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АКТУАЛЬНІСТЬ
Однією з основних проблем наповнення бюджету

України є ухилення від сплати податків. Саме ухилен%

ня від оподаткування є однією із причин хронічного де%

фіциту державного бюджету та зростання обсягів

тіньової економіки. Для України на сучасному етапі

розвитку економіки питання наповнення бюджету є

першочерговим. Однією із спроб вирішення цієї про%
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У статті розглянуто зміни у податковому законодавстві, що відбулися з 01.01.2015, що сто�

суються участі фінансових установ у схемах ухилення від оподаткування. Проаналізовано їх

можливий вплив на зменшення участі фінансових установ у схемах ухилення від оподаткуван�

ня. Запропоновано можливі зміни для поліпшення впроваджених змін.

The article examines changes in tax laws, held on 01.01.2015 concerning the participation of

financial institutions in tax evasion schemes. The potential of impact on the reduction of financial

institutions participating in the schemes of tax evasion was analyzed. The possible changes to improve

the implemented changes were grounded.
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блеми стало внесення змін до податкового законодав%

ства. З 1 січня 2015 року набрав чинності Закон Украї%

ни "Про внесення змін до Податкового кодексу Украї%

ни та деяких законів України" від 28.12.2014 № 71%VІІІ

[1]. Ряд змін, внесених до податкового кодексу, сут%

тєво обмежили можливості платників податків викори%

стовувати фінансові у схемах ухилення від сплати по%

датків.
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Проблеми ухилення від сплати податків дослі%

джувалися В. Вишневським, А. Вєткіним, Ю. Івановим,

Р. Блажко [3], Т. Тищуком [4; 5; 6], А. Павловою [6],

О. Ілюшко [7], О. Мельником [8], О. Крамеренко [9],

О. Куришко [10] та ін. Однак останні зміни у законо%

давстві створили потребу у вивченні їх впливу на участь

фінансових установ у схемах ухилення від сплати по%

датків.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення оцінки податкового впли%

ву змін Податкового кодексу, що відбулися з 1 січня

2015 р. на участь фінансових установ у схемах ухилен%

ня від сплати податків та проаналізувати їх доцільність.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до чинного законодавства фінансові

установи є платниками податків, частина з яких сплачує

податки на загальних підставах, частина має право на

застосування спеціальних механізмів або ставок оподат%

кування. Саме використання спеціальних механізмів

оподаткування робить фінансові установи, ключовими

фігурами у схемах ухилення від сплати податків. Основ%

ними фінансовими установи за допомогою яких відбу%

вається легалізація коштів є страхові компанії та інсти%

тути спільного інвестування (ІСІ).

Існує багато схем ухилення від оподаткування, у

яких використовуються страхові компанії. Викорис%

тання страхових компаній у схемах ухилення від опо%

даткування було вигідним за рахунок їх специфічно%

го оподаткування. До 1 січня 2015 р. операційна

діяльність страховиків оподатковувалася за ставка%

ми 3% та 0%. За основною ставкою податку на при%

буток (18%) оподатковувалася тільки інша діяль%

ність страховиків, не пов'язана із їх прямою діяльн%

істю. Згідно зі змінами, що відбулися у податково%

му законодавстві в Україні введена змішана систе%

ма оподаткування страхових компаній, а саме: 3% і

0%, як податки на дохід у вигляді страхових пла%

тежів і податок на прибуток на загальних підставах

(рис. 1) [2].

Відповідно до пп. 141.1.1 п. 141.1 ст. 141 Податко%

вого кодексу України порядок розрахунку страховими

компаніями податку на прибуток наступний: спочатку

страховик визначає фінансовий результат, який відоб%

ражається у бухгалтерському обліку; потім визначає

дохід від операційної діяльності і знаходить від нього

3% (ставка податку на прибуток визначена в пп. 136.2.1

п. 136.2 ст.136); податок, який страховик повинен спла%

тити до бюджету розраховується як сума фінансового

результату, за вирахуванням нарахованого страховиком

податку на дохід, помножена на 18% та податку на дохід

страховика. В результаті страхові компаній сплачують

два податки. У разі розрахунку сплати податку страхо%

виками, що займаються страхуванням життя, то за ра%

хунок того, що вони сплачують податок на дохід за став%

кою 0%, то вони платять тільки 18% за результатами

бухгалтерського обліку.

Страховики вважають, що запровадження такої

системи оподаткування для страхових компаній є не%

справедливою і дискримінаційною політикою, оскіль%

ки інші фінансові установи будуть платити тільки один

податок. Але з точки зору зменшення використання

страхових компаній у схемах ухилення від оподатку%

вання це є дієвим методом. Адже саме через пільго%

ве оподаткування страховики були зручним інстру%

ментом для використання їх як в звичайних схемах

ухилення від оподаткування, так і в системі конвер%

таційних центрів. На даний момент залишається лише

одна можливість легалізувати кошти за допомогою

страхових компанії — через систему перестрахуван%

ня.

