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ПОДАТКОВІ ВИГОДИ ОФШОРНИХ ЗОН

Право платників податків уникати
 їх сплати, з використанням усіх дозволених законами засобів,

ніким не може бути оскаржене.
Кожен має право вести свої фінансові справи таким чином,

щоб звести відповідні платежі до мінімуму…
Джордж Сандерленд,

суддя Верховного суду США.

Згідно з визначенням Кембріджського університету, «офшор-
на зона — це вся або частина території країни, де встановлюється
і використовується пільговий режим функціонування компаній з
офшорним статусом, які ведуть свою діяльність поза межами те-
риторії реєстрації та проводять операції з майном чи коштами
нерезидентів» [2].

Про значення офшорного бізнесу для світової економіки свід-
чать наступні дані. Населення офшорних зон складає 1,2 % насе-
лення світу, ВВП офшорних юрисдикцій складає 3 % світового
рівня ВВП. При цьому 26 % всіх фінансових активів світу зареєс-
тровані в офшорних зонах, 48 % світового товарообігу проходить
через компанії, зареєстровані в офшорних юрисдикціях, 43 %
міжнародних фінансових операцій здійснюються через офшорні
зони, 57 % депозитних вкладів світу утримуються на офшорних
банківських рахунках [3].

Іноземні депозити, розміщені в банках на Кайманових остро-
вах, складають $956 млрд, в Люксембурзі ― $464 млрд, в Гон-
конзі ― $165 млрд, в Швейцарії ― $506 млрд, на Багамських ос-
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тровах ― $150 млрд, в Японії ― $667 млрд дол., в Сінга-
пурі ― $260 млрд, у Франції ― $986 млрд [4].

Більшість міжнародних компаній вважають офшорний бізнес
необхідним елементом розширення своєї діяльності і нарощуван-
ня капіталу, проводячи при цьому операції, принаймні, в одному
офшорному фінансовому центрі. Так, наприклад, IBM і Microsoft
проводять фінансові операції в Дубліні, Orient Express і American
Airlines ― на Бермудських островах, De Beers ― на острові Мен,
General Electric і CNN ― на Кіпрі. Провідні світові фінансові ін-
ститути, включаючи Chase Manhattan, Citibank, Goldman Sachs,
Credit Suisse, Barclays Bank, Bank of America, також є активними
користувачами офшорних послуг.

Якщо базова ставка податку на прибуток в Україні становить
19 %, в Російській Федерації — 20 %, то в офшорних юрисдикці-
ях вона є меншою за 10 %. Податок на дивіденди в офшорних
юрисдикціях найчастіше взагалі відсутній. Так, компанія
«UC Rusal» отримала у 2011 році $2,87 млрд чистого прибутку.
Але в Росії, де компанія виробляє майже 97 % свого алюмінію,
оподатковувана база склала лише $602 млн, таким чином, росій-
ський бюджет отримав всього близько $120 млн податку на при-
буток.

Винятком не стала і Україна. Протягом 2011—2012 рр. украї-
нські банки перерахували в офшорні зони астрономічну су-
му ― $53 млрд. За валютним курсом, що діє останні чотири роки,
це більше ніж 400 млрд грн. Для порівняння, державний бюджет
на 2012 рік склав 367 млрд грн. Банківські перекази з України на
Кіпр в 2011—2012 рр. склали $51 млрд (96 % всіх українських
інвестицій) [5].

Звісно, виведені мільярди повертаються в Україну у вигляді
інвестицій, але вони є значно меншими від вивезених коштів в
офшори, що в подальшому призводить до зростання дефіциту
платіжного балансу країни.

Для збільшення податкових платежів в дохідну частину бю-
джету України від операцій з офшорними юрисдикціями було
б доцільно переглянути угоди про уникнення подвійного опо-
даткування між Україною та офшорними юрисдикціями, пере-
лік яких в свою чергу можна було б законодавчо розширити.
Враховуючи податкові вигоди офшорних зон та досвід функці-
онування, доцільно було б створити власну офшорну зону в
туристичному або регресивному регіоні України та отримувати
від її діяльності податкові вигоди в дохідну частину бюджету
України.
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
НА УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ

Термін «глобалізація» з’явився порівняно недавно (вперше в
наукових виданнях у 1983 році його використовував професор
Гарвардської школи бізнесу Теодор Левітт). Сьогодні ми змушені
використовувати його у розмовах про проблеми і перспективи
економічного розвитку країни. Глобалізація — це процес всесві-
тньої економічної, політичної і культурної інтеграції. Процеси
глобалізації неодмінно впливають на розвиток та функціонуван-
ня нашої держави. Але цей вплив неоднозначний. Сьогодні гло-
балізація — це складний і суперечливий процес. Розглянемо осо-
бливості сучасного впливу основних глобалізаційних тенденцій
на подальший розвиток економіки Ураїни.

У політиці глобалізація полягає в послабленні національних
держав і трансформації національних держав у постсучасні. З од-
ного боку, це відбувається через те, що сучасні держави делегу-
ють все більше повноважень впливовим міжнародним організаці-
ям. З іншого боку, за рахунок скорочення державного втручання
в економіку і зниження податків збільшується політичний вплив
підприємств (надто — великих транснаціональних корпорацій).
Глобалізація економіки — це також складний і суперечливий
процес. З одного боку, вона полегшує господарську взаємодію
між державами, створює умови для доступу країн до передових
досягнень людства, забезпечує економію ресурсів, стимулює сві-
товий прогрес. З іншого, глобалізація поширює конкурентну бо-


