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Анотація. Формування податкової системи України відбувається під впливом цілої низки кризових явищ
економічного, політичного та соціального характеру, які заклали у свідомості населення і суб’єктів
господарювання стереотипи про примусове запровадження податкових платежів, що спричинює бажання у
платників податків зменшити розмір податкових зобов’язань або ухилитися від сплати, тобто формується
антифіскальна поведінка. Часті зміни податкового законодавства, його суперечливість, недосконалість,
безсистемність та неоднозначність становить значні перешкоди у здійсненні фінансово-господарської
діяльності суб’єктів господарювання та спонукає їх до зловживань у сфері оподаткування. Крім того, значне
податкове навантаження на суб’єктів господарської діяльності також зумовлене заплутаністю та
нестабільністю податкового законодавства. Суттєве розширення кордонів фінансових ринків, яке спричинене
процесами глобалізації, створило сприятливі умови для здійснення тіньової економічної діяльності та
поширення явища ухилення від сплати податків, яке починає своє існування в легальному секторі економіки і
поступово переходить у тіньовий. Мета статті полягає в дослідження проблемних аспектів ухилення від
оподаткування з використанням офшорних зон та розробці рекомендацій щодо його мінімізаціїта протидії
ухиленню від сплати податків. Проблема ухилення від оподаткування, безумовно, взаємопов’язана із тінізацією
економіки та, сьогодні, набуває масового й масштабного характеру, тому, актуалізується проблема
ефективної протидії ухиленню від сплати податків. Ефективним інструментом ухилення від оподаткування,
на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни, є використання офшорних. У статті визначено
сутність офшорних зон, причини їх виникнення та особливості функціонування. Окреслено взаємозв’язок
офшорних зон із механізмом ухилення від оподаткування. Проаналізовано основні напрямки, способи та
методи ухилення від сплати податків через офшорні зони. Досліджено основні схеми ухилення від
оподаткування з використанням офшорних зон. Обґрунтовано та запропоновано заходи протидії ухиленню від
оподаткування з використанням офшорних зон; систематизовано та запропоновано основні заходи протидії
офшоризації економіки України.
Ключові слова: офшорні зони, ухилення від оподаткування, способи ухилення від сплати податків,
офшоризація економіки, протидія ухиленню від оподаткування.
Формули: 0; рис.: 5; табл.: 0; бібл.: 18
Annotation. The formation of the tax system of Ukraine is influenced by a number of crisis phenomena of economic,
political and social nature, which have instilled in the minds of the population and businesses stereotypes about the
forced introduction of tax payments, which causes taxpayers to reduce tax liabilities or evade payment, ie anti-fiscal
behavior is formed. Frequent changes in tax legislation, its inconsistency, imperfection, inconsistency and ambiguity
are significant obstacles to the financial and economic activities of economic entities and encourage them to abuse in
the field of taxation. In addition, the significant tax burden on businesses is also due to the complexity and instability of
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tax legislation. The significant expansion of the borders of financial markets, caused by globalization, has created
favorable conditions for the implementation of shadow economic activity and the spread of tax evasion, which begins its
existence in the legal sector of the economy and gradually turns into the shadow. The purpose of the article is to study
the problematic aspects of tax evasion using offshore zones and to develop recommendations for its minimization and
counteraction to tax evasion. The problem of tax evasion, of course, is interrelated with the shadowing of the economy
and, today, is becoming widespread and large-scale, therefore, the problem of effective combating tax evasion is
relevant. An effective tool of tax evasion at the current stage of socio-economic development of the country is the use of
offshore. The article identifies the essence of offshore zones, the reasons for their occurrence and features of
functioning. The relationship between offshore zones and the mechanism of tax evasion is outlined. The main directions,
ways and methods of tax evasion through offshore zones are analyzed. The basic schemes of tax evasion with the use of
offshore zones are investigated. Measures to counteract tax evasion using offshore zones are substantiated and
proposed; systematized and proposed the main measures to combat the offshoring of Ukraine's economy.
Keywords: offshore zones, tax evasion, ways of tax evasion, offshorization of the economy, counteraction to tax
evasion.
Formulas:0; fig.: 5; tabl.: 0; bibl.: 18

