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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасні проблеми і тенденції розвитку глобалізац#

ійних процесів досліджуються різними науковими шко#

лами. Свій внесок у вивчення процесів трансформації

національних податкових систем, які відбуваються із

поглибленням глобалізації, зробили як вчені, так і відомі

практики.

Частина з них наповнює сучасну базу знань про

особливості функціонування національних податкових

систем в умовах глобалізації.
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явних недоліків систем національного та міжнародного регулювання.
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Серед наукових праць відомих зарубіжних вчених,

даній тематиці була присвячена суттєва увага в дослід#

женнях і публікаціях А. Афонсо, Р. Варсано, Р. Вебер,

Д. Вілсон, У. Гейл Флет, Д. Даймонд, М. Деверо, С. Ко#

ліньйон, К. Найкел, В. Оутс, Р. Перротті, Г. Табелліні,

В. Танзі, Г. Таубер, М. Уайт. Актуалні проблеми модер#

нізації податкової системи України, виходячи з досвіду

міжнародної практики, аналізувалися В. Андрущенкoм,

З. Варналієм, О. Василикoм, В. Геєцeм, В. Козаченкoм,

П. Мельникoм, В. Нусіновим, А. Соколовською, Н. Хо#

рошаєвим та іншими. Але, на сьогодні, враховуючи ди#
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намічний розвиток глобальних фінансово#економічних

відносин та хитку кон'юнктуру міжнародних відносин

існує об'єктивна необхідність в оновленні проведених

та здійснення подальших досліджень та концентрації

уваги на європейському сегменті міжнародних фінан#

сових відносин та їх інституалізації як такому, що є най#

ближчим орієнтиром для трансформації вітчизняної

податкової системи.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття дослідження,

аналіз та оцінка процесів гармонізації законодавства

національних податкових систем, щодо створення єди#

них підходів у сфері оподаткування в умовах сучасних

глобальних викликів. Визначення особливостей та

пріоритетних напрямів здійснення трансформації сис#

тем оподаткування, з метою здійснення аналізу мож#

ливостей застосування кращих міжнародних практик

під час здійснення трансформації податкової системи

України.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зазвичай глобалізація характеризується значним

збільшенням обсягу торгівлі товарами та послугами,

але найбільш суттєве та швидке зростання відбуло#

ся в міжнародній фінансовій сфері — транскордон#

них фінансових потоках. Динаміка розвитку остан#

нього десятиліття свідчить про зниження ставки опо#

даткування на доходи з капіталу, як результат по#

даткової конкуренції (не завжди добросовісної),

шляхом постійного пониження ставок оподаткуван#

ня на доходи з капіталу. Також слід відзначити

збільшення мобільності капіталу і простоти реєст#

рації компаній на закордонних територіях, що доз#

воляє транснаціональним корпораціям здійснювати

податкову оптимізацію та розмивати прибуток, ви#

користовуючи переваги та лазівки національних по#

даткових політик, прогалини нормативно#правової

бази та відсутність координації податкової політики

між країнами. Така ситуація має безумовно негатив#

ний вплив як на світовий економічний розвиток, так

і економічний розвиток окремих країн. За таких

умов, в першу, в невигідному становищі знаходять#

ся найменш розвинені країни так країни, що розви#

ваються. При розподілі капіталу та прибутків останні

несуть великі втрати податкових доходів: з одного

боку — через перенесення прибутку транснаціональ#

них корпорацій у вигідні для декларування податкові

юрисдикції, а з другого — постійно потерпаючи че#

рез відтік капіталу та інших форм незаконних фінан#

сових потоків.

Глобалізація  розглядається як зростання

інтернаціоналізації ринків для товарів і послуг, за#

собів виробництва, фінансових систем, конкуренції,

та технологій. Супроводжується це підвищення мо#

більності факторів виробництва — особливо капіта#

лу, різким зростання об'єму фінансових потоків, і

швидкою передачею технологічних інновацій. Інтег#

рація товарних і фінансових ринків сприяє лібералі#

зації політики на ринках не тільки на ринках товарів

і послуг ринках, а також у фінансовій системі, і веде

до загальної тенденції дерегуляції.

