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Україна, залишаючись вір-
ною своєму європейському ви-
бору, який знайшов своє доку-
ментальне відбиття в посланні 
Президента від 30 квітня 2002 р. 
[11; 2002. – № 100. – С. 5-12], про-
довжує свою інтеграцію до євро-
пейських структур на базі Угоди 
про партнерство й співробітниц-
тво між Україною і Європейським 
Союзом (далі – УПС) [1; 1994. – 
№ 46. – Ст. 415.], Стратегії інтег-
рації України до Європейського 
Союзу 1998 р. [11;1998.– № 114-
115. – С. 10-15] та Європейської 
політики добросусідства [9] з на-
ступним переходом до програми 
«Східне партнерство» [14], яка 
стартує у травні 2009 р. Водно-
час тривають переговори щодо 
змісту нової УПС у зв’язку зі  
спливом строку дії попередньої 
Угоди 1994 р. 

Мета цієї статті полягає в 
дослідженні історичного розвит-
ку головних шляхів наближення 
України до ЄС, виявленні провід-
них напрямків взаємодії Євросо-
юзу та його держав-членів з пи-

тань оподаткування й можливос-
тей запозичення цього досвіду 
Україною.

Дана проблема висвітлюва-
лась такими українськими вчени-
ми, як Н.Р. Малишева [7], В.К. За-
бігайло [3], Ю.М. Капіца [4], пи-
тання адаптації податкового за-
конодавства розглядалися в ро-
ботах Л.М. Демиденко [2],  
Б.М. Топорніна [10] та ін. Однак з 
огляду на стрімкість і динаміч-
ність інтеграційних процесів у 
Європі та недосконалість вітчиз-
няного податкового законодав-
ства ця проблематика й надалі 
не перестає бути актуальною.

Досі залишається відкритим 
питання щодо майбутніх ключо-
вих напрямків взаємодії між Ук-
раїною і членами Співтоварист-
ва

Статтею 51 УПС було перед-
бачено: сторони визнають важ-
ливою умовою для зміцнення 
економічних зв’язків між Украї-
ною та Співтовариством набли-
ження існуючого і майбутнього 
законодавства України до законо-
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давства Співтовариства. Україна 
взяла на себе зобов’язання вжи-
ти заходи для забезпечення по-
ступового приведення її законо-
давства у відповідність до зако-
нодавства Співтовариства. Пе-
редбачалась також можливість 
надання Україні технічної допо-
моги, що включає зокрема, обмін 
експертами, організацію семі-
нарів, професійну підготовку 
тощо.

У ч. 1 ст. 1 першого розділу 
Стратегії інтеграції України до 
Європейського Союзу, затверд-
женій Указом Президента Украї-
ни № 615/98, зазначається, що 
«адаптація законодавства Украї-
ни до законодавства ЄС полягає 
у зближенні із сучасною європей-
ською системою права, що за-
безпечить розвиток політичної, 
підприємницької, соціальної, 
культурної активності громадян, 
економічний розвиток держави у 
рамках ЄС і сприятиме поступо-
вому зростанню добробуту гро-
мадян, приведенню його до рів-
ня, що склався у державах – чле-
нах ЄС».

Реальний орієнтир адапта-
ції податкового права України до 
норм права ЄС дає система за-
ходів з поліпшення оподаткуван-
ня на внутрішньому ринку – ба-
гаторічна програма дій Співтова-
риства «Fiscalis 2013», затверд-
жена рішенням № 1482/2007/EC 
Європарламенту й Ради ЄС від 
11 грудня 2007 [12; L 330. – 

15.12.2007. – P.1–7], що діє в пе-
ріод з 1 січня 2008 до 31 грудня 
2013 року, з метою поліпшення 
функціонування систем оподат-
кування на внутрішньому ринку. 
Положення цієї Програми неод-
мінно мають бути враховані при 
підготовці наступної Угоди про 
партнерство та співробітниц-
тво.