Постановка проблеми. Посилення
глобалізаційних процесів, міжнародна
мегарегіоналізація
та
прагнення
інтегруватися до світового співтовариства
ставлять
перед
суб’єктами
господарювання
завдання
пошуку
ефективних способів мінімізації витрат та
здійснення інвестиційної діяльності з
використанням як дочірніх підприємств,
так і підприємств, які між собою не
пов’язані. Феноменом сучасної глобальної
економіки являється офшоризація, яка
зумовлена
прагненнями
зменшення
податкового навантаження, що призводить
до зростання податкової асиметрії та
деструктивних
змін в економічних
системах.
Значна мобільність фінансових активів,
яка пов’язана із посиленням темпів
зростання світового фінансового ринку,
спричинюють необхідність формування
сучасної
мережі
транснаціональних
фінансових центрів, так званих офшорних
зон. Зростання прибутковості операцій з
фінансовими активами та розширення
кордонів для руху капіталів призвели до
активізації процесів залучення фінансової
комунікації інституційних одиниць з
метою
скорочення
питомої
ваги
податкових відрахувань у структурі
доходів, одержаних внаслідок здійснення
операцій з фінансовими активами. Тому, в
умовах сьогодення, вагомого значення та
особливої
актуальності
набуває
дослідження способів ухилення від
оподаткування шляхом використання
офшорних зон.

Аналіз
останніх
досліджень
і
публікацій.
Проблемні
аспекти
використання офшорних зон як способу
ухилення від оподаткування перебувають
у центрі уваги таких вчених як
О. Барановський[1], З. Варналій [2],
О. Власюк [3; 4], О. Користін [5],
М. Корнієнко [6], В. Предборський [7],
Ю. Харазішвілі [8].
Проблема дослідження офшорних зон
та зареєстрованих на їх території
офшорних
компаній
вивчалася
В. Ожигіною [9], Я. Соловієм [10],
В. Столяровим [11], І. Субачевою [12],
П. Черномаз [12] та іншими.
Однак, зважаючи на значний науковопрактичний доробок в окресленій сфері,
ефективних методів та способів протидії
ухиленню
від
оподаткування
з
використанням
офшорних зондосі не
вдалося знайти.
Формулювання цілей статті. Мета
статті полягає в дослідження проблемних
аспектів ухилення від оподаткування з
використанням офшорних зон та розробці
рекомендацій щодо його мінімізаціїта
протидії ухиленню від сплати податків.
Викладення
основного
матеріалу
дослідження.
Глобалізація
світових
фінансових відносин створила умови, за
яких
відбулося
злиття
кордонів
національних
фінансових
ринків,
внаслідок чого утворилася інтегрована
міжнародна фінансова система. Як
наслідок,
країни
отримали
широкі
можливості для мобілізації ресурсів та
забезпечення
стабільного
соціальноекономічного розвитку. Однак, одночасно
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із
розширенням
можливостей
та
потенціалу, створилися сприятливі умови
для розвитку нелегального сектора
економіки, результати діяльності якого, в
подальшому, потребують узаконення та
залучення
в
офіційну
економіку.
Представники діяльності в тіньовому
секторі, прагнучи легалізувати незаконні
капітали, вдавалися до послуг злочинних
угрупувань, які спеціалізуються по
«відмиванню» коштів через офшорні зони,
адже
їх
використання
ускладнює
моніторинг руху таких капіталів.
Проблема появи в українській економіці
офшорних компаній загострилася у 1991
р., коли Україна здобула незалежність, а
суб’єкти
господарської
діяльності
отримали можливість реєструвати дочірні
компанії за межами країни в юрисдикціях з
низьким рівнем оподаткування, а сплата
податків
замінювалася
щорічним
фіксованим збором. На сучасному етапі,
активно
використовуються
новітні
Інтернет-технології, електронні платіжні
системи, комп’ютеризацію банківської
діяльності при легалізації (відмиванні)
коштів, одержаних злочинним шляхом.
Набула
надзвичайної
популярності
кіберзлочинність, яка дає можливість
реєстрації фінансової установи чи компанії
виключно через мережу Інтернет, а також
проводити
трансакції
на
території
декількох юрисдикцій.
Зауважимо, що в світовій практиці
поняття «офшорна зона» фактично не
використовується.
Відповідно
до
класифікації
термінів
відомих
міжнародних організацій таких як FATF
(Financial action task force on moneу
laundering) та FSF (Financial stabilitу forum)
його пропонується вживати як «офшорний
фінансовий
центр».
При
цьому,
офшорними
фінансовими
центрами
вважаються території, які мають достатньо
розвинений ринок капіталів, ліберальний
фіскальний та валютний режими та
уникають
рекомендації
міжнародних
фінансових установ щодо вдосконалення
міжнародного регулювання і контролю за
фінансово-валютною
й
банківською
системами [13].

