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Огляд та прогноз податкових  
надходжень України 

• У 2005 р. доходи від податку на прибуток підприємств (ППП) 
перевищать плановий показник уряду на 0,5 млрд. грн. 

• У 2006 р., доходи від ППП становитимуть 24,6 млрд. грн., що 
на 0,9 млрд. грн. менше за план Міністерства фінансів. 

• Доходи від ПДВ у 2005 р. складуть 28,0 млрд. грн., що є 
нижчим за плановий показник уряду. 

• У 2005 та 2006 рр. надходження від ПДВ продовжать зростати 
відносно ВВП (до 6,7% та 7,4% відповідно). 

• Доходи від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) складуть 
17,1 млрд. грн., що є вищим за план Міністерства фінансів. 

• У 2006 р. доходи від ПДФО становитимуть 20,4 млрд. грн. 

В цьому випуску ми порівнюємо наш прогноз доходів на 2006 р. з 
показниками доходів проекту Закону “Про Державний Бюджет на 
2006 р.”, поданий до Верховної Ради 15 вересня 2005 р. 

Прогноз ППП: Доходи від ППП перевищать план 
бюджету 2005 р. на 0,5 млрд. грн. 
Протягом перших восьми місяців 2005 р. до зведеного бюджету 
було отримано доходів від податку на прибуток підприємств 
(ППП) в розмірі 14,7 млрд. грн. (5,8% ВВП). В порівнянні з 
2004 р., частка доходів від ППП у ВВП зросла на 1,7 процентних 
пунктів. Останнє пояснюється покращенням адміністрування 
податків та значним розширенням податкової бази. Зокрема в 
березні 2005 р., парламент, ухваливши зміни до Закону “Про 
Державний Бюджет на 2005 р.”, скасував пільги підприємствам 
чисельних спеціальних економічних зон та окремих секторів 
економіки. Відповідно до оцінки Міністерства фінансів, зміни у 
податковому законодавстві мають збільшити доходи зведеного 
бюджету від ППП у 2005 р. на 1,8 млрд. грн. У 2005 р. 
продовжується накопичення авансових платежів з ППП. 
Відповідно до звіту Міністерства фінансів щодо виконання 
бюджету за 7 місяців 2005 р., їх сума станом на 1 вересня 
становить близько 2,4 млрд. грн. (1,1% ВВП). 

За оцінкою Інституту доходи від ППП у 2005 р. становитимуть 
20,0 млрд. грн. (4,8% ВВП), що на 3,9 млрд. грн. більше за 
доходи від ППП, що надійшли за відповідний період 2004 р. Наш 
прогноз відрізняється від оцінки уряду (19,0 млрд. грн. або 4,4% 
ВВП). Різниця в оцінках на 2005 р. може бути пояснена тим, що 
наш прогноз ґрунтується на припущенні, що накопичення 
авансових платежів від платників ППП не зменшиться до кінця 
року. Цей фактор компенсує менші доходи від ППП, що збере 
уряд через нижчі, ніж очікувалось, темпи економічного 
зростання. 

Наш прогноз доходів від ППП на 2006 р. становить 24,6 млрд. 
грн. (5,0% ВВП), в той час як план уряду складає 25,5 млрд. грн. 
Різниця між нашим прогнозом та планом Міністерства фінансів 
може бути пояснена такими факторами. По-перше, ми очікуємо, 
що переплати по ППП зменшаться після парламентських виборів 
2006 р. По-друге, наш прогноз ґрунтується на більш 
консервативному макроекономічному сценарії. 

Припущення прогнозу надходжень від ППП: 

• Прогноз надходжень від ППП ґрунтується на показниках для 
2005 та 2006 рр. відповідно до Макроекономічного прогнозу 
України №2 (8), вересень 2005 р. 

• Податкове законодавство не буде змінено у 2006 р. 

• Ставка податку залишиться на рівні 25%. 

• Накопичені переплати з ППП буде зменшено у 2006 р. 
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Ризики прогнозу ППП пов‘язані з іншими, ніж ми припустили, 
темпами економічного зростання, змінами у податковому 
законодавстві, які можуть бути внесені в зв‘язку із прийняттям 
Закону “Про Державний Бюджет на 2006 р.”. 

Прогноз ПДВ: Надходження від ПДВ у 2005 р. 
складуть 28,0 млрд. грн. 

Надходження від податку на додану вартість (ПДВ) є традиційно 
найбільшим податковим джерелом доходів зведеного бюджету. У 
2004 р. надходження від ПДВ склали 26,5% сукупних доходів 
зведеного бюджету. Ставка ПДВ встановлена на рівні 20%. 

