розглядаються процеси 

базової, вибіркової, мінімальної гармонізації, вертикальної та горизонтальної 

гармонізації непрямого оподаткування в ЄС.  

У підрозділі 1.4 «Принципи гармонізації непрямого оподаткування в 

Європейському Союзі» наведена авторська класифікація принципів гармонізації 
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непрямого оподаткування в Європейському Союзі. До першої групи належать 

принципи, що визначають природу права ЄС в цілому (принцип прямої дії 

права ЄС, принцип примату). Досліджується їх значення та роль в процесі 

гармонізації непрямого оподаткування. Другу групу формують інституційні 

принципи (наділення повноваженнями, одноголосності, субсидіарності та 

пропорційності). Третю групу складають принципи гармонізації фіскальних 

положень в ЄС (недискримінації, фіскального нейтралітету, податкової 

конкуренції, рівності, гнучкості, узгодженості, ефективності). Автор розглядає 

положення установчих договорів ЄС та практику Суду ЄС, що закріплює ці 

принципи.     

Розділ другий «Правове регулювання податку на додану вартість в 

Європейському Союзі» складається із трьох підрозділів, в яких ідеться про 

місце ПДВ в системі непрямих податків ЄС, джерела правового регулювання 

ПДВ в ЄС, а також рішення Суду ЄС у цій сфері. 

У підрозділі 2.1 «Податок на додану вартість в системі непрямих 

податків Європейського Союзу» визначаються переваги ПДВ порівняно із 

податками з обороту та податками на споживання, дається характеристика 

елементів ПДВ на основі актів ЄС. Автор доводить, що саме непрямі податки 

стали першочерговим об’єктом зближення податкових систем країн ЄС і саме в 

цій галузі державам-членам ЄС вдалося домогтися значних успіхів. Це 

пояснюється дією декількох факторів: по-перше, формуванням внутрішнього 

ринку; по-друге, створенням системи власних ресурсів фінансування ЄС. 

Зростання транскордонної торгівлі в країнах Західної Європи автор розглядає в 

якості основного чинника, що вплинув на загальне впровадження ПДВ. 

Дисертант зазначає, що включення ПДВ у систему фіскальних платежів 

переслідувало кілька цілей: максимально можливе розширення бази 

оподаткування на споживання (цей податок охоплює практично всі комерційні 

угоди) і виконання необхідної умови гармонізації податкових систем держав 

ЄС. Вивчення основних елементів ПДВ доводить ефективність застосування 

цього податку в Євросоюзі.  

У підрозділі 2.2 «Джерела правового регулювання податку на додану 

вартість в Європейському Союзі» здійснюється комплексний аналіз джерел 

права ЄС, що стосуються оподаткування ПДВ. У ДФЄС передбачено, що 

«держави-члени координуватимуть їхні економічні напрями політики в Союзі». 

Координація здійснюється зокрема шляхом прийняття актів ЄС. Директива 

Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість нині є 

основним джерелом правового регулювання ПДВ на рівні ЄС. Директива 

закріплює принцип спільної системи ПДВ; коло осіб, які підлягають 

оподаткуванню, оподатковувані операції; місце здійснення оподатковуваних 

операцій, настання податкового зобов’язання, ставки податку на додану 

вартість, податкові пільги тощо. В директиву вносились зміни, зокрема щодо 

правил відшкодування ПДВ особам, заснованим не в державі-члені 

відшкодування, а в іншій державі-члені (Директива 2008/9/ЄС). Регламент 
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143/2008 встановив порядок адміністративної співпраці та обміну інформацією 

між інститутами ЄС та державами-членами.  

У підрозділі 2.3 «Практика Суду ЄС у сфері оподаткування податку на 

додану вартість» при вивченні практики Суду ЄС автором була визначена 

тенденція, за якою перші справи щодо ПДВ стосувались питань тлумачення 

положень директив, тоді як останнім часом Суд розглядає справи щодо 

складних бізнес-моделей, що стосуються двох та більше держав-членів; 

