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ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО ОБМІНУ ПОДАТКОВОЮ 

ІНФОРМАЦІЄЮ В УКРАЇНІ 

 

PROBLEMS OF INTRODUCTION OF AUTOMATIC EXCHANGE OF TAX 

INFORMATION IN UKRAINE 
 

Анотація. Досліджено теоретичні та практичні аспекти проблем запровадження автоматичного 

обміну податкової інформацією в Україні та напрями їх вирішення. 

Abstract. Theoretical and practical aspects of the problems of introduction of automatic exchange of 

tax information in Ukraine and directions of their solution are investigated. 

 

Міжнародні податкові питання ніколи не були такими важливими в політичному порядку 

денному, як сьогодні. За останні роки інтеграція національних економік і ринків суттєво зросла, 

створюючи навантаження на міжнародні податкові правила, які були розроблені більше століття 

тому. Міжнародні правила оподаткування не відповідають реаліям сучасної глобальної 

економіки та не фіксують бізнес-моделі, які створюють прибуток від цифрових послуг у різних 

країнах. Слабкі сторони чинних правил створюють можливості для розмивання бази та 

переміщення прибутку (BEPS), що вимагає здійснення кроків для забезпечення оподаткування 

прибутку там, де відбувається економічна діяльність і створюється вартість. Одним із кроків 

міжнародного співробітництва в цьому напрямку є активна співпраця національних податкових 

адміністрацій у сфері обміну податковою інформацією для усунення невідповідності між тим, де 

створюється вартість і де сплачуються податки, що особливо актуалізується в умовах активного 

розвитку цифрової економіки. 

Окрім того, ідея співробітництва країн в галузі розкриття і обміну податковою 

інформацією, яка на сьогодні має глобальні масштаби, була спровокована темою боротьби з 

ухиленням від сплати податків. Викликано це тим, що офшорні юрисдикції закумулювали 

великі обсяги доходів, що не обліковуються. Особливо актуальною ця проблема постає в 

умовах фінансових криз, що періодично виникають і урядам країн стає стратегічно важливо 

слідкувати за максимальним наповненням бюджетів і раціональним використанням 

бюджетних коштів. 

На сьогодні у світі розвиток міжнародного обміну податковою інформацією 

здійснюється двома напрямками: 

– відповідно до американського закону «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» 

(Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) [1];  
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–в межах Єдиного стандарту звітності (Common Reporting Standard, CRS).  

Співробітництво України в рамках FATCA почалося в 2017 р., коли було підписано 

Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення 

виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги 

до іноземних рахунків» (FATCA). Цю Угоду було ратифіковано Законом України від 

29.10.2019 р. № 229-IX [2]. Після приєднання країни до дотримання вимог FATCA фінансові 

агенти почали поетапно вводити процедури, які необхідні для  дотримання вимог 

законодавства. Перше подання звітності українськими фінансовими агентами про підзвітні 

рахунки за 2020 рік та інформацію, яка стосується звітних періодів з 2014 року по 2019 рік 

було здійснено у  2021 році. За неподання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки 

відповідно до вимог пункту 69.8 статті 69 ПКУ передбачено накладення штрафу у 100 

розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року [3]. 

Сьогодні на порядку денному державних органів України є запровадження 

автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки за стандартом CRS. І це питання є 

одним зі стратегічних пріоритетів у роботі Міністерства фінансів України і Державної 

податкової служби. Участь України у системі автоматичного обміну інформацією дозволить 

отримувати від інших країн–учасниць в автоматичному режимі дані про наявність за 

кордоном активів у резидентів України, визначати як ці кошти туди потрапили та чи були 

сплачені з них податки. Тобто фактично мова йде про прозорість фінансових потоків та 

контроль з боку держави за повнотою сплати податків. 

Відповідно до вимог Стандарту, в якому прописані загальні визначення і терміни, 

зобов'язання податкових органів, які підписали угоду, країн з отримання інформації та 

обміну нею між собою, порядок взаємодії повинен дотримуватися всіма країнами-

учасницями [4]. 

Схема отримання та надання інформації представлена на рис. 1. Фінансові агенти, а 

саме, банки або небанківські фінансові установи які провадять професійну діяльність на 

фондовому ринку з торгівлі цінними паперами (брокерську діяльність та з управління 

цінними паперами), депозитарну діяльність [3], повинні при появі у них клієнта-нерезидента 

регулярно передавати інформацію в податкові органи своєї країни. 

 

 

 

 

   

 

Рис. 1. Алгоритм передачі інформації в рамках автоматичного обміну інформації. 