Під офшорною зоною (від англ. оffshore
– «поза берегом», «поза межами»)
розуміється країна або окрема частина її
території,
що
характеризується
особливими правилами реєстрації, надання
податкових та інших пільг іноземним
суб’єктам господарювання за умови не
здійснення господарських операцій на
території такої країни.
Податковий кодекс України [14]
визначає офшорні зони як території, до
складу яких входять держави або частина х
території, залежні від цих держав, де
можуть бути створені та діяти суб’єкти
господарювання, що мають офшорний
статус.
Доволі часто в науковій літературі
зустрічається
термін
«офшорна
юрисдикція», під якою розуміється
територія або країна, на яку поширюються
дії пільгових умов оподаткування та
здійснення господарської діяльності у
відповідності до чинного законодавства.
При цьому варто зауважити, що
офшорні зони за своєю сутністю та
змістом дуже близькі до вільних
економічних зон, однак, відрізняються від
них встановленням звичайних пільгових
умов оподаткування для компанійнерезидентів. Досить часто дослідники
вважають
офшори
видами
вільних
економічних зон із виокремленням
індивідуальних характерних відмінностей.
Створення та функціонування офшорів
у різних регіонах зумовлено такими
основними причинами:
наближеністю до центрів ділової
активності (створені у промислово
розвинутих країнах – США, Канада,
Великобританія, Швейцарія, Нідерланди);
відсутністю у держав внутрішніх
ресурсів для розвитку (створені на
території острівних держав Атлантичного
та Тихого океанів, які свідомо прийняли
нормативно-правові та законодавчі акти,
які
сприяли
залученню
іноземних
капіталів).
Варто зазначити, що для окремих країн
доходи, одержані від офшорного бізнесу
являються основним джерелом фінансових
ресурсів, які акумульовані до бюджету
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внаслідок сплати реєстраційних зборів.
Обсяги таких ресурсів є достатніми для
забезпечення та підтримання високого
рівня життя населення. Позитивним
фактором в таких країнах є і те, що за
рахунок
функціонування
офшорних
компаній створюється значна кількість
робочих місць, а доходи підприємств, які
спеціалізуються
на
створенні
й
обслуговуванні
офшорних
компаній
аналогічна надходженням від сплати
реєстраційних зборів.
Безумовно,
офшорні
зони
є
привабливими
завдяки
сприятливому
валютно-фінансовому режиму, відсутністю
або ж мінімальним ставкам оподаткування,
високому ступеню захисту комерційної та
банківської
таємниці,
лояльному
державному регулюванню. Однак, їх
існування чинить деструктивний вплив на
країни, які являються донорами капіталу і
зазнають
суттєвих
втрат
через
недоотримання податкових надходжень до
бюджету, безконтрольному вивезенню
капіталу за кордон, а також посиленню
процесів тінізації економіки й корупції.
Зауважимо, що використання офшорів з
метою ухилення від оподаткування
дозволяє
суб’єктам
господарювання
уникнути сплати податків і зборів
всередині
країни,
знижує
ризик
рейдерських захоплень, спрощує судовий
захист їх майнових прав та інтересів, а
також дозволяє вивести за кордон
фінансові результати політичної корупції.
Державна фіскальна служба України,
проаналізувавши
зовнішньоекономічні
операції, встановила, що переважна
більшість великих експортерів України
здійснювали свої фінансові операції із
залученням посередників, які розміщені у
низько податкових юрисдикціях, а саме у
Нідерландах, Кіпрі, Швейцарії. При цьому,
вагома питома вага офшорних зон у Round
tripping – інвестуванні, найбільші обсяги
операцій за якими були зафіксовані через
співпрацю
з
Австрією,
Кіпром,
Нідерландами та Швейцарією.
Водночас, доцільно зауважити, що, на
сучасному етапі, інституційно слабким