Як вже зазначалося, найбільш динамічним є зро#

стання в сфері фінансів. Протягом трьох десятиліть

між 1980 і 2012, обсяги потоків капіталу зростали в

п'ять разів швидше, ніж торгівля. Глобальна торгів#

ля (експорт) збільшилася на 820% в цілому або 7,2%

на рік, з 1,979 млрд дол. США до 18,214 млрд дол.

США. За той же період, глобальні (назовні) прямі

іноземні інвестиції збільшилися на 5,290% в цілому

або 13,3% в рік, з $ 549 млрд дол. США до 23,593

млрд дол. США [1].

Більшість потоків капіталу були направлені в

сферу послуг, у тому числі банківський сектор. На#

приклад, у 1999 році, на частку послуг припадало

понад половини світових інвестиційних відтоків, хоча

вони становлять лише близько п'яти відсотків світо#

вої торгівлі. І коли суттєві зусилля були докладені

по створенню та зміцненню глобальної архітектури

регулювання торгівлі товарами і послугами, коорди#

нація на наднаціональному рівні не отримала належ#

ної уваги. Вищезгадані обставини мали важливі на#

слідки для національних податкових систем.

На додаток до своєї традиційної ролі у вітчиз#

няній економіці, податкова політика бере на себе

більш значну роль у контексті глобалізації.  Це

інструмент для управління торговельних та інвести#

ційних зв'язків країни з рештою світу, в тому числі

захисту вітчизняної економіки від зовнішніх шоків.

На глобальному рівні, оподаткування також інстру#

мент для (1) створення стимулів для перешкоджаю#

чи виробництво суспільних "зол", таких як забруд#

нення навколишнього середовища і (2) для мобілі#

зації фінансування суспільних благ.

В умовах глобалізації, національна фінансова ар#

хітектура і фінансова політика керується двома важ#

ливими завданнями. Перше полягає у підвищенні

конкурентоспроможності національної системи. У

зв'язку з цим, фіскальна політика використовує два

основних інструменти: нормативну ставку податку на

капітал і прибуток юридичних осіб; і ефективною

граничною ставкою податку на дохід від підприєм#

ницької діяльності. Друга мета полягає в залученні

іноземного капіталу і заощаджень, зберігаючи при

цьому національний капітал в національній еко#

номіці. Але важливим є той факт, що податкова пол#

ітика є суверенною політикою держави і тому не оч#

ікується, що країни будуть автоматично погоджува#

ти свою політику без переговорів та відстоювання

власного інтересу.

Відсутність гармонізації податкової політики ча#

стково пов'язана з тим, що економічні системи ха#

рактеризуються різними рівнями продуктивності

капіталу і різними відсотками заміщення між зао#

щадженнями і споживанням. Тим не менш, навіть з

урахуванням цих міркувань, як правило, практика

свідчить про наявність серйозних відмінностей в по#

даткових ставках, які не підкріплені до цих основ#

них характеристик. Давайте візьмемо за приклад

податок на капітал.

На додаток до своєї традиційної ролі у вітчизняній

економіці, податкова політика бере на себе більш знач#

ну роль у контексті глобалізації. Це інструмент для уп#

равління торгівлі та інвестиціями в країні. Після зрос#
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тання мобільності капіталу фіскально#бюджетна політи#

ка в контексті глобалізації стикається з реальністю по#

ступового дерегулювання руху капіталів. Якщо внут#

рішні податкові ставки є вищими, ніж в інших країнах,

то бізнес буде шукати шляхи його виведення за кордон.