Фактичні касові надходження ПДВ за перші вісім місяців 2005 р. 
склали 21,5 млрд. грн. (8,5% ВВП). Однак, за цей період 
заборгованість з відшкодування ПДВ зросла майже з нуля до 2,6 
млрд. грн. Отже фактичні надходження за перші вісім місяців 
склали лише 18,9 млрд. грн. (7,5% ВВП).  

Прогноз ІЕД надходжень від ПДВ у 2005 р. складає 28,0 млрд. 
грн. (6,7% ВВП), що на 11,2 млрд. грн. перевищує фактичні 
надходження у 2004 р. Цей прогноз ґрунтується на припущенні, 
що заборгованість з відшкодування ПДВ буде погашено у 2005 р. 
Основним чинником оцінки надходжень став сприятливий 
прогноз споживання. Ми очікуємо, що частка ПДВ у доходах 
зведеного бюджету зросте. Ця тенденція є позитивною для 
економіки, оскільки ПДВ як непрямий податок є менш 
“шкідливим” для інвестицій, ніж податки на доходи. 

Ми переглянули наш травневий прогноз надходжень ПДВ на 
2005 р. (з 27,9 млрд.  грн. до 28,0 млрд.  грн.), щоб врахувати 
оновлений макроекономічний прогноз, а також динаміку 
надходжень ПДВ та заявлених до відшкодування сум ПДВ. 
Перегляд експорту товарів та послуг у бік зниження означає 
менші видатки на відшкодування, а нижчий за очікуваний імпорт 
товарів та послуг призведе до скорочення ПДВ від імпорту. 
Також, вище за очікуване споживання дозволить зібрати більше 
ПДВ з внутрішніх операцій. 

За нашим прогнозом уряд переоцінив обсяги чистих надходжень 
від ПДВ на 2,1 млрд. грн. у 2005 р. Однією з причин цього є 
планування Міністерством фінансів нижчої суми відшкодування 
ПДВ (МінФін: 13,2 млрд. грн. проти ІЕД: 14,7 млрд. грн.). Іншою 
причиною є оптимістичний прогноз номінального ВВП, на якому 
ґрунтується Державний бюджет на 2005 р. (436,0 млрд. грн. 
порівняно з 417,5 млрд. грн. за прогнозом Інституту). 

Наш прогноз доходів від ПДВ на 2006 р. становить 7,4% ВВП 
(36,4 млрд. грн.) та продовжує тенденцію зростання 2005 р. Як і 
в 2005р., основним чинником зростання надходжень є 
підвищення споживання. Додаткові надходження буде отримано 
також завдяки запровадженню ПДВ на рівні 10% у сільському 
господарстві, замість поточної нульової ставки ПДВ. Нарешті, ми 
очікуємо продовження політики поліпшення адміністрування 
ПДВ. Урядовий план збору ПДВ у 2006 р. складає 39,0 млрд. грн. 

Властиві прогнозу доходів від ПДВ ризики пов’язані з іншими, ніж 
очікується, темпами економічного зростання. Крім того, існує 
небезпека перенесення часу повного погашення заборгованості з 
відшкодування ПДВ, що може тимчасово підвищити касові 
надходження ПДВ за рахунок доходів у майбутньому.  

Припущення прогнозу находжень від ПДВ: 

• Прогноз надходжень від ПДВ ґрунтується на показниках для 
2005 та 2006 років відповідно до Макроекономічного прогнозу 
України №2 (8), вересень 2005 р. 

• Адміністрування ПДВ буде покращено. 

• Заборгованість з відшкодування ПДВ, накопичена протягом 
2005 р., буде погашена у 2005 р.  

• ПДВ за ставкою 10% буде запроваджено у 2006 р. для 
сільського господарства. 

ПДВ з імпорту 
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Параметри прогнозу ППП та ПДВ: 

 2004 2005E 2006F 

ВВП, млрд. грн. 344,8 417,5 491,1 

Зростання реального 
ВВП, % дпр 

12,1 3,5 4,4 

Зростання обсягу 
промислового 
виробництва, % дпр 

12,5 6,3 6,9 

Споживання 
домогосподарств, 
млрд. грн. 

185,5 248,1 298,3 

Експорт товарів та 
послуг, млрд. дол. США 

39,6 42,4 47,5 

Імпорт товарів та 
послуг, млрд. дол. США 

34,8 41,7 49,2 

Інфляція споживчих 
цін, % дпр, в сер. за 
період 

9,0 14,2 10,0 

Інфляція виробничих 
цін, % дпр, в сер. за 
період 

20,4 10,7 9,6 

E – оцінка, F - прогноз 
Джерело: Макроекономічний Прогноз України №2 (8),  
вересень 2005, ІЕД 
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Прогноз ПДФО: Уряд недооцінює надходження від 
ПДФО на 2005 р. 
Доходи від ПДФО залишаються одним із найбільших джерел 
доходів зведеного бюджету та найголовнішим джерелом доходів 
місцевих бюджетів, за рахунок яких вони фінансують такі 
делеговані повноваження, як охорона здоров‘я та освіта. 