залишається
контроль
у
сфері
трансфертного ціноутворення, механізм
якого впродовж останніх років не
удосконалюється
та
ефективно
не
функціонує, а охоплення перевірками
компаній, які здійснюють ризикові
операції, не перевищує 1 %. Такий
механізм
контролю
може
бути
колосальним
потенціалом
у
сфері
боротьби й протидії легалізації коштів
через офшорні зони.
Беззаперечним є і той факт, що Україна
доволі низькими темпами запроваджує
світові стандарти податкової прозорості та
обміну фінансовою інформацією у сфері
протидії відмивання коштів в офшорних
зонах
та
досі
законодавчо
не
регламентований комплексний підхід до
вирішення проблем, які пов’язані із
офшорами. Через неузгодженість та
двозначність у чинному законодавстві
спостерігається безсистемна, несинхронна
та
розбалансована
робота
органів
державної влади у даному напрямку.
Більше того, Указом Президента України
«Про заходи щодо протидії зменшенню
податкової бази і переміщенню прибутків
за кордон» [15] та Законом України «Про
валюту та валютні цінності» [16]
Національному банку та Кабінету міністрів
України доручено розробити проект
закону про міжнародну співпрацю України
у сфері оподаткування, проте, таких
нормативно-правових актів досі немає.
При цьому, необхідно пов’язувати та
досліджувати способи й методи ухилення
від сплати податків у комплексі з
протидією відмивання «брудних» коштів
та
коштів,
одержаних
внаслідок
корупційних діянь, через офшори.
Зважаючи
на
загрозливі
обсяги
тіньового сектору економіки (в межах 30–
40 % за офіційними даними та 45–55 % за
розрахунками
експертів,
які
не
оподатковуються через неможливість
вчасного
виявлення,
вважаємо
за
необхідне на рис. 1 відобразити основні
напрями ухилення від сплати податків.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ
Перекручування та
зумисне спотворення
результатів фінансо-вогосподарської діяльності
в регіст-рах та
документах бух. обліку

Порушення
порядку
обліку
економічних
показників

Неподання фінансової звітності, податкових декларацій, проведення
оплат без відповідного документального оформлення й відображення в
касових та бухгалтерських документах, необгрунтоване завищення
вартості придбаної сировини й матеріалів, заниження вартості
реалізованої продукції, або відображення лише її частини

Бухгалтерський облік операцій на балансових рахунках, зумисне
допущення рахункових помилок, які призводять до зменшення
оподатковуваних сум, неправильне списання збитків, неправильне
відбиття переоцінки результатів діяльності або курсової різниці щодо
оприбуткованої валюти, перекручування даних обліку та неправильне
визначення амортизаційних відрахувань

Необґрунтоване
використання
податкових пільг

Подання в податкові органи документів, які є підставою для одержання
платником податків податкових пільг, права на які він не має

Залучення в систему
взаєморозрахунків
«фіктивних»
або
афілійованих
контрагентів

Використання у взаєморозрахунках фірм, які розміщені на території
офшорних зон

Рис. 1. Основні напрями ухилення від оподаткування
Джерело: власна авторська розробка

Як бачимо, суб’єктами господарської
діяльності використовується достатньо
широкий спектр методів ухилення від
сплати податків. Найбільш поширеним та
часто
використовуваним
методом
ухилення
від
оподаткування
є
перекручування
та
спотворення
результатів
фінансово-господарської
діяльності, який дозволяє приховати
реальні обсяги діяльності.