Але, окрім позитивної сторони нововведень оподат%

кування прибутку страхових компаній, також є і недо%

ліки:

— по%перше, таке оподаткування є дійсно неспра%

ведливим, оскільки по суті страхові компанії повинні

платити відразу два податки. Тобто виникає подвійне

оподаткування прибутку страховиків. Це матиме нега%

тивний вплив на функціонування страхових компаній та

на їх розвиток. Більш за все це скоріш за все приведе

до занепаду страхування в Україні;

Джерело: побудовано авторами за [2].

Рис. 1. Порядок розрахунку страховими компаніями податку на прибуток
з 01.01.2015
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— по%друге, складний метод розрахунку страхови%

ками суми податків, які вони повинні заплатити. Це може

призвести до помилок у податкових відомостях і як на%

слідок до штрафів. Що призведе до додаткових втрат

страховиків.

Отже, зміни, що відбулися у Податковому кодексі

щодо оподаткування прибутку страхових компаній по%

зитивні для самої держави та швидкого наповнення

бюджету, але мають негативний вплив на діяльність са%

мих страховиків. Тому можливо було б оподатковувати

страхові компанії на загальних засадах. Тим самим не

дискримінуючи їх, але і не виокремлюючи їх, тим самим

роблячи можливим їх використання у схемах ухилення.

Також доволі поширеним є використання у схемах

ухилення від оподаткування ІСІ. До 01.01.2015 р. це було

можливим за рахунок пільгового механізму оподатку%

вання ІСІ. Доходи ІСІ від операцій зі своїми активами та

доходи, нараховані за активами ІСІ, не обкладаються

податком на прибуток відповідно до пп. 136.1.9 Подат%

кового кодексу (ПК) України. Іншими словами, ІСІ у су%

часних умовах є своєрідними українськими "безподат%

ковими гаванями" [3].

З 01.01.15 відбулися зміни щодо оподаткування ІСІ

якими було збережено загальноприйнятий у світі підхід

щодо оподаткування кінцевих результатів інвестицій в

ІСІ, при цьому кошти спільного інвестування, в т.ч. до%

ходи, отримані фондами від інвестування цих коштів,

не оподатковуються до моменту їх виплати інвесторам

такого ІСІ.

Так, відповідно до п. 141.6 ст. 141 розділу ІІІ "Пода%

ток на прибуток підприємств" суми коштів спільного

інвестування звільняються від оподаткування податком

на прибуток підприємств. Але відповідно до пп. 141.2.5

п. 141.2 ст. 141 на момент виплати коштів учасникам ІСІ

в момент викупу цінних паперів або за розрахунками в

наслідок ліквідації ІСІ, оподаткування фінансових ре%

зультатів здійснюється на загальних засадах. Це озна%

чає, що починаючи с 01.01.2015 року інвестори%юри%

дичні особи включають отриманий прибуток до об'єкта

оподаткування податком на прибуток за загальною став%

кою 18%, а згідно із пп. 167.5.1 п. 167.5 ст. 167 диві%

денди по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що

виплачуються ІСІ на користь фізичних осіб оподаткову%

ються за ставкою 20% [11; 12]. Тобто, всередині ІСІ кош%

ти звільняються від оподаткування податком на прибу%

ток, але вивести їх із самого фонду, не сплативши за це

ціну у вигляді податку на прибуток, тепер не можливо.

Така зміна в податковому законодавстві є доцільною і

сприятиме зменшенню легалізації коштів через ІСІ. Од%

нак ІСІ, як і раніше, залишаються так званими "безпо%

датковими гаванями". І поки гроші находяться в ІСІ, то

вони залишаються неоподаткованими. Тому можливо

доцільним було б зменшення об'єктів, які можуть вклю%

чатись до складу активів ІСІ. Особливо це стосується

венчурних ІСІ. Саме їх було дуже зручно використову%

вати у схемах ухилення від оподаткування, оскільки до

складу їх активів встановлені найменш жорсткі вимоги.

Останньою редакцією Податкового кодексу Украї%

ни також були внесені суттєві зміни щодо оподаткуван%

ня роялті. По%перше, було внесені зміни щодо визна%

чення сутності роялті. Згідно із пп. 14.1.225 п. 14.1 ст.

14 термін "роялті" визначено таким чином, що однознач%

но виключає з нього плату за використання комп'ютер%

ної програми, якщо умови використання обмежені фун%

кціональним призначенням такої програми та її відтво%

рення обмежена кількістю копій, необхідних для тако%

го використання (використання "кінцевим споживачем")

[2].