торгівлі товарами та надання послуг через Інтернет, обслуговування в галузі 

телекомунікації. Багато справ стосуються винятків із оподаткування ПДВ, 

оскільки винятки значно впливають на можливість платників податків 

відшкодувати сплачений ПДВ. Автор зазначає, що нині роль Суду ЄС у справах 

щодо ПДВ полягає не в усуненні прогалин законодавства у цій галузі, а в 

покращенні системи функціонування системи ПДВ в ЄС. Узагальнення 

практики Суду ЄС дало можливість визначити питання, щодо яких до Суду ЄС 

звертаються найчастіше: незаконна податкова дискримінація (справи Lütticke 

GmbH, Gaston Schul Dounne Expenditur B.V., Hansen & Balle),  місце поставки 

товарів (Kohler, EMAG), коригування податкових зобов’язань (Leesportefeuille 

«Intiem» CV, Hansgeorg Lennartz), фіксована компенсаційна ставка (Commission 

v. Italian Republic), оподаткування послуг туристичних агентів (справа 

Commissioners of Customs and Excise), відшкодування ПДВ (Commission v. 

Spain), податкові зловживання (Halifaх). 

Розділ третій «Акцизи в системі непрямих податків Європейського 

Союзу», що складається із чотирьох підрозділів, визначає роль та місце акцизів 

серед непрямих податків ЄС, містить характеристику правового регулювання 

акцизів на алкоголь, тютюнові вироби, енергоносії та електроенергію.  

У підрозділі 3.1 «Акцизи як непрямі податки Європейського Союзу» 

зазначено, що акцизи встановлюються, як правило, на дефіцитну й 

високорентабельну продукцію й товари, призначені для населення й держави, 

що є монополією. Акциз виконує як фіскальну функцію, наповнюючи 

державний бюджет, так і регулюючу, яка корегує попит та пропозицію, 

збільшуючи або зменшуючи ціну товару. Істотні відмінності в ставках акцизів у 

різних державах-членах (високі ставки в північних країнах (з причин охорони 

здоров’я та істотної частки акцизів в бюджеті країни) і низькі на півдні), різні 

способи стягнення акцизів (система митних складів, акцизні марки) 

ускладнювали процес усунення внутрішніх бар’єрів для торгівлі, а також 

вільний рух товарів; призводили до втрати прибутку і шахрайства.  

Автор розмежовує акти вторинного права ЄС щодо оподаткування 

акцизами на горизонтальні, загальні для всіх видів підакцизної продукції 

(Директива 2008/118 про загальний режим акцизних зборів) та вертикальні, що 

містять положення щодо оподаткування окремих видів підакцизних товарів 

(Директиви 92/83 і 92/84 – щодо алкогольної продукції; Директиви 2011/64 – 

щодо тютюнових виробів; Директива 2003/96 – щодо енергоносіїв та 

електроенергії). 
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У підрозділі 3.2 «Особливості регулювання акцизів на алкоголь в 

Європейському Союзі» досліджуються положення установчих договорів та 

актів ЄС щодо стягнення акцизів з алкогольної продукції. До об’єктів 

оподаткування акцизами належать спирт та алкогольні напої (п. 1 «b» ст. 1 

Директиви 92/83/ЄЕС). Основне питання, що поставало в процесі гармонізації 

структури та ставок на алкоголь, була ступінь конкуренції різних алкогольних 

напоїв між собою. Хоча повна гармонізація в сфері оподаткування акцизами 

алкогольної продукції та спирту була визнана Радою недоцільною, все ж були 

встановлені мінімальні ставки акцизів. Впровадження і стягування акцизів на 

алкогольну продукцію також має на меті охорону здоров’я споживачів. 

Можливість вжиття податкових заходів із метою охорони здоров’я передбачена 

ДФЄС та не веде до дискримінації. 

У підрозділі 3.3 «Правове регулювання акцизів на тютюнові вироби в 

Європейському Союзі» вказується, що тютюнові вироби є зручним об’єктом 

оподаткування, оскільки були об’єктом оподаткування у всіх державах-членах 

ЄС до моменту їх гармонізації, становлять суттєву частку податкової бази в 

країнах-членах ЄС та можуть впливати на функціонування внутрішнього 

ринку. Основним актом у сфері регулювання оподаткування тютюнової 

продукції є Директива 2011/64/ЄС щодо структури та ставок акцизів на тютюн. 