Очевидно, що це є болючим питанням для кожної краї#

ни, оскільки такі дії негативно впливають на потенціал

країни, можливості її економічного зростання та ство#

рення робочих місць.

Питання конкурентоспроможності фіскальної

політики постали в центрі уваги у світлі недавньої

глобальної фінансової кризи. У Сполучених Штатах

при консервативній політиці, відносно високих зако#

нодавчих та ефективних податкових ставок у по#

рівнянні з іншими країнами ОЕСР, також актуальною

є проблема перенесення виробництва за кордон, в

країни що розвиваються, для використання можли#

вості функціонування при відносно низьких витра#

тах на капітал і робочу силу. Для порівняння, в 2013

році середня ефективна ставка корпоративного по#

датку в Сполучених Штахах була на рівні 39,1%, за

якими слідують Японія на 37,0%, Франція — 34,4%,

Німеччина 30.2% та інші. Замикаюсь список Швей#

царія — 21,2%, Турція та Чілі — по 20,0% [2].

Підвищення мобільності капіталу спонукало де#

бати про необхідність глобального і регіонального

співробітництва в податковій політиці з питань кор#

поративного прибутку і капіталу. Головною метою

кооперації є уникнення "гонки на виживання", коли

в спробі заманити капітал в країну, уряди різних

країн підривають доходи від капіталу податкової мо#

білізації один одного. Координація податкової пол#

ітики є технічним і політичним процесом, що сильно

залежить від систематичного і ефективного обміну

інформацією з оподаткування.

Координація та узгодження податкової політи#

ки може мати місце на регіональному та на міжна#

родному рівні. Вигоди від узгодження максимальні,

для цього всі країни мали б погодитися на обмін по#

вною інформацією з питань оподаткування та сис#

тематично застосовувати загальний режим оподат#

кування. Тим не менш, вигоди від координації зале#

жать також від інших факторів, що лежать в основі

національних економік та регулювання обміну

інформації між країнами. Зокрема ключовим факто#

ром, що визначає можливості координації та вигоди

від неї є ступінь мобільності капіталу, відносно мож#

ливості його переміщення між країнами. В умовах

досконалої мобільності капіталу в глобальному мас#

штабі, вигоди від регіональної координації передба#

чаються незначними. Регіональна координація доц#

ільна, якщо група країн в регіоні більш тісно інтег#

ровані між собою, але залишається відносно закри#

тою по відношенню до решти світу. Враховуючи за#

гальну тенденцію дерегулювання, зусилля з гармо#

нізації на регіональному рівні повинні бути скоор#

диновані з ініціативами на міжнародному рівні.

Обговорення координації податкової політики в

умовах глобалізації не може бути повним без аналі#

зу ролі офшорних зон або податкових притулків,

секретності таких юрисдикцій. Прозорість і за#

конність фінансових потоків є центральним для ро#

зуміння недавнього зростання фінансових потоків по

всьому світу, значна частина яких йде через подат#

кові притулки.

По#перше, через секретність юрисдикцій, що за#

безпечують власникам капіталу, полегшується пере#

дача і приховування капіталу, включаючи незакон#

но придбані грошові кошти. І це перетворилося на

серйозну проблему для країн, що розвиваються в

контексті дебатів з фінансування розвитку та управ#

ління. Однак розвинені країни також почали зверта#

ти увагу на проблеми секретності юрисдикціях че#

рез істотні втрати доходів, які виникли в результаті

перенесення прибутку, можливостей трансфертно#

го ціноутворення та інших незаконних угод [4]. Без#

печні притулки, також заслуговують на увагу: части#

на величезної кількості капіталу, проведених через

податкові гавані відносяться до економічної та пол#

ітичної еліти країн, що розвиваються, які в більшості

є незаконними, та не сплачують податки на доходи

від активів. Це передбачає суттєве регресивне опо#

даткування та відносно високий податковий тягар на

середній клас. Таким чином, податкові притулки та

офшорні зони негативно впливають на загострення

нерівності у доходах країн, що розвиваються.