Наш прогноз надходжень від ПДФО на 2005 р. становить 17,1 
млрд. грн. Отже, їх частка у ВВП зросте до 4,1%. Попередній 
прогноз доходів від ПДФО було переглянуто вгору завдяки 
вищому збору цього податку за перші вісім місяців цього року. 
Зростання заробітної плати стало головним чинником більш 
високих показників доходів від цього податку. У 2005 р. 
рушійною силою зростання заробітної плати в економіці є 
мінімальна заробітна плата, яку було поступово підвищено із 262 
грн. в січні до 332 грн. у вересні 2005 р. 

Через корегування нашої оцінки надходжень від ПДФО до 
зібраних за вісім місяців обсягів цього податку, прогноз Інституту 
на 2005 р. є на 0,2 млрд. грн. вищим за показник, закладений 
урядом у бюджет на цей рік. 

На 2006 р. ми переглянули прогноз надходжень від ПДФО з 15,0 
млрд. грн. до 20,4 млрд. грн. Головний фактор, який призвів до 
такого значного перегляду в бік підвищення, полягає в 
зменшенні розміру соціальної пільги. Верховна Рада зменшила її 
розмір з 80% до 50% мінімальної заробітної плати шляхом 
внесення відповідних змін у закон “Про податок на доходи 
фізичних осіб”. Інші фактори, які впливають на доходи від ПДФО 
у 2006 р., очікуються такими як і у 2005 р.: підвищення 
мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, як це передбачено в проекті Закону “Про 
Державний бюджет на 2006 р.”. Зокрема, передбачено, що з 
січня 2006 р. мінімальна заробітна плата становитиме 350 грн., а 
прожитковий мінімуму для працездатних осіб дорівнюватиме 483 
грн. Підвищення розмірів цих показників призводить до 
скорочення надходжень від ПДФО, оскільки вони спричиняють 
підвищення обсягу сукупної соціальної пільги. Відповідне 
зменшення надходжень від ПДФО буде частково зменшено за 
рахунок продовження тенденції до зростання заробітної плати в 
економіці, яку спричинить подальше економічне зростання. 

Наш прогноз надходжень від ПДФО є на 0,4 млрд. грн. нижчим за 
показник, передбачений у проекті Закону “Про Державний 
бюджет на 2006 р.”. Таким чином. Місцеві бюджети, які вже на 
сьогодні стикаються із проблемою фінансування своїх 
зобов’язань, можуть мати більш серйозні проблеми у 2006 р. 

Властивий прогнозу ризик пов’язаний із нижчим, ніж очікується, 
темпом зростання фонду оплати праці. Крім того, викликом для 
прогнозу на 2006 р. може стати затвердження вищих показників 
мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, що 
призведе до подальшого підвищення обсягу соціальної пільги.  

Припущення прогнозу надходжень від ПДФО: 

• Фонд оплати праці у 2005 р. становитиме 130 млрд. грн. 
(зростання на 40% порівняно із 2004 р). 

• Ставка ПДФО залишиться на рівні 13%. 

• Особи із зарплатою нижчою за 1,4 розміри прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб мають право на соціальну 
податкову пільгу, яка становить 50% мінімальної зарплати.  

• Мінімальну зарплату буде підвищено до 350 грн. з 01.01.2006.  

• Прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме 483 
грн. з 01.01.2006.  

• Фонд оплати праці буде підвищено на 22% у 2006 р.  

• Розподіл заробітної плати залишиться постійним. 

• Рівень зайнятості залишатиметься сталим у 2005-2006 роках.  
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Параметри прогнозу ПДФО: 

 2004 2005 2006F 

Ставка ПДФО, % 13 13 13 

Фонд оплати 
праці, млрд. грн.  

94 130 159 

Мінімальна 
зарплата на 
початок року, 
грн. 

205 262 350 

Прожитковий 
мінімуму для 
працездатної 
особи, грн. 

386 409 483 

Соціальна пільга, 
грн.  