У 2012 р. було запропоновано прийняти нову директиву стосовно 

оподаткування тютюнових виробів, що передбачає вимоги стандартизації 

упаковки і маркування тютюнових виробів, які швидше за все, зменшать обсяги 

споживання тютюну внаслідок його здорожчання. Автор зазначає, що такі 

нововведення мають і негативні наслідки, оскільки збільшиться тиск на ціни, 

зросте попит на дешевші товари, процвітатиме «чорний» ринок. Пропозиції 

Комісії ЄС у 2014 р. щодо підвищення мінімального порогу оподаткування 

окремих видів тютюнових виробів мали на меті змінити рівень оподаткування 

акцизами; підвищити мінімальні ставки податку; сприяти усуненню існуючого 

спотворення в торгівлі тютюновими виробами в ЄС та запобігти 

взаємозамінності тютюнових виробів, що могло б призвести до ухилення від 

сплати податків; спростити систему акцизного оподаткування; зменшити 

відмінності в оподаткуванні тютюнових виробів у державах-членах. 

Підрозділ 3.4 «Енергоносії та електроенергія як об’єкт непрямого 

оподаткування в Європейському Союзі» містить аналіз правового регулювання 

оподаткування енергоносіїв та електроенергії як особливого об’єкта 

оподаткування. Визначення структури та рівня ставок акцизів на ці товари 

обумовлюють такі фактори, як транспортна політика (конкуренція між різними 

видами транспорту); екологічна політика (зменшення забруднення 

навколишнього середовища); енергетична політика держави в цілому 

(підтримання рівноваги використання різних джерел енергії, збалансоване 

використання національного та імпортованого палива); сільськогосподарська 

політика (наприклад, зниження акцизу на біопаливо); загальна політика 

зайнятості. Основний акт ЄС у цій сфері, Директива 2003/96/ЄС щодо 
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реструктуризації системи Співтовариства з оподаткування енергоносіїв та 

електроенергії, встановила мінімальні рівні оподаткування, визначила випадки 

звільнення від оподаткування та застосування зменшених ставок акцизів, 

розширила предмет регулювання системи мінімальної ставки на енергоносії, які 

раніше обмежувалися тільки нафтопродуктами, на всі енергоносії, включаючи 

вугілля, природний газ і електроенергію.  

Автор наголошує на тому, що значна увага в рамках ЄС приділяється 

розробці альтернативних джерел енергії. Починаючи із 2001 р., вносяться 

пропозиції щодо  застосування зниженої ставки акцизу на біопаливо, у 2002 р. 

було закріплено принцип «забруднювач платить». Однією з останніх ініціатив 

Комісії є пропозиція щодо здійснення оподаткування палива на підставі частки 

викидів CO2 в атмосферу з урахування їх енергомісткості. 

Розділ четвертий «Організаційно-правові засади гармонізації 

законодавства України з правом Європейського Союзу про непряме 

оподаткування», що містить три підрозділи, спрямований на вивчення 

договірного та інституційного механізму гармонізації законодавства України із 

законодавством ЄС у сфері непрямого оподаткування. 

Підрозділ 4.1 «Договірний та інституційний механізм гармонізації 

законодавства України із законодавством ЄС у сфері непрямого 

оподаткування» містить огляд договірних документів співробітництва ЄС та 

України, а також українського законодавства, що визначає необхідність 

гармонізації непрямого оподаткування України з вимогами ЄС. 

Характеризується інституційний механізм співпраці України та Європейського 

Союзу у сфері правового регулювання непрямого оподаткування. 

Відповідно до оновленого Порядку денного асоціації, який став 

практичним інструментом підготовки до реалізації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС до моменту набуття нею чинності, серед короткострокових дій 

з проведення податкової реформи зазначено підвищення ефективності системи 

оподаткування, у тому числі при розгляді скарг щодо відшкодування ПДВ.  

Угода про асоціацію між Україною та ЄС стала новим етапом у процесі 

гармонізації, inter alia, законодавства у сфері непрямого оподаткування. 

