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Анотація. Окреслено один із методів уникнення від оподаткування, що 

виник внаслідок неузгодженості міжнародного та національного 

законодавства - «розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-

під оподаткування». Окреслено світову та вітчизняну практики податкового 

регулювання боротьби з цим явищем. 
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Основні наукові результати. Податкове законодавство України під 

впливом Європейського вектору інтеграції потребує постійної оптимізації та 

запровадження єдиних підходів для прозорості ведення бізнесу 

за міжнародними стандартами. 

Потреба у трансформації національної податкової системи, яка зумовлена 

викликами сучасності, актуалізувала такий податковий інститут, як 

трансфертне ціноутворення. З появою транснаціональних корпорацій, а також 

з розвитком і становленням фінансово-промислових груп чітке регулювання 

процесів, пов’язаних з трансфертним ціноутворенням набуло особливої 

актуальності. Така необхідність зумовлена застосуванням компаніями 

(іноземними та національними) різних способів заниження податкового 

навантаження, зокрема, шляхом використанням відмінностей у податкових 

режимах різних країн. Використовуючи трансфертні ціни, які регулюються 

всередині корпорації, підприємства мінімізують сплату до бюджету податку 

на прибуток. 

Однією з світових практик податкового регулювання є боротьба з 

розмиванням бази оподаткування й виведення прибутку з-під оподаткування є 

BEPS (Base erosion and Profit Shifting). 

Поняття «розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під 

оподаткування» є методом уникнення від оподаткування шляхом 

використання неузгодженості міжнародного та національного законодавства. 

Такі прогалини надають можливість штучного переміщення прибутків до 

територій з низьким або нульовим рівнем оподаткування. 

З 1 січня 2017 року Україна приєдналася до Плану дій BEPS, учасниками 

якого на теперішній час є 137 країн (юрисдикцій) світу. Ця ініціатива 

покликана підтримати фінансову стабільність в країні в умовах переходу до 

вільного руху капіталу. 
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План дій BEPS включає 15 кроків, які регламентують поступові дії  

направлені на впровадження нових стандартів, перегляд чинних норм,  та 

сприяють інтеграції найкращих світових практик до національних підходів 

оподаткування. 

Податковий кодекс України містить ряд норм, направлених на реалізацію 

кроків BEPS, які поступово доповнюються змінами направленими на 

інтеграцію міжнародних стандартів.  

Так, Законом України від 16.01.2020 р. №466-ІХ «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, 

усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому 

законодавстві» впроваджено наступні кроки Плану дій BEPS: 

- удосконалення контролю за трансфертним ціноутворенням з 

імплементацією положень 8-10, 13 кроків Плану дій BEPS; 

-    застосування процедури взаємного узгодження (Крок 14), що передбачає 

механізм подачі заяви на розгляд справи за процедурою взаємного 

узгодження, вимоги до такої заяви, порядок дій контролюючого органу тощо; 

– визначення контрольованих іноземних компаній та їх оподаткування 

(Крок 3); 

– запобігання зловживанням у зв’язку із застосуванням договорів про 

уникнення подвійного оподаткування (Крок 6); 

– запобігання уникненню статусу постійного представництва та 

оподаткування постійних представництв (Крок 7). 

Такі зміни покликані зробити український бізнес рівноправним гравцем на 

міжнародних ринках, унеможливити використання неузгодженостей з 

міжнародними стандартами, долучитися до єдиного механізму прозорих 

податкових правил в контексті Європейського вектору інтеграції. 

Дієвість кроків BEPS полягає у конкретному плані дій спрямованих на 

міжнародну співпрацю, яка дозволяє всім учасникам взаємовідносин як 

представникам підприємницької спільноти, так і державам - учасникам, 

отримувати рівноправну позицію на міжнародному економічному ринку. 

Висновки. Отже, у сучасному світі в умовах глобалізації запровадження 

таких прогресивних міжнародних практик, як План дій BEPS є дієвим 

механізмом удосконалення існуючих підходів щодо забезпечення повноти 

фінансових потоків та прозорості фінансових процесів, який підтверджується 

прийняттям конкретних змін з подальшим покроковим втіленням. 
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