Зважаючи
на
постійні
збільшення
масштабів таких злочинів, виникає
необхідність
розроблення
та
законодавчого регулювання ефективної
системи протидії. В даному контексті,
доцільно дослідити основні способи
протидії ухиленню від сплати податків в
офшорних зонах. Основні із них
систематизуємо на рис. 2.

ОСНОВНІ СПОСОБИ ПРОТИДІЇ УХИЛЕННЮ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Удосконалення та
спрощення
національної
системи
податкового
законодавства

Профілактика
податкових
правопорушень та
формування високого
рівня податкової
культури

Реалізація принципу
невідворотності
відповідальності за
порушення законодавства
у сфері податків і зборів

Зниження рівня
сукупного
податкового
тягаря

Рис. 2. Основні способи протидії ухиленню від сплати податків
Джерело: власна авторська розробка
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Розроблення та ефективна реалізація
системи
протидії
ухиленню
від
оподаткування дозволить знизити рівень
недоотримання державою до бюджету
податкових
надходжень,
а,
відтак,
дозволить
забезпечувати
державою
виконання її основних функцій та
забезпечення високих стандартів життя.
Накопичення фінансових ресурсів, які
отримані
внаслідок
здійснення
господарської діяльності в тіньовому
секторі економіки, відбувається за рахунок
приховування їх дійсних обсягів з метою
ухилення від сплати податків. Безумовно,
роль офшорних юрисдикцій у механізмі
«відмивання»
доходів,
одержаних
злочинним
шляхом,
є
значною,
визначальне значення яких полягає у:
– низькому рівні оподаткування або
його відсутності;
– поширенні
пільгового
режиму
виключно на компанії-нерезиденти, що не
здійснюють своєї діяльності на території
офшорної юрисдикції;
– забезпеченні ефективного режиму
банківської та фінансової таємниці;
– засновниками
підприємства
в
офшорній зоні можуть бути виключно
нерезиденти країни реєстрації;
– наявності угод про уникнення
подвійного оподаткування;
– фінансові операції здійснюються
лише за рахунок валютних ресурсів із
зовнішніх джерел;
– відсутності
пільг
митного
характеру.
Крім того, офшорні зони дають
можливість здійснювати товарні, фінансові
та інші види операцій, які передбачають
великі обсяги грошових трансакцій.
Водночас, незалежно від сфери діяльності
суб’єкти господарювання через офшори
можуть повністю уникнути, або істотно
зменшити
розміри
оподаткування
результатів своєї діяльності та бути
впевненими про конфіденційність щодо
них.
Очевидно,
що
операції,
які
здійснюються з офшорними юрисдикціями
безпосередньо впливають на валютний
ринок країни та визначають стан

фінансової стабільності у ній. Діяльність
офшорних зон є своєрідним стимулом до
ведення тіньової економічної діяльності,
що, в сукупності, призводить до втрат
доходів бюджету різного рівня. При цьому,
офшорні зони, окрім асоціації їх зі
звільненням
від
оподаткування
та
легалізацією
(відмиванням)
доходів,
розглядаються
як
інструмент
стимулювання інвестиційної діяльності.
Тому, використання офшорних зон з
метою легалізації коштів, одержаних
злочинним шляхом, що пов’язано також із
розвитком
інфраструктури
ринків
капіталів, їх мобільністю, обсягами
вільних коштів в економіці, рівнем
податкового навантаження та фінансовою
обізнаністю населення.
Зауважимо,
що
достатньо
часто
спостерігається
застосування
методів
міжнародного податкового планування
саме з використанням офшорних зон як
власників рахунків або клірингових
центрів, з метою розміщення коштів
інвестиційних фондів, страхування та
перестрахування.
Необхідно зауважити, що використання
офшорних зон має багато спільних рис та
ознак, які характерні незаконним схемам
ухилення від сплати податків. Якщо
провести між цими поняттями асиметрію,
то можна виділити схеми та механізми
ухилення
від
оподаткування
з
використанням офшорних зон (рис. 3). При
цьому, офшорні зони залишаються
потенційним специфічним інструментом
наповнення державного бюджету та
стимулювання інвестиційної діяльності.
На міжнародному рівні, використання
офшорних юрисдикцій розцінюється як
недобросовісна податкова конкуренція та
злочинна діяльність у сфері легалізації
(відмивання)
коштів,
одержаних
злочинним шляхом, а діяльність щодо
деофшоризації, на сучасному етапі, є
пріоритетним завданням таких організацій
як Група з розробки фінансових заходів
боротьби з відмиванням грошей (FATF),
Організації Об’єднаних Націй (ООН),
Організації економічного співробітництва і
розвитку (ОЕСР).
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ОСНОВНІ СХЕМИ ТА МЕТОДИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ, ОДЕРЖАНИХ ВНАСЛІДОК
УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ОФШОРНИХ ЗОН