Як свідчить практика ЄС, ух-
валення рішення № 888/98/ЄC 
Європарламенту й Ради ЄС від 
30 березня 1998 р. про запро-
вадження програми дій Співто-
вариства для підвищення якості 
систем непрямого оподаткуван-
ня внутрішнього ринку (Програ-
ма «Fiscalis-2002» [12; L 126. – 
28.04.1998 – P. 1]), а також ухва-
лення рішення № 2235/2002/ЄC 
від 3 грудня 2002 р. про затвер-
дження програми з покращання 
оподаткування на внутрішньому 
ринку (Програма «Fiscalis-2007» 
[12; L 341. – 17.12.2002. – P. 1]) 
значно допомогли в досягненні 
цілей Співтовариства, що свід-
чить про доцільність продовжен-
ня дій, започаткованих згідно з 
цими Програмами.

На внутрішньому ринку 
ефективне, однорідне й резуль-
тативне застосування права 
Співтовариства – важлива умо-
ва для функціонування систем 
оподаткування, особливо для 
захисту національних фінансо-
вих інтересів, боротьби з ухилен-
ням від податків, їх мінімізації, 
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попередження порушень правил 
конкуренції та зменшення труд-
нощів для адміністрації і платни-
ків податків. Ефективне спів-
робітництво між дійсними й мож-
ливими майбутніми державами-
членами, між ними й Європей-
ською комісією є ключовим еле-
ментом для функціонування сис-
тем оподаткування й боротьби 
проти шахрайства. Програма 
«Fiscalis 2013» повинна також до-
помогти ідентифікувати законо-
давство, адміністративні методи, 
які можуть заважати співпраці, й 
усунути можливі перешкоди для 
цього.

Програма «Fiscalis 2013» 
охоплює комунікаційні й інфор-
маційно-обмінні системи, бага-
тосторонні засоби управління, 
проведення семінарів і проектні 
групи, робочі візити й навчальні 
дії. Її учасницями є держави – 
члени Співтовариства. Вона та-
кож відкрита для участі держав-
кандидатів, які мають переваги 
згідно зі стратегією майбутнього 
членства, відповідно до загаль-
них принципів і загальних умов 
участі в програмах Співтоварис-
тва, і потенційних держав-канди-
датів згідно з умовами, які будуть 
визначені з цими країнами після 
укладення рамкових угод щодо 
їх участі в таких програмах.

Загальна мета цієї Програ-
ми полягає в поліпшенні належ-
ного функціонування систем 
оподатковування на внутріш-

ньому ринку, розширенні спів-
праці між країнами-учасницями, 
їх адміністраціями та чиновника-
ми. Її основні цілі:

1) щодо прибуткових подат-
ків і податків з капіталу:

– забезпечити ефективну ін-
формацію, обмінне й адміністра-
тивне співробітництво, включа-
ючи втілення передових ад-
міністративних методів; 

– дозволити чиновникам до-
сягти високого стандарту ро-
зуміння закону Співтовариства 
та його виконання державами-
членами;

2) щодо податку на додану 
вартість та акцизів додатково до 
названих цілей також гарантува-
ти вдосконалення порядку уп-
равління справами для враху-
вання потреб адміністрацій і 
платників податків, на яких пок-
ладено розвиток і поширення на-
лежної адміністративної практи-
ки;

3) щодо податків на страхові 
внески – поліпшити співпрацю 
між адміністраціями, гарантуючи 
краще використання існуючих 
правил; 

4) що стосується кандидатів 
і потенційних держав-кандидатів 
– забезпечити відповідність 
особливим потребам цих країн з 
метою вжиття ними необхідних 
заходів для вступу у сфері по-
даткового законодавства й ад-
міністративної діяльності.

Для підтримки процесу всту-
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пу держав-кандидатів на член-
ство в ЄС передбачається забез-
печити практичні засоби, що доз-
волять податковим адміністра-
ціям цих країн виконати повний 
діапазон завдань, поставлених 
законодавством Співтовариства 
на дату їх вступу. Програма по-
винна бути відкритою для країн-
кандидатів і потенційних країн-
кандидатів.