Зокрема ст. 349 Угоди передбачає співпрацю у сфері оподаткування. У розділі 

«Оподаткування» секторальної частини Угоди встановлене зобов’язання сторін 

застосовувати принципи належного управління, прозорості, обміну 

інформацією, добросовісної податкової конкуренції (ст. 350); співпрацювати 

для вдосконалення і розвитку податкової системи та податкових органів, 

посилення боротьби з податковим шахрайством (ст. 351), зокрема, 

шахрайством і контрабандою підакцизних товарів (ст. 352). При цьому 

виконання вказаних вимог вимагається тією мірою, якою їх виконують 

держави–члени ЄС. Додаток XXVIII Угоди про асоціацію встановлює акти 

вторинного права ЄС у сфері непрямого оподаткування, з якими має 

відбуватись гармонізація законодавства України. Автор зазначає, що на відміну 

від УПС Угода про асоціацію містить чіткий графік імплементації положень 
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директив ЄС, окрім випадків, коли гармонізація відбуватиметься за графіком 

імплементації, який буде встановлено Радою асоціації після набуття чинності 

Угодою. Програма діяльності Кабінету Міністрів України, План заходів з 

виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії 

сталого розвитку «Україна—2020» 2015 р. спрямовані на проведення реформ у 

сферах, які є ключовими для виконання Угоди, зокрема, у сфері оподаткування. 

Дисертантом запропоновано виокремити дві групи органів, які 

забезпечують імплементацію Угоди про асоціацію: спільні органи, засновані 

інструментами співробітництва України з ЄС за участі представників обох 

сторін та внутрішньодержавні органи, які сприяють імплементації Угоди про 

асоціацію. 

У підрозділі 4.2 «Гармонізація законодавства України про податок на 

додану вартість із законодавством Європейського Союзу» зазначається, що 

нині основним завданням у сфері гармонізації законодавства України про ПДВ 

до вимог ЄС є внесення змін до розділу 5 Податкового кодексу України 

«Податок на додану вартість» відповідно до Директиви Ради ЄС 2006/112 щодо 

спільної системи податку на додану вартість. Норми вказаної директиви 

певною мірою враховані в законодавстві України, зокрема щодо: застосування 

спільної системи податку на додану вартість до товарів та послуг загального 

споживання, який був би прямо пропорційним ціні товарів та послуг, 

незалежно від кількості операцій, які було здійснено в процесі виробництва та 

обігу до стадії стягнення податку, місця надання послуг, дотримання принципу 

першої події для операцій, що здійснюються в рамках договорів комісії, 

поруки, довірчого управління, визначено операції, які підлягають 

оподаткуванню. Позитивним зрушенням, на думку автора, є запровадження 

системи електронного адміністрування ПДВ в Україні; електронних сервісів, 

які уможливлюють отримання інформації з системи електронного 

адміністрування ПДВ. Автор вказує на необхідність узгодження законодавства 

України з положеннями щодо застосування знижених ставок ПДВ (ст. 97 

Директиви 2006/112), здійснення контролю за вчасним відшкодуванням ПДВ, 

подальшого спрощення форми податкової декларації з ПДВ, підвищення 

ефективності дистанційного обслуговування платників із застосуванням 

електронної картки платника податків; скорочення кількості податкових 

перевірок. 

У підрозділі 4.3 «Відповідність законодавства України про акцизи праву 

ЄС» досліджуються питання гармонізації правового регулювання акцизів в 

Україні з вимогами ЄС. В законодавстві України враховані положення 

Директиви 2008/118 про загальний режим акцизних зборів щодо фіскального чи 

національного ідентифікаційного маркування товарів, випущених для 

споживання; застосування акцизу до таких продуктів як спирт, алкогольні 

напої, тютюнові вироби та нафтопродукти;стосовно ліцензування. Частково 

враховано в законодавстві України положення вказаної директиви стосовно 

виробництва, обробки та зберігання підакцизних товарів; створення 
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компетентними органами електронної бази даних, що повинна містити реєстр 

осіб, які є ліцензованими керуючими складу або зареєстрованими торговцями 

для цілей акцизного збору, а також реєстр приміщень, ліцензованих як 

податкові склади. Положення Директиви 2011/64 щодо структури та ставок 

акцизного збору на тютюнові вироби переважно втілені в законодавстві 

України. Важливим є врахування положення директиви щодо застосовування 

мінімальної ставки акцизу. У 2016 р. було підвищено ставки акцизів на деякі 

тютюнові вироби, алкогольні напої, що відповідає загальній тенденції в 

державах-членах ЄС. Проте нині ставки акцизів в Україні поки що у кілька 

разів менші, ніж у ЄС, як у відносному, так і у грошовому вимірі, що є 

причиною підвищення рівня контрабанди українських товарів до країн 

ЄС. Автор вказує, що запровадження системи електронного адміністрування 

реалізації пального та електронної акцизної накладної при реалізації пального 

(статті 231 та 232 ПКУ) сприятиме зменшенню обсягів тіньового обігу пального 

та, відповідно, збільшенню надходжень до бюджету, а також наближенню 

податкового законодавства України до законодавства ЄС.  