Метод
«сходинок»

Поділ активів між різними офшорними юрисдикціями, який дозволяє активам
набути особисте юридичне та фінансове наповнення та дозволяє провести
розмивання бази оподаткування внаслідок виплат контрагентам, які
розміщуються у юрисдикціях, що надають податкові пільги

Кредитна
схема

Надання кредитних коштів під виплату відсотків, що сприяє виведенню
коштів в офшори. Схема, за якої завищується обсяг кредитів при мінімальних
розмірах акціонерного капіталу вважається «тонкою капіталізацією»

Трансфертне
ціноутворення

Продаж товару резидентам офшорних фінансових центрів за заниженою
ціною з метою подальшого перепродажу, дохід від якого буде задекларовано
на території офшорної зони

Виплата роялті

Реєстрація авторських прав з подальшою їх передачею резиденту юрисдикції
з високими податками в обмін на відповідні виплати

Застосування
податкових
гібридів

Використання компаній, які можуть мати реєстрацію у високо податковій
юрисдикції, але бути податковим резидентом в офшорній зоні

Рис. 3. Основні схеми та методи легалізації коштів, одержаних внаслідок ухилення від
оподаткування з використанням офшорних зон
Джерело: складено автором на основі [11, с. 77]

Основні заходи щодо деофшоризації,
розроблені
цими
організаціями
спрямовуються на:
– запобігання
використанню
офшорних
зон
для
несумлінного
податкового планування та зниження рівня
податкового навантаження;
– зміцнення податкової бази країни за
рахунок надходження податкових платежів
з доходів, які отримані в офшорах;
– підвищення
стабільності
та
захищеності
транскордонного
співробітництва щодо руху коштів і
зниження впливу офшорного капіталу на
національні фінансові ринки;
– зниження рівня конфіденційності у
відношенні до бенефіціарів офшорних
компаній і проведених ними фінансовими
та іншими операціями.
Однак,
проведення
боротьби
з
легалізацією
коштів,
одержаних
злочинним шляхом, з використанням

офшорних юрисдикцій і зон, вимагає, в
першу чергу, розроблення міжнародних
стандартів протидії деофшоризації та
удосконалення
національного
законодавства з урахуванням міжнародних
нормативно-правових актів. Більше того,
нагальною
потребою
виявляється
спрощення
процедури
доступу
правоохоронних органів до інформації, що
становить банківську таємницю, та
посилення
розвитку
державного
фінансового
моніторингу
у
межах
міжнародної співпраці.
Ефективний ефект протидії ухиленню
від
оподаткування
через
офшорні
юрисдикції можна досягнути завдяки
законодавчому закріпленню жорстких
заходів
контролю
та
моніторингу
офшорного
фінансового
сектору,
запровадженню спеціальних штрафів та
суттєвих санкцій до країн та компанії у
випадках
порушення
встановлених
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нормативно-правових норм у сфері
боротьби з легалізацією доходів.
Водночас, доведено, що важливим
аспектом легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, є ухилення
від
сплати
податків
та
політика
оподаткування, яка запроваджена на
території офшорних зон. Оскільки, за
оцінками Tax Justice Network [17] щорічно
з використанням офшорних юрисдикцій
відбувається виведення капіталу з України
у розмірах, що, в середньому, дорівнюють