Скритність податкової юрисдикції створює притулок

для корумпованих правителів, щоб приховати вкра#

дені активи, у тому числі коштів, отриманих у резуль#

таті розкрадання доходів від експлуатації природ#

них ресурсів і торгівлі. Наприклад, вважається, що

до 8 відсотків усіх нафтових доходів у країнах зі

слабкими податковими інститутами в кінцевому

підсумку осідають в офшорних центрах [5].

Сприяючи приховуванню, пов'язаних з корупцією

коштів, особи, які б мали відповідати за створення

дієвої системи регулювання підривають управління

в цілому, здійснюючи негативний вплив на податкові

режими, забезпечуючи собі можливості ухилення від

сплати податків в середині країни та ухилення від

сплати податків з боку транснаціональних корпо#

рацій, політичних та економічних еліт. Що в свою

чергу ще більше підриває податкову мораль та по#

казовий ефект. Дійсно, якщо суб'єкти поряд не пла#

тять податки, і особливо, якщо вони відбуваються

без будь якого покарання, при тому займаючи дер#

жавні посади, тим менше стимулів для регулярного

громадянина сплачувати податкові зобов'язання.

Податкові притулки процвітають на таємниці.

Сервісний ключ вони продають своїм клієнтам що є

зобов'язанням утримувати всю інформацію, що має

відношення до їх особи, характеристик і результатів

їх діяльності. Це їх головний капітал, і вони наполег#

ливо працюють, щоб зберегти і захистити його,

навіть в умовах зростаючої тиску з боку світової

спільноти та окремих великих країн з ціллю підняти

їх завісу таємниці. Скритність юрисдикцій і подат#

кові гавані в змозі забезпечити захист своїх клієнтів

через складні інституційні механізми, які встановлю#

ють складні шари секретності, при наявності яких

важко пов'язати незаконні доходи з фактом злочин#

ності і кінцевого бенефіціара.

Застосовуються різноманітні схеми для функці#

онування в офшорах, наприклад створюються
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підставні компанії, щоб служити в якості засобу для

трансфертного ціноутворення, передачі забороне#

них засобів та інших видів діяльності. Або через

інтернет компанії за участю заплутаної міжвідомчої

системи взаємопов'язаних відносин.

Є дві основні риси цих механізмів. Перший це те,

що ми можемо виділити "хамелеонів" структури

підставних компаній в тому сенсі, що ці компанії мо#

жуть бути змінені, реструктуризовані, і переймено#

вані у короткий термін, щоб уникнути будь#яких

інспекцій з боку регулятора або правоохоронних

органів. Другий — мобільність юрисдикції компаній,

згідно з яким компанії можуть бути змінені за бажан#

ням в найкоротші терміни, щоб ухилитися від право#

охоронних органів і кримінального розслідування.

У популярній пресі, поняття таємниці юрисдикцій

і податкових притулків, як правило, пов'язані з паль#

мами тропічних островів таких, як острови Кайман,

Бермуди та інші. Але останні дані показали, що ве#

ликі країни#члени ОЕСР в першу чергу винні у при#

ховуванні банківської таємниці, і в істотному ухи#

ленні від сплати податків [6]. Крім того, дивно, що

це насправді добре керовані країни, які прагнуть ста#

ти світовими взірцями податкового регулювання.

Такі факти суперечать звичній інформації доступній

на Tax Justice Network (www.taxjustice.net), у тому

числі рейтингу територій за ступенем секретності

("Індекс фінансової таємниці").