 

ВИСНОВКИ 

У висновках наведено теоретичне узагальнення та пропонується нове 

практичне вирішення наукової проблеми, пов’язаної із правовим регулюванням 

непрямого оподаткування в Європейському Союзі. Підсумками дослідження, 

зокрема, є такі положення:  

1. Міждисциплінарний економіко-правовий аналіз теорії 

неофункціоналізму дає можливість розкрити єдність економічного та 

політичного елементів інтеграції в ЄС у сфері непрямих податків, застосовуючи 

концепцію трьохетапного «переливання» («проникнення»). Від ліквідації 

податкових бар’єрів для забезпечення функціонування внутрішнього ринку ЄС 

процес інтеграції переходить на політичну стадію формування податкової 

політики, а згодом на стадію розширення компетенції наднаціональних 

інститутів ЄС у сфері непрямого оподаткування та формування системи 

власних ресурсів.  

2. Еволюція становлення правового регулювання непрямого 

оподаткування в ЄС свідчить про його зародження ще на перших етапах 

європейської інтеграції – зони вільної торгівлі. Із переходом до другого етапу 

інтеграції – митного союзу – держави-члени ліквідують податкові бар’єри у 

взаємній торгівлі. На третьому етапі із формуванням внутрішнього ринку 

усуваються бар’єри для руху факторів виробництва між державами-членами; 

відбувається утвердження принципу вільного руху товарів, послуг, осіб та 

капіталів, виникає необхідність створення нормальних умов конкуренції, 

узгодження податкових режимів для національних та імпортованих товарів і 

послуг; починає формуватись система власних ресурсів із залученням ПДВ. З 

усуненням перешкод функціонуванню внутрішнього ринку на четвертій стадії 

(формування економічного союзу) відбувається гармонізація економічної 
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політики, національного законодавства у сфері оподаткування з вимогами ЄС з 

метою недопущення дискримінації та викривлення, фрагментації ринку. П’ятий 

етап повної економічної інтеграції передбачає повну уніфікацію податкової 

політики, створення наднаціональних інститутів, які приймають обов’язкові 

рішення для всіх держав-членів, проте цей процес далекий від завершення.  

3. Створення механізму правового регулювання непрямого 

оподаткування на рівні ЄС здійснюється у процесі та за допомогою 

гармонізації. Враховуючи двоетапність цього процесу, гармонізація правового 

регулювання непрямого оподаткування в Євросоюзі – це процес формування 

спільних засад правового регулювання непрямого оподаткування та приведення 

законодавств держав-членів у відповідність до норм права ЄС. Практична 

реалізація здійснюється за допомогою вертикальних (закріплюють спеціальні 

правила оподаткування окремих категорій товарів) та горизонтальних 

(врегульовують основні аспекти застосування податків до всіх категорій 

оподатковуваних товарів) актів ЄС.   

4. Запровадження та надання важливого значення податку на додану 

вартість в рамках Європейського Союзу обумовлено економічними чинниками 

в процесі європейської інтеграції. Правове регулювання елементів податку на 

додану вартість на двох рівнях – національному та наднаціональному – є 

характерною особливістю правового регулювання  ПДВ в ЄС. Спільна система 

ПДВ, що діє в країнах ЄС, наразі знаходиться на достатньо високому рівні 

гармонізації. Подальша гармонізація правового регулювання ПДВ в ЄС матиме 

на меті скорочення випадків застосування нульових та знижених ставок 

податку на додану вартість та пільгових режимів оподаткування, розвиток 

правового регулювання електронної торгівлі товарами та послугами, боротьбу з 

ухиленням від сплати податків та шахрайством у сфері оподаткування. 

5. Рішення Суду ЄС є важливим джерелом правового регулювання ПДВ.  

Практики Суду ЄС дала можливість врегулювати питання, які не 

регламентувались детально установчими договорами та актами ЄС, зокрема 

аспекти незаконної податкової дискримінації, місця поставки товарів, 

корегування податкових зобов’язань платників ПДВ, фіксованої 

компенсаційної ставки, оподаткування ПДВ послуг туристичних агентів, 

відшкодування ПДВ, зловживань у сфері оподаткування ПДВ. 