Являють науково%практичний інтерес зміни, що сто%

суються виплат роялті нерезидентам. Відповідно до пп.

140.5.5 та пп. 140.5.6 п.140.5 ст. 140 включення до скла%

ду витрат роялті на користь нерезидентів обмежене су%

мою доходів від роялті, збільшеною на 4% чистого до%

ходу попереднього року. Отже, суми коштів, які можна

визначити як виплата роялті нерезидентам і за рахунок

цього зменшення податкових платежів, стають незнач%

ними і чітко регульованими Податковим кодексом. Крім

цього, відповідно до пп. 140.5.7 п. 140.5 ст. 140 роялті

не підлягають включенню до складу витрат, у разі ви%

плати на користь:

— нерезидентів, що зареєстровані у державах (на

територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 цьо%

го ПКУ;

— нерезидента, який не є бенефіціарним (фактич%

ним) отримувачем (власником) роялті, за виключенням

випадків, коли бенефіціар (фактичний власник) надав

право отримувати роялті іншим особам;

— нерезидента щодо об'єктів, права інтелектуаль%

ної власності, щодо яких вперше виникли у резидента

України;

— нерезидента, який не підлягає оподаткуванню у

відношенні роялті в державі, резидентом якої він є.

Вищевказані обмеження можуть не застосовувати%

ся, якщо платник податків підтвердить ринковий рівень

платежів відповідно до правил трансфертного ціно%

утворення (навіть якщо операції не є об'єктом цих пра%

вил) [2;13]. Тобто всі ці обмеження спрямовані на змен%

шення ухилення від оподаткування через роялті за до%

помогою збільшення витрат і подальшу легалізацію

коштів через офшорні зони або країн із низьким рівнем

оподаткування. Також одне не менше важливе призна%

чення цих обмежень — це зменшення використання

механізмів трансфертного ціноутворення. Для більш

ефективного дії нововведень доцільно було б прибра%

ти поправку, що дає можливість не застосовувати об%

меження оподаткування роялті.

Взагалі оподаткування пасивних доходів із нововве%

деннями до ПКУ у 2015 р. зазнали значних змін. Подат%

ковим кодексом зазначається ( пп. 14.1.128 п. 14.1

ст.14), що пасивні доходи — це доходи, отримані у ви%

гляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшко%

дувань, а також роялті. Більшість пасивних доходів у

2015 р. оподатковуються виключно за ставкою 20%,

незалежно від їх обсягу. Варто зазначити, що обов'яз%

ки із утримання та перерахування до бюджету податку

на доходи фізичних осіб покладаються на податкового

агента, який здійснює такі виплати. Банківські установи

та кредитні спілки, які здійснюють утримання та пере%

рахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб

із доходів, нарахованих у вигляді відсотків за вклада%

ми, у податковій звітності відображають загальну суму

нарахованого доходу у вигляді нарахованих за вклада%

ми відсотків, суму утриманого та перерахованого ПДФО

до бюджету. При цьому деталізація сум доходів та по%
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датків по особам, яким були нараховані відсотки, не

здійснюється. Таким чином, дотримується збереження

таємниці банківського вкладу [14].

Оподаткування резервів банківських установ теж

зазнало значних змін. Згідно із п. 139.3 ст.139 ПКУ ре%

зерви банківських та фінансових установ (крім стра%

хових компаній, недержавних пенсійних фондів, кор%

поративних інвестиційних фондів та адміністраторів не%

державних пенсійних фондів) обліковуються у відпов%

ідності з міжнародними стандартами фінансової

звітності [2].

Можливість включення до складу витрат на створен%

ня резервів обмежена меншим з таких лімітів:

— 20% (для 2015 — 30%; для 2016 — 25%) від

загальної балансової вартості активів, знецінення яких

визнається шляхом формування резерву, збільшеної на

суму резерву за такими активами;

— ліміту кредитного ризику, встановленого НБУ

(іншим органом регулювання банківської діяльності)

або органом, що регулює діяльність небанківських

фінансових установ [2;15].

Формування резервів виключно за даними бухгал%

терського обліку та за правилами МСФЗ створює пере%

думови для заниження оподатковуваного прибутку бан%

ком. З одного боку, це не суперечить правилам МСФЗ,

оскільки всі витрати мають бути відображені в обліку.

Однак в умовах кризи практично всі кредити можна ви%

знати такими, що мають ризик неповернення, тому

дозвіл на створення резервів без обмежень може ство%

рити ще одну передумову для ухилення від сплати по%

датків.