Правила і норми в розвинених країнах розвива#

ються у відповідь на зростаючі кількості випадків

ухилення від сплати податків і незаконних фінансо#

вих потоків. Але прогрес йде повільно і нерівномір#

но. В результаті, суттєві розбіжності залишаються в

інституційних рамках, і ці відмінності використову#

ються з метою ухилення від сплати податків, зміщен#

ня трансфертного ціноутворення та інших форм не#

законних фінансових операцій. Так, наприклад, у той

час як всі офшорні центри регулюють постачальників

корпоративних послуг, США і Великобританія уни#

кають цього. Цілком можливо, що це відображає

вплив груп інтересів у штатах з Невади і Делаверу,

які відомих податкових гаваней.

Переходячи від визначення та характеристики

існуючих проблем міжнародного податкового регу#

лювання, визначимо необхідні механізми та інстру#

менти впливу з боку контролюючих суб'єктів.

Розширення діяльності в податкових гаванях і

різкий зріст незаконних фінансових потоків за ос#

танні десятиліття спонукали світову спільноту до

створення і зміцнення міжнародно#правових норм

для підвищення прозорості або, скоріше, для бо#

ротьби з конфіденційністю офшорних зон та подат#

кових притулків і забезпечення відповідальної бан#

ківської та торговельні практики. Зусилля були роз#

початі як на національному рівні, і на глобальному

рівні; двосторонній так і багатосторонній основі.

Через те, що левова частка в ухиленні від сплати

податків і незаконних фінансових потоків організо#

вано через транснаціональні корпорації, першочер#

говим напрямком є забезпечення дотримання норм

в галузі корпоративного управління. Недавня гло#

бальна фінансова криза показала, що глибокі недо#

ліки наявні як в системі корпоративного управління

торгових компаній, так і банківського сектору.

Відсутня надійна система стримувань і противаг,

здатних забезпечити контроль відповідальних кор#

поративних практик. У цьому контексті, на глобаль#

ному рівні, головним інструментом для вирішення

цієї проблеми є принципи ОЕСР з корпоративного уп#

равління, особливо глави VI, який визначає, що

"Структура корпоративного управління повинна за#

безпечувати своєчасне і точне розкриття інформації

з усіх істотних питань, що стосуються Корпорації, в

тому числі фінансове становище, результати діяль#

ності, власність і управління компанією [2].

Іншою областю уваги є боротьба з відмиванням

грошей, незаконними фінансовими потоками. У цьо#

му контексті, необхідно прийняти рекомендації

Financial Action Task Force (FATF), що являють со#

бою глобальні стандарти, визнані на міжнародному

рівні по боротьбі з відмиванням грошей і фінансу#

ванням тероризму. Ці рекомендації спрямовані на

підвищення прозорості і надання країнам#членам

основних положень та інструкцій відносно того, як

запобігати всім формам незаконного використання

їх фінансової системи.

У цьому ж контексті, Базельські основні принци#

пи забезпечують основу для банківського нагляду,

які також можуть зробити свій внесок у зниження

рівня використання фінансової системи для незакон#

них цілей. У тому ж ключі, наявні конвенції з регу#

лювання цінних паперів, зокрема багатосторонньо#

го меморандуму про взаєморозуміння, забезпечують

всеосяжну основу для співпраці та взаємодії між

світовими регуляторами ринків цінних паперів в

обмін інформацією [7]. Така співпраця може вклю#

чити відстеження джерел, суми, призначення та влас#

ників фінансових операцій по всьому світу.

Також відзначимо всеосяжну базову Конвенцію

Організації Об'єднаних Націй по боротьбі з коруп#

цією (Конвенція ООН проти корупції), метою якої є

"сприяння прийняттю і зміцненню заходів щодо за#

побігання і більш ефективної боротьби з корупцією;

для заохочення, сприяння та підтримки міжнародно#

го співробітництва й технічної допомоги в запобі#

ганні та боротьбі з корупцією, у тому числі щодо

повернення активів; і для сприяння добросовісності,

підзвітності та належного управління державними

справами й державним майном [8]. Конвенція забез#

печує рамки для антикорупційної політики на націо#

нальному та регіональному рівні.