Європейська 
комп’ютеризована комунікаційна 
мережа й інформаційні системи 
обміну, фінансовані згідно з Про-
грамою «Fiscalis-2007», відігра-
ють важливу роль у зміцненні 
систем оподатковування в ме-
жах Співтовариства й вимагають 
продовження вливання коштів. 
Крім того, варто передбачити 
можливість включення в цю Про-
граму такої податкової інформа-
ційної системи обміну, як авто-
матизована система управління 
й контролю за рухом підакцизних 
товарів (EMCS), установленої рі-
шенням № 1152/2003/EC Євро-
парламенту й Ради ЄС від 16 
червня 2003 р. [12; L 162. – 
01.07.2003. – P. 5.] й будь-якої ін-
шої, необхідної для виконання 
Директиви 2003/48/EC Ради від 
3 червня 2003 р. щодо оподатко-
вування ощадного доходу у фор-
мі виплати відсотків [12; L 157. – 
26.6.2003. – P. 38.].

Досвід, набутий Співтова-
риством, свідчить, що об’єднання 
представників різних урядів у 

професійній діяльності (робочі 
візити, семінари, проектні групи 
й багатосторонні засоби управ-
ління) сприяє досягненню цілей 
таких програм. Результати впро-
вадження попередніх програм 
переконують, що подібні дії ма-
ють бути продовжені. Настав час 
розвивати нові типи взаємодій з 
метою ефективнішої відповіді на 
виникаючі потреби.

За Програмою «Fiscalis- 
2013» держави-учасниці можуть 
організовувати робочі візити для 
чиновників, що не повинні пере-
вищувати одного місяця. Кожен 
робочий візит повинен бути при-
значений для специфічної про-
фесійної діяльності й має бути 
підготовленим, перевіреним і 
згодом оціненим чиновниками й 
заінтересованими адміністрація-
ми.

Придбаний по Програмі 
«Fiscalis-2007» досвід вказує, що 
скоординовані розвиток і вико-
нання загальної програми нав-
чання значно сприяють цілям ос-
танніх, особливо в досягненні 
високого стандарту розуміння 
закону Співтовариства. Діяль-
ність урядовців у сфері оподат-
кування вимагає належного рів-
ня лінгвістичної компетентності 
для співпраці й участі в Програ-
мі. На держав-учасниць, разом із 
Європейською комісією також 
покладається завдання щодо 
полегшення структурованого 
співробітництва між національ-
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ними навчальними органами й 
чиновниками, відповідальними 
за навчання в адміністраціях 
оподаткування, шляхом:

– розвитку існуючих прог-
рам навчання, а за необхідністю 
– нових, для забезпечення за-
гального ядра навчання чинов-
ників і придбання ними потрібних 
професійних навичок і знань;

– відкриття (по можливості) 
навчальних курсів у сфері опо-
даткування всюди, де вони за-
безпечуються державою-учас-
ницею для її власних чиновни-
ків;

– розвитку (по можливості) 
належного постачання необхід-
ними матеріалами для загально-
го податкового навчання.

Державам-учасницям нале-
жить гарантувати, що їх чинов-
ники одержують початкове й без-
перервне навчання, що важливо 
для набуття ними згідно з про-
грамами навчання загальних 
професійних навичок і знань, не-
обхідних для досягнення ними 
достатнього рівня лінгвістичної 
компетентності для участі в Про-
грамі.

Середньострокова оцінка 
Програми «Fiscalis-2007» під-
твердила, що інформація, яка 
стосується дії останньої, має 
бути доступною для всіх країн-
учасниць і Європейської комісії. 
Комунікація й системи обміну ін-
формацією повинні включати:  
(а) загальну систему комунікацій /  

загальний інтерфейс систем 
(CCN/CSI); (б) інформаційну сис-
тема  обм іну  ПДВ ( V IES);  
(в) комп’ютеризировану систему 
контролю за рухом підакцизних 
товарів (EMCS); (г) будь-яку нову 
пов’язану з оподаткуванням ко-
мунікацію й системи обміну ін-
формацією, встановлені згідно 
із законодавством Співтоварис-
тва й передбачені в Програмі.