6. В Європейському Союзі гармонізація правового регулювання акцизів 

досягла високого рівня, що пояснюється зближенням національних 

законодавств у зв’язку зі  створенням і функціонуванням внутрішнього ринку, 

усуненням торговельних бар’єрів, закріпленням принципу недискримінації 

стосовно податків і зборів на експортовані та імпортовані товари держав-членів 

ЄС. Проте з утворення внутрішнього ринку не виключались всі негармонізовані 

акцизи, що існували в державах-членах.  Навпаки, державам-членам надавалась 

певна свобода зберегти існуючі чи встановити нові акцизи та системи їх зборів. 

Таким чином могли бути компенсовані втрати, яких могли зазнати економіки 
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держав-членів у зв’язку з проведенням гармонізації, а акцизи могли стати 

додатковим джерелом прибутку. 

7. Перспективною сучасною тенденцією правового регулювання 

оподаткування акцизами алкоголю та тютюну є врахування соціального 

значення акцизів. Гармонізація правового регулювання оподаткування 

акцизами в ЄС зіштовхнулась із низкою проблем. Так, алкогольні напої, 

насамперед вино, є важливим сільськогосподарським товаром та джерелом 

значних надходжень в бюджет в деяких державах-членах, що значно зменшило 

рівень зближення нормативного регулювання. Крім цього, при гармонізації 

ставок на алкоголь постало питання про ступінь конкуренції різних 

алкогольних напоїв між собою. Вирішити це питання можна шляхом 

подальшого зближення вимог законодавств держав-членів у цій сфері, активної 

співпраці інституційних органів держав та розширення практики Суду ЄС. 

Норми стосовно оподаткування тютюнових виробів окрім встановлення 

фіскальної функції акцизів також спрямовано на боротьбу з палінням, 

підвищення доходів держав. Оподаткування акцизами енергоносіїв та 

електроенергії, від своєї первинної мети (зменшення залежності країн Європи 

від імпортованих енергоносіїв), нині спрямоване на заохочення використання 

відновлюваних джерел енергії, біопалива та скорочення використання 

традиційних матеріалів в цілому, активного застосування принципу 

«забруднювач платить».  

8. Гармонізація непрямого оподаткування прискорює інтеграцію України 

до Євросоюзу. Нині положення стосовно гармонізації непрямих податків 

закріплені в Угоді про асоціацію. Для розвитку відносин між Європейським 

Союзом та Україною у сфері гармонізації непрямих податків створено 

відповідний інституційний механізм співробітництва України та ЄС та 

внутрішньодержавний механізм гармонізації українського законодавства у 

сфері непрямих податків із правом ЄС. 

9. З метою оперативного виконання заходів з гармонізації законодавства 

України з правом ЄС щодо стягнення ПДВ в Україні було прийнято низку 

нормативно-правових актів, внесено зміни в Податковий кодекс України, 

зокрема вжито заходів для забезпечення електронного адміністрування ПДВ, 

відшкодування ПДВ в автоматичному режимі, сприяння збалансуванню 

інтересів контролюючих органів та платників податків. Достатнього ступеню 

гармонізації у сфері непрямих податків до вимог ЄС українське законодавство 

досягло у сфері акцизів, зокрема переважно враховані вимоги ЄС щодо 

національного ідентифікаційного маркування товарів, випущених для 

споживання; ліцензування. Частково враховано в законодавстві України 

положення стосовно виробництва, обробки та зберігання підакцизних товарів. 

У сфері оподаткування акцизами алкогольних напоїв слід врахувати вимоги ЄС 

щодо визначення «проміжних товарів», відшкодування суми сплаченого акцизу 

на алкогольні напої, вилучені з ринку, встановлення мінімальних ставок 

акцизного збору на вина та ігристі вина, встановлення прийнятого в ЄС 
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загального мінімального акцизу, що дасть змогу гармонізувати ставки акцизів із 

вимогами ЄС і, в свою чергу, подолати контрабанду підакцизних товарів.  
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Дисертація присвячена дослідженню правового регулювання непрямого 

оподаткування в Європейському Союзі. Охарактеризовано еволюцію 

регулювання непрямих податків в ЄС, досліджено теоретико-методологічні 

засади становлення механізму правового регулювання непрямого 

оподаткування в Євросоюзі, визначено поняття гармонізації правового 

регулювання непрямого оподаткування в ЄС, виокремлено принципи 

здійснення гармонізації непрямого оподаткування в ЄС. Комплексно 

вивчається джерельна база правового регулювання ПДВ та акцизів на алкоголь, 

тютюн, енергоносії та електроенергію в ЄС. Особлива увага приділяється 

практиці Суду ЄС у цій галузі. Визначено договірний та інституційний 

механізми гармонізації законодавства України з вимогами права Євросоюзу. 