 

Автоматичний обмін податковою інформацією, що поступово вводиться в усьому світі, 

повинен стати одним з ефективних способів отримання інформації про раніше 
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незадекларовані рахунки в іноземних банках або незадекларовані контрольовані іноземні 

компанії податковими органами і протидіяти схемами мінімізації податків [4]. У перспективі 

цей механізм повинен набути глобального характеру, для викорінення приховування 

доходів, отриманих в іноземній державі . 

Аналізуючи Стандарт про автоматичний обмін і результати його  впровадження, можна 

виділити як позитивні так і негативні сторони. З глобальної точки зору автоматичний обмін 

дозволить податковим органам оперативно отримувати відомості від податкового органу 

іншої держави, перевіряти і своєчасно оновлювати дані, а так само проводити моніторинг 

якості клієнтської бази фінансових інститутів. Всі ці позитивні риси можуть стати 

ефективним інструментом деофшоризації. З іншого боку спостерігається ряд проблем щодо 

практичного застосування. 

До них можна віднести, по-перше, неможливість забезпечити конфіденційність 

інформації про клієнтів, результатом якої може бути тенденція втрати довіри клієнтів до 

фінансових інститутів у зв'язку зі скасуванням банківської таємниці. По-друге, не всі країни 

підписали цю Угоду. Станом на кінець 2021 року 111 юрисдикцій, а це 57% від усіх країн 

світу, приєдналися до Стандарту. Особливу увагу звертає на себе не підписання Угоди такою 

країною як США. З одної точки зору це є логічним для США, так як у них є свій Закон 

FATCA. Але з іншого боку, в обмін протилежна сторона не отримує інформації з США. 

Не менш важливою проблемою є те, що передачі підлягає тільки інформація, якою 

володіють фінансові інститути країн-учасниць. А також не можна не врахувати той факт, що 

введення Стандарту автоматичного обміну інформацією вимагає додаткових законодавчих 

змін. 

Незважаючи на це, всі дії спрямовані на здійснення автоматичного обміну є величезним 

кроком на шляху до деофшоризацію і протидії мінімізації оподаткування та виведення 

прибутку. Удосконалюється механізм припинення неправомірного використання 

низькоподаткових преференцій і, як наслідок, отримання необґрунтованої податкової вигоди. 

Автоматичний обмін в перспективі повинен допомогти рівномірно і справедливо 

розподіляти податкові надходження між країнами. 

Напрацьовані та прийняті в Україні в останні три роки законодавчі акти  сформували 

достатню правову основа для збору банками та окремими небанківськими фінансовими 

установами інформації про іноземних клієнтів – власників підзвітних рахунків. Вимоги зі 

збору інформації та подання звітів поширюються не лише на рахунки, контрольовані 

резидентами, а й на рахунки резидентів інших країн, з якими в України є угоди про обмін 

інформацією. Інформація про рахунки нерезидентів буде щорічно подаватись до Державної 

податкової служби України (ДПС) для подальшого обміну з податковими органами інших 

країн. В цьому контексті, запровадження трирівневої звітності для міжнародних груп 

компаній є одним з визначальних кроків щодо здійснення автоматичного обміну 

інформацією. 

Аналіз вітчизняного інституційного середовища щодо дотримання процедур і 

настанов Стандарту автоматичного обміну інформацією свідчить про ряд проблем, усунення 
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яких суттєвим чином підвищить якість такого середовища та наблизить країну до 

запровадження Стандарту. Отже потребує додаткового законодавчого регулювання: 

процедура збору інформації про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників 

(КБВ) іноземних компаній та юридичних осіб (особливо про партнерства, трасти та інші 

організаційно-правові формування), які мають в Україні постійні представництва; терміни 

зберігання первинних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

юридичними особами строком щонайменше 5 років після завершення періоду або ліквідації 

компанії. подання інформації про структуру власності та КБВ іноземних компаній, які мають 

в Україні постійні представництва, або місце ефективного управління, або штаб-квартиру; 

визначення резидентного статусу юридичних осіб, що полягає у кваліфікації обставин, які 

вказують на зв’язок між ступенем присутності платника податку в країні й отриманими в 

результаті такої присутності прибутком чи доходом.  

Отже на сьогодні, основною проблемою при впровадженні міжнародного 

автоматичного обміну податковою інформацією є нестача доступних та якісних даних. 

Доцільність імплементації і дотримання вимог FATCA і CRS пов'язана з можливостями, що 

відкриваються, для податкової служби мати інформацію про стан податкових справ 

податкових резидентів України за кордоном, що може бути підставою щодо ефективних 

контрольних заходів.  
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