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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 95 c., 11 рисунков, 8 таблиц, 68 источников, 3 

приложения. 

 

КОСВЕННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ, 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, АКЦИЗЫ, ГАРМОНИЗАЦИЯ 

НАЛОГОВ, УНИФИКАЦИЯ, НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Объект исследования - косвенные налоги, действующие на 

таможенной территории ЕАЭС. 

Предмет исследования - порядок исчисления и взимания косвенных 

налогов (НДС и акцизов) на таможенной территории ЕАЭС и на территории 

зарубежных стран. 

Цель работы - провести анализ и обосновать необходимость в 

унификации и гармонизации законодательства стран-членов ЕАЭС, 

касающегося косвенных налогов (НДС и акцизов), сопоставить налоговую 

систему стран-членов ЕАЭС с зарубежными странами. 

Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

дедукция, индукция, а также графический, статистический и формально-

юридический методы. 

Полученные итоги и их новизна: В работе проведён анализ 

отечественного и зарубежного налогового законодательства с целью 

определения практики взимания косвенных налогов, в частности НДС и 

акцизов, дана правовая оценка современного состояния налогового 

законодательства каждой страны-члена ЕАЭС в области косвенного 

налогообложения, определены насущные проблемы, пути выхода из них и 

направления совершенствования косвенного налогообложения в Союзе.  

Апробация: на Международной научно-практической конференции (г. 

Барнаул, 2019) для разработки путей гармонизации и на конференции 

«Современное регулирование интеллектуальной собственности и 

лицензирования в странах ЕАЭС» в части выработки стратегии 

коммерциализации объектов промышленной собственности. 

Рекомендации по использованию результатов работы: Итоги 

работы могут быть использованы в практической деятельности ЕЭК по 

совершенствованию системы косвенного налогообложения при перемещении 

товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца: 95 c., 11 малюнкаў, 8 таблiц, 68 пазiцый 

выкарыстанай лiтаратуры, 3 прыкладання. 

 

УСКОСНАЕ ПАДАТКААБКЛАДАННЕ, УСКОСНЫЯ ПАДАТКІ, 

ПАДАТАК НА ДАБАЎЛЕНУЮ ВАРТАСЦЬ, АКЦЫЗЫ, ГАРМАНІЗАЦЫЯ 

ПАДАТКАЎ, УНІФІКАЦЫЯ, ПАДАТКОВАЕ ЗАКАНАДАЎСТВА  

 

Аб'ект даследавання - ускосныя падаткі, якія дзейнічаюць на мытнай 

тэрыторыі ЕАЭС.  

Прадмет даследавання - парадак вылічэння і збірання ўскосных 

падаткаў (ПДВ і акцызаў) на мытнай тэрыторыі ЕАЭС і на тэрыторыі 

замежных краін.  

Мэта працы - правесці аналіз і абгрунтаваць неабходнасць у 

уніфікацыі і гарманізацыі заканадаўства краін-членаў ЕАЭС, што датычыцца 

ўскосных падаткаў (ПДВ і акцызаў), супаставіць падатковую мадэль краін-

членаў ЕАЭС з замежнымі краінамі. 

Метады даследавання: аналіз, сінтэз, параўнанне, абагульненне, 

дэдукцыя, індукцыя, графічны, статыстычны, фармальна-юрыдычны.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна: У працы праведзены аналіз 

айчыннага і замежнага падатковага заканадаўства з мэтай вызначэння 

практыкі збірання ўскосных падаткаў, у прыватнасці ПДВ і акцызаў, дадзена 

прававая ацэнка сучаснага стану падатковага заканадаўства кожнай краіны-

члена ЕАЭС у галіне ўскоснага падаткаабкладання, вызначаны надзённыя 

праблемы, шляхі выхаду з іх і напрамкі ўдасканалення ўскоснага 

падаткаабкладання ў Саюзе.  

Апрабацыя: на Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (г. 

Барнаул, 2019) для распрацоўкі шляхоў гарманізацыі і на канферэнцыі 

«Сучаснае рэгуляванне інтэлектуальнай уласнасці і ліцэнзавання ў краінах 

ЕАЭС» у частцы выпрацоўкі стратэгіі камерцыялізацыі аб'ектаў 

прамысловай уласнасці. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў: Вынікі работы могуць 

быць выкарыстаны ў практычнай дзейнасці ЕЭК па ўдасканаленні сістэмы 

ўскоснага падаткаабкладання пры перамяшчэнні тавараў праз мытную мяжу 

ЕАЭС. 

  



ABSTRACT 

 

Thesis: 95 p., 11 illustrations, 8 tables, 68 sources, 3 annex. 

 

INDIRECT TAXATION, INDIRECT TAXES, VALUE ADDED TAX, 

EXCISE TAXES, HARMONIZATION OF TAXES, UNIFICATION OF 

INDIRECT TAXES, TAX LAWS 

 

The Object of the research is indirect taxes operating on the customs 

territory of the EEU. 

The subject of the research is the procedure of calculation and collection of 

indirect taxes (VAT and excise taxes) on the customs territory of the EEU and on 

the territory of foreign countries. 

The purpose of the work is to analyze and justify the need for unification 

and harmonization of the legislation of the EEU member States relating to indirect 

taxes (VAT and excise taxes), to compare the tax model of the EEU member States 

with foreign countries. 

Methods of research: analysis, synthesis, comparison, generalization, 

deduction, induction, graphic, statistical, formal legal. 

The results of the work and their novelty. The paper analyzes the 

domestic and foreign tax legislation in order to determine the practice of collection 

of indirect taxes, in particular VAT and excise taxes, gives a legal assessment of 

the current state of tax legislation of each member state of the EEU in the field of 

indirect taxation, identifies essential problems, ways out of them and directions of 

improvement of indirect taxation in the Union.  

Approbation: at the International scientific and practical conference 

(Barnaul, 2019) to develop ways of harmonization and at the conference "Modern 

regulation of intellectual property and licensing in the EAEU countries" in terms of 

developing a strategy for the commercialization of industrial property. 

Recommendations on the usage. The results of the work can be used in the 

practical activities of the Eurasian economic Commission to improve the system of 

indirect taxation when moving goods across the customs border of the EEU. 

 