У більшості випадків норма-
тивно-правові акти України, що 
стосуються питання європей-
ської інтеграції, оперують понят-
тям «адаптація законодавства», 
хоча на сучасний момент його 
загальноприйнятого визначення 
бракує. Закон України «Про За-
гальнодержавну програму адап-
тації законодавства України до 
законодавства Європейського 
Союзу» [1; 2004. – № 29. – Ст. 367] 
тлумачить це поняття як процес 
приведення законів України та 
інших нормативно-правових ак-
тів у відповідність із acquis 
communautaire, тобто з правовою 
системою ЄС, що включає акти 
законодавства ЄС, прийняті в 
рамках Європейського Співтова-
риства, акти загальної зовніш-
ньої політики й політики безпеки, 
співробітництва у сфері юстиції 
та внутрішніх справ.

У той же час у значенні 
«наближення законодавства Ук-
раїни до законодавства ЄС» пе-
реважна більшість дослідників 
застосовує термін «гармоніза-
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ція» [8, c. 266], хоча УПС його на-
віть не згадує. На думку О. Люх-
терхандта, це поняття відобра-
жає «погоджене співіснування й 
дію таких норм, як юридичні прин-
ципи, комплексні правові інсти-
тути, а також окремі юридичні 
правила й приписи, які походять 
із різних джерел права» [9, c. 57]. 
Н.Р. Малишева визначає спону-
кальними мотивами гармонізації 
законодавства в усіх випадках 
досягнення певного рівня узгод-
женості, порівняності систем з 
метою досягнення можливості їх 
взаємодії [7, с. 741].

Загальним чином процес 
сприйняття Україною актів зако-
нодавства ЄС може бути охарак-
теризований як і зближення за-
конодавства, яке, на думку  
В.І. Лозо, припускає: (1) аналіз 
актів ЄС для з’ясування основ-
них принципів та особливостей; 
(2) визначення, якою мірою на-
ціональна правова база і струк-
тура інститутів включають прин-
ципи й особливості законодавс-
тва ЄС; (3) модифікацію або 
впровадження в національне 
право основних принципів зако-
нодавства ЄС; (4) адаптацію ін-
ституційної структури для засто-
сування оновлених національ-
них актів на практиці. Гармоніза-
ція, як вважає науковець, – це 
детальніше (ніж при зближенні) 
узгодження правової бази з ок-
ремими нормативними актами 
ЄС [5, с. 213]. 

Юридичні підстави прове-
дення гармонізації законодавств 
держав-членів передбачені До-
говором про створення ЄС, який, 
як було визнано Судом ЄС, на 
відміну від звичайних міжнарод-
них договорів створив особливий 
правовий порядок, інтегрований 
до систем права держав-членів 
з моменту набуття ним чинності, 
і який є обов’язковим для судових 
органів останніх [13].

Отже, гармонізація податко-
вого законодавства порівняно з 
адаптацією є більш пріоритетним 
напрямком співпраці, оскільки 
вона допоможе залученню в ін-
теграційні процеси провідних 
принципів, комплексних правових 
інститутів ЄС, і сприятиме надан-
ню Україні статусу не спостеріга-
ча, а активного учасника інтегра-
ційних процесів та участі в запро-
вадженні провідних механізмів 
податкового адміністрування.

З нашого погляду, залучен-
ня України до співробітництва в 
межах багаторічної програми 
дій Співтовариства «Fiscalis 
2013» дозволить значно приско-
рити інтеграційні процеси, пе-
рейти від пасивної адаптації за-
конодавства ЄС до активних 
форм взаємодії з ним, включе-
ного спостереження при роз-
в’язанні питань ефективного 
оподаткування на внутрішньому 
ринку. З огляду на це вбачаєть-
ся вкрай важливим визначення 
одним з пріоритетів подальшого 
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співробітництва Україна з ЄС, 
напрямки якого мають бути за-
кріплені в новій угоді про парт-

нерство та співробітництво, а 
також участі України у реалізації 
програми «Fiscalis-2013».
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