Ефективність різних конвенцій та угод про

співробітництво в галузі податкової політики була

обмеженою і нерівномірною. Для багатосторонніх

механізмів реалізація гальмується через відсутність

координації між сторонами конвенцій або угод та

відсутність механізмів підзвітності, мір покарання за

відмову співпрацювати. Двосторонні угоди також

мають свої обмеження.

Крім того, неплатники податків, можуть залиши#

тися на один крок попереду регулятора та інспек#

ційних органів ,  маючи можливість  перенести

підставні компанії, банківські рахунки та інші опе#

рації на території, які ще не охоплені договорами.
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Також ускладнює координацію зусиль по бо#

ротьбі з податковими притулками той факт, що не

всі податкові гавані є рівними. Набір включає в себе

великі і малі офшорні фінансові центри, в тому числі

деякі в бідних країнах. Але в той же час, якщо не

будуть здійснені скоординовані кроки на кількох

фронтах одночасно, дуже важливо буде досягнути

істотних результатів.

ВИСНОВКИ
У статті було виявлено ряд проблем, пов'язаних з

наслідками глобалізації для цілей оподаткування, з яки#

ми стикаються як розвинені, так і країни, що розвива#

ються. Ці проблеми виникають через підвищення мо#

більності капіталу і простоти переміщення прибутку та

економії використання різних податкових юрисдикцій,

відмінностями в інституційному та нормативно#правово#

му середовищі, а також через відсутність прозорості в

міжнародних угодах. Ці фактори обтяжують національні

податкові системи, які повинні забезпечувати власну

рівновагу. Поширення податкових притулків, безпечних

гаваней, секретність податкових юрисдикцій і офшор#

них фінансових центрів зробило цю задачу ще більш

складною.

Існуючі ініціативи на національному, регіональ#

ному та глобальному рівнях, пристосовані до бо#

ротьби з ухиленням від сплати податків шляхом пол#

іпшення податкового співробітництва та підвищен#

ня прозорості дали обмежені і нерівні результати.

Однак ясно те, що одних конвенцій і угод не виста#

чає. Необхідна ефективна реалізація і забезпечен#

ня існуючих норм.

Перший знаходиться в області обміну інформацією,

яка має вирішальне значення для демонтажу традицій#

ної секретності. У зв'язку з цим, на додаток до зусиль

щодо створення та забезпечення дотримання норм про#

зорості, країни повинні прагнути до інституціоналізації

автоматичного обміну інформацією з оподаткування або

AEITs. По#друге, країни і міжнародні інститути повинні

швидко схвалити і застосовувати механізми для підви#

щення підзвітності та прозорості в корпоративному сек#

торі, особливо відносно великих транснаціональних кор#

порацій.

У зв'язку з цим, світова спільнота повинна згур#

туватися навколо зусиль по інституціоналізації пра#

вила звітності по кожній окремій країні, а також ун#

ітарного оподаткування транснаціональних корпо#

рацій, так щоб всі країни були в змозі належним чи#

ном і систематично збирати податки по всій діяль#

ності, що відбувається на їх юрисдикції та відповід#

но їх платників податків, незалежно від їх географі#

чного розташування.

Реалізація існуючих конвенцій, угод і механізмів

по боротьбі з ухиленням від сплати податків, ко#

рупції та інших незаконних фінансових операцій ви#

магає значного технічного потенціалу. Таке нарощу#

вання, як правило, в дефіциті у країнах, що розви#

ваються. Такі країни, як правило, мають тонкий за#

пас знань. Таким чином, дискусія про міжнародне

податкове співробітництво повинне включати в себе

стратегії для надання допомоги країнам, що розви#

ваються в створенні їх технічного та адміністратив#

ного потенціалу для боротьби з ухиленням від спла#

ти податків і пов'язаних з ними незаконних фінансо#

вих методів в корпоративному і фінансовому секто#

рах. Це має бути в основі стратегії розвитку після

2015 року.
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