Всім платникам податку забороняється зменшува%

ти об'єкт оподаткування на суму списання як за раху%

нок резерву сумнівних боргів, так і понад цей резерв,

сум заборгованості, яка не відповідає ознакам безна%

дійної заборгованості, визначеної у пп.14.1.11 ст.14

ПКУ.

Заборгованість осіб, визнаних банкрутами або

ліквідованих з інших причин, з 01.01.2015 р. не є безна%

дійною заборгованістю і не може зменшувати об'єкт

оподаткування з податку на прибуток. При цьому в разі,

якщо така заборгованість вже була віднесена на змен%

шення доходу згідно з пп.159.1.1 п.159.1 ст.159 розді%

лу ІІІ ПКУ в редакції, яка діяла до 01.01.2015, то подаль%

ше списання такої заборгованості внаслідок банкрут%

ства або мирової угоди, не впливає на об'єкт оподатку%

вання продавця та покупця (пп 17.1.3 п.17 Перехідних

положень ПКУ) [2;16].

Тобто зміни, які відбулися у розрізі оподаткування

резервів банківських та небанківських фінансових зро%

били неможливим легалізацію коштів отриманих зло%

чинних шляхом, а також ухилення банківськими уста%

новами від сплати податків через збільшення витрат за

допомогою списання резервних коштів.

ВИСНОВКИ
Отже, аналіз змін Податкового кодексу, що відбу%

лися у 2015 р. показує, що багато з них направлені на

зменшення участі фінансових установ у схемах ухилен%

ня від сплати податків. До таких змін відносяться:

— зміна методології оподаткування прибутку стра%

ховика;

— введення ставки податку на виплату дивідендів

ІСІ;

— зміна умов включення роялті, що виплачуються

нерезидентам, до складу витрат;

— методологія визначення розміру банківських ре%

зервів та включення їх до складу витрат.

Зміна методології оподаткування прибутку страхо%

вика стосується того, що страховики визначають фінан%

совий результат згідно з фінансовим обліком та визна%

ченням податку на дохід. З точки зору зменшення ви%

користання страхових компаній у схемах ухилення від

оподаткування це є дієвим методом. Адже саме через

пільгове оподаткування страховики були зручним

інструментом для використання їх як в звичайних схе%

мах ухилення від оподаткування, так і в системі конвер%

таційних центрів. Але це викликає обурення страхових

компаній, оскільки по суті страхові компанії повинні

платити відразу два податки.

Зміни в оподаткуванні дивідендів є доцільними і

сприятимуть зменшенню легалізації коштів через ІСІ.

Однак ІСІ, як і раніше, залишаються так званими "без%

податковими гаванями". І поки гроші находяться в ІСІ,

то вони залишаються неоподаткованими.

Зміна умов включення роялті до складу витрат сто%

сується у перш за все зменшення ухилення від оподат%

кування за допомогою збільшення витрат і подальшу

легалізацію коштів через офшорні зони або країн із

низьким рівнем оподаткування. Тобто платник податку

не має право включити роялті до складу витрат у разі

якщо не підтвердився ринковий рівень платежів відпо%

відно до правил трансфертного ціноутворення. Також

було обмежено розмір роялті, що можна включити до

складу витрат, сумою доходів від роялті, збільшеною

на 4% чистого доходу попереднього року.

Була змінена методологія визначення розміру

банківських резервів та включення їх до складу вит%

рат. Можливість включення резервів до банківських

витрат можливо лише в межах певних лімітах або за

лімітом визначеного ризику, встановленого НБУ. Але

формування резервів виключно за даними бухгал%

терського обліку та за правилами МСФЗ створює пе%

редумови для заниження оподатковуваного прибут%

ку банком. З одного боку, це не суперечить правилам

МСФЗ, оскільки всі витрати мають бути відображені

в обліку. Однак в умовах кризи практично всі креди%

ти можна визнати такими, що мають ризик неповер%

нення, тому дозвіл на створення резервів без обме%

жень може створити ще одну передумову для ухилен%

ня від сплати податків. Тому податковим кодексом

було визначено, що заборгованість, яка визначена

безнадійною з 01.01.2015 р., не визначається як без%

надійна, і тому не може зменшувати об'єкт оподатку%

вання з податку на прибуток.

Проаналізувавши всі запропоновані зміни, можна

сказати, що це є безумовно вдалим ходом, адже саме

через ухилення від оподаткування держава недотримує

велику частину податкових надходжень. Але за бажан%

ням якомога скоріше та більше наповнити бюджет, дер%

жава не завжди пам'ятає про інтерес самих фінансових

установ. І хоча нововведення дійсно у подальшому по%

винні дати значний позитивний ефект, але вони все одно

потребують доопрацювання.
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