61 131 175 

Джерело: законодавство України, оцінки Інституту 
F - прогноз 
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Таблиця 1. Податкові надходження (млрд. грн.)* 
 2002 2003  2004 2005E 2006F 

ППП 9,4 13,2 16,2 20,0 24,6 
ПДВ 13,5 12,6 16,7 28,0 36,4 
ПДФО 10,8 13,5 13,2 17,1 20,4 

Примітка: E – оцінка; F – прогноз 

Таблиця 2. Податкові надходження (% ВВП)* 
 2002 2003  2004 2005E 2006F 

ППП 4,3 5,0 4,7 4,8 5,0 

ПДВ 6,0 4,7 4,9 6,7 7,4 

ПДФО 4,8 5,1 3,8 4,1 4,2 

Примітка: E – оцінка; F – прогноз 

Таблиця 3. Розподіл податкових надходжень за кварталами у 2005 р. (млрд. грн.)* 
 QI QII QIII QIV 

ППП     
Фактично отримано 3,8 5,5   
ПДВ     

Фактично отримано (касовий метод) 6,8 8,7 - - 
Фактично отримано за вирахуванням  
зміни в заборгованості по відшкодуванню ПДВ 5,2 7,2 - - 

ПДФО     
Фактично отримано 3,4 4,1 - - 

* Джерело: Звіти Державного казначейства, оцінка Інституту 

Технічна примітка 

1) Прогноз надходжень від ППП 

Для прогнозу ППП ми використовуємо економетричний метод, який ґрунтується на принципі “buoyancy”. Для 
обчислення економетричної моделі ми використовуємо дані Держкомстату. Оцінені надходження від ППП корегуються 
відповідно до фактично отриманих надходжень від ППП, а також до змін у законодавстві. Дані по факчтино отриманих 
надходженнях від ППП взято з звітів Державного Казначейства.  

2) Прогноз надходжень від ПДВ 

Прогноз надходжень ПДВ розраховано за допомогою ітераційно-аналітичної методики. Прогноз побудований на системі 
інтегрованих індикаторів (пропорцій), які уточнюються на основі минулої динаміки та змін у законодавстві. 

Методика прогнозування надходжень ПДВ є близькою до офіційної методики прогнозування надходжень ПДВ 
українського уряду. Ця методика була адаптована для використання прогнозу макроекономічних індикаторів ІЕД як 
вхідних даних. Крім того, наша модель ПДВ використовує інший набір емпіричних даних. Офіційна методика 
затверджена спільним наказом Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Державної податкової адміністрації, та 
Державної митної служби України №543/315/502/637 від 31 серпня 2004. 

Надходження ПДВ прогнозуються на базі макроекономічних індикаторів та ефективних (реальних) ставок податку. 
Сукупні надходження ПДВ дезагреговані на ПДВ із ввезених на територію України товарів, ПДВ з вироблених в Україні 
товарів, та відшкодування ПДВ. Динаміка кожного компонента прогнозується на основі історичних даних, а також 
макроекономічного прогнозу Інституту. Прогноз надходжень ПДВ з вироблених в Україні товарів здійснено за 
допомогою спрощеного методу попиту з використанням споживання домогосподарств як головного індикатора. Обсяги 
ПДВ з імпорту прогнозується за допомогою динаміки імпорту товарів та послуг та обмінного курсу. Відшкодування ПДВ 
прогнозується на основі показників динаміки експорту товарів та послуг, обмінного курсу, індексу цін виробників та 
індексу зростання обсягу промислового виробництва. Крім того, береться до уваги внесок скорочення пільг з ПДВ. 
Вартість скасованих пільг з ПДВ взята з пояснювальної записки до проекту Державного бюджету України на 2005 р. 

При прогнозі надходжень ПДВ у 2005 р. ми не брали до уваги 3,6 млрд. грн. надходжень ПДВ, які підлягають 
зарахуванню до спеціального фонду Державного бюджету відповідно до непрозорої схеми взаємозаліку. 

3) Прогноз надходжень від ПДФО 

Прогноз ПДФО ґрунтується на детальному опитуванні домогосподарств (Держкомстат). Це опитування містить 
інформацію щодо розподілу чистої заробітної плати домогосподарств за 2003 р. Для цілей прогнозу ми екстраполювали 
дані для наступних років (2004-2006), припускаючи, що розподіл зарплати залишається стабільним. 

Дані щодо фактично отриманих надходжень від ПДФО отримано із звітів Державного казначейства. Це дозволило нам 
співставити наші оцінки надходжень від ПФД у 2004 р. із фактичними доходами. Наша оцінка на 2004 р. відрізняється 
від фактичних доходів на 2%. Тому при прогнозуванні надходжень від ПДФО на 2005 та 2006 роки ми робили 
відповідну поправку. 

Прогноз включає оцінку ПДФО, що сплачується найманими працівниками, оскільки це є найбільшим джерелом всіх 
надходжень від ПДФО (96% у 2004 р.), які також включають фіксований та єдиний податки, податок від лотереї та на 
дивіденди, тощо. Отримані оцінки коректуються для  визначення сукупних надходжень від ПДФО. 

Скорочення:  дпр до попереднього р.  ППП податок на прибуток підприємств 
 ПДВ податок на додану вартість ПДФО податок з доходів фізичних осіб 