близько 10 % ВВП країни, запровадження
дієвих засобів протидії такій легалізації є
вкрай важливим.
Зважаючи на значні обсяги ухилення від
сплати податків та колосальні втрати
бюджетної
системи
України
через
недоотримання
податкових
платежів,
необхідно виокремити заходи протидії
легалізації
(відмиванню)
доходів,
одержаних внаслідок ухилення від сплати
податків, в офшорних зонах (рис. 4).

ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ УХИЛЕННЮ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ
Забезпечення мотивації суб’єктів господарської діяльності відображати
реальні показники свої фінансово-господарської діяльності
Чітке дотримання чинного податкового законодавства та використання
обґрунтованих утримань та знижок
Здійснення контрольних заходів за умисним викривленням та спотворенням
відомостей щодо бази оподаткування
Здійснення контрольних заходів за використанням податкових пільг
Виявлення та ліквідація посередницьких афілійованих фірм, в тому числі
розміщених в офшорних зонах
Рис. 4. Заходи протидії ухиленню від сплати податків, в офшорних зонах
Джерело: власна авторська розробка

Як бачимо, основними пріоритетними
напрямками
удосконалення
та
забезпечення боротьби з ухиленням від
оподаткування через офшорні зони,
повинна стати уніфікація законодавчого
забезпечення, посилення міжнародної
співпраці та оптимізація податкового
навантаження. При цьому, необхідно
систему заходів протидії розглядати у
контексті
офшоризації
та
тінізації
національної
економіки,
як
взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих
явищ (рис. 5), які включають і заходи
боротьби з ухиленням від сплати податків
Висновки.
Дослідження
способів
боротьби з ухиленням від оподаткування
через офшорні зони, дають підстави
стверджувати, що на сучасному етапі,
склалися сприятливі умови для активного
відмивання коштів та загострилася

нагальна потреба протидії даному явищу.
Основні заходи доцільно спрямувати
шляхом
удосконалення
чинного
податкового законодавства, а також
розширення взаємодії й співпраці з
суб’єктами протидії легалізації коштів,
одержаних
злочинним
шляхом,
та
податковими органами інших країн.
Встановлено, що протидія легалізації
(відмиванню)
доходів,
одержаних
злочинним шляхом, не можлива без
урахування міжнародного досвіду такої
боротьби.
Результати
проведених
досліджень дають підстави для висновку,
що
ухилення
від
оподаткування,
передбачає
використання
найрізноманітніших методів, схем та
механізмів відмивання коштів через
офшорні зони.
.
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Запровадження оподаткування ринкової
вартості активів, які переміщуються з
України до офшорної юрисдикції

Імплементація
Багатосторонньої
конвенції про виконання заходів, які
стосуються угод про оподаткування, з
метою
протидії
розмивання
бази
оподаткування та виведення прибутку зпід оподаткування

Уточнення у податковому законодавстві
статусу податкового резидента

Перегляд
договорів
про
уникнення
подвійного оподаткування зі створенням
належних нормативно-правових засад для
розширення бази оподаткування
на
внутрішньодержавному рівні

З метою здійснення належного контролю за
трансфертним ціноутворенням удосконалення
підходів до визначення організаційноправових форм нерезидентів, операції з якими
є контрольованими за рахунок уточнення
норм податкового законодавства

Рис. 5. Основні заходи протидії офшоризації економіки України
Джерело: складено на основі даних [18, с. 37–40]

Отже, зважаючи на привабливість
офшорних
юрисдикцій,
проведення
фінансових операцій із ними чинить
негативний вплив на економіку країни,
спричинює суттєві втрати дохідної
частини
державного
бюджету
та
посилення розвитку тіньового сектору
економіки. Протидію діяльності офшорних
юрисдикцій необхідно проводити з
урахуванням
чинників
глобалізації,
міжнародної інтеграції та гармонізації
національної й світової нормативноправової системи.
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