Досліджуються правові засади та напрями гармонізації правового регулювання 

ПДВ та акцизів в Україні з вимогами ЄС, відповідність законодавства України 

вимогам Євросоюзу у цій сфері.   

Ключові слова: Європейський Союз, непряме оподаткування, акцизи, 

податок на додану вартість, гармонізація, інтеграція.  

 

АННОТАЦИЯ 

Владыка С.А. Правовое регулирование косвенного налогообложения 

в Европейском Союзе. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.11 – международное право. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2016. 

Диссертация посвящена исследованию правового регулирования 

косвенного налогообложения в Европейском Союзе. Охарактеризована 

эволюция регулирования косвенных налогов в ЕС, исследованы теоретико-

методологические основы становления механизма правового регулирования 

косвенного налогообложения в Евросоюзе, определено понятие гармонизации 

правового регулирования косвенного налогообложения в ЕС, выделены 

принципы гармонизации косвенного налогообложения в Евросоюзе. 

Комплексно изучается система источников правового регулирования НДС и 

акцизов на алкоголь, табак, энергоносители и электроэнергию в ЕС. Особое 

внимание уделяется практике Суда ЕС в этой области. Определены договорной 

и институциональный механизмы гармонизации законодательства Украины с 

требованиями права Евросоюза. Исследуются правовые основы и направления 

гармонизации правового регулирования НДС и акцизов в Украине с 

требованиями ЕС, соответствие законодательства Украины требованиям 

Евросоюза в этой сфере. 

Ключевые слова: Европейский Союз, косвенное налогообложение, 

акцизы, налог на добавленную стоимость, гармонизация, интеграция. 
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ANNOTATION 

Vladyka S. Legal Regulation of Indirect Taxation in the European Union. 

– Manuscript. 

Dissertation for Candidate of Law Degree, specialty 12.00.11 – International 

Law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

The dissertation is dedicated to the study of theoretical and methodological 

grounds and peculiarities of legal regulation of indirect taxation within the European 

Union. The prerequisites for the formation of a unified approach to the regulation of 

indirect taxes in the EU, the principles of indirect tax harmonization in the EU are 

researched. Given the economic background of European integration specific 

attention is paid to stages thereof in the light of tax harmonization, id est free trade 

area, customs union, internal market, economic and monetary union, political union.  

Tax harmonization is considered a process and an instrument of formation of 

legal regulation of indirect tax regulation in the EU. This two-stages process may be 

defined as follows: formation of common principles of legal regulation of indirect 

taxation and bringing laws of Member States in conformity with EU law. Practical 

implementation of the latter is carried out by means of vertical (enshrining special 

rules for taxation of certain categories of goods) and horizontal (encompassing key 

aspects of taxes to all categories of taxable goods) acts of the European Union. 

Three groups of principles of indirect tax harmonization are the following: 

general principles governing the nature of EU law (direct effect and primacy of EU 

law); institutional principles (principle of empowerment, principle of unanimity, 

proportionality and subsidiarity); fiscal principles (non-discrimination, fiscal 

neutrality, tax competition, equality, flexibility, consistency, efficiency).  

The sources of legal regulation of VAT collection and excise duties on alcohol, 

tobacco, energy products and electricity in the European Union are analyzed. 

Particular attention is paid to the EU directives, regulations as well as case-law of EU 

Court of Justice in the above field. The importance of indirect taxes in the EU is 

emphasized. Current trends of EU law in the area of indirect taxation development 

and improvement are studied.   

Treaty and institutional mechanisms for the harmonization of Ukrainian 

legislation with the requirements of EU tax law are studied. Legal grounds and areas 

of harmonization of legal regulation of VAT and excise duties in Ukraine with the 

EU requirements are determined. Possible future steps in this regard are determined.  

Key words: European Union, indirect taxation, excise duties, value added tax, 

harmonization, integration. 

 


