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Базові поняття

Уникнення оподаткування – зменшення податкового 
навантаження легальними способами (tax avoidance)

Оптимізація податків – приведення податкового навантаження 
до оптимального рівня з точки зору його впливу на фінансовий 
стан підприємства

Ухилення від сплати податків – зменшення податкового 
навантаження нелегальними способами (tax evasion)

Податкове планування – складова податкового менеджменту, 
передбачає складання плану і бюджету податків з метою 
прийняття оптимальних рішень в частині оподаткування



Планування будь-якої бізнес-діяльності має здійснюватись з
моменту її створення, реалізації та при побудові подальшої
стратегії господарювання.

При цьому важливо:

 обрати організаційну форму господарювання;

 вибудувати організаційну структуру бізнесу;

 обрати оптимальну систему оподаткування;

 аналізувати можливості використання податкових пільг

 розуміти бізнес через призму можливих шляхів зниження
податкового навантаження



Схеми оптимізації податкового 
навантаження:

Внутрішні

Зовнішні 



Типові помилки податкового планування та 
оптимізації

Пошук довгострокової або вічної схеми оптимізації

Пошук універсальної і єдиної схеми оптимізації

Вибір шляхів оптимізації за неповними або недостовірними  
даними

Неадекватна оцінка ризиків



Внутрішня оптимізація податкового навантаження базується 
на:

 використанні податкових пільг — повне або часткове звільнення 
суб'єктів підприємництва від сплати певних податків, пов'язане з 
певною діяльністю або виробництвом певної продукції, 

 використанні податкових лазівок — окремих питань 
підприємницької діяльності, не врегульованих податковим 
законодавством, 

 використанні спеціально розроблених схем, оптимізації податкових 
платежів, які звичайно і є основним інструментом податкового 
планування. 



Закон України від 14.10.2014р. № 1702-VII «Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення»

«..державний фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які
здійснюються суб’єктами державного фінансового моніторингу і 
спрямовуються на виконання вимог законодавства у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення»



Система фінансового моніторингу складається з первинного та державного 
рівнів.

Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є: 

- банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні
спілки, ломбарди та інші фінансові установи; платіжні організації, учасники чи
члени платіжних систем; товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з 
товарами; професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів); оператори
поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу
коштів; філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які
надають фінансові послуги на території України;

- спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу:

а) суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час 
здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;

г) нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об’єднання, аудитори, аудиторські
фірми, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, 
суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги;

8) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими
установами, але надають окремі фінансові послуги.



Готовые схемы и их последствия: Приклад: http://www.eurasiangroup.org/ru/FATF_typologies.php

Каталог типологических отчетов ФАТФ: 

• Отчет ФАТФ: Виртуальные валюты – ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ (июнь 2014)

• Отчет ФАТФ: «Финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом афганских опиатов» (июнь 2014)

• Риск незаконного использования некоммерческих организаций в террористических целях (июнь 2014)

• Отчет ФАТФ: Уязвимости профессиональных юристов с точки зрения отмывания денег и финансирования 

терроризма (июнь 2013)

• Конкретные факторы риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от коррупции (июнь 2012)

• Риски отмывания денег, возникающие в результате торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов (июль 2011)

• Отмывание доходов от коррупции (июнь 2011)

• Отмывание денежных средств посредством провайдеров трастовых услуг (октябрь 2010)

• Новые способы платежей (сентябрь 2010)

• Уязвимость зон свободной торговли к отмыванию денег (март 2010)

• Отмывание денег и финансирование терроризма в секторе ценных бумаг (октябрь 2009)

• Проблема отмывания денег через футбольный сектор (июль 2009)

• Уязвимые места коммерческих интернет-сайтов и систем интернет-платежей, позволяющие использовать их для 

отмывания денег и финансирования терроризма (июнь 2008)

• Стратегии оценки рисков легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма (июнь 2008)

• Отмывание денег с использованием карусельной схемы уклонения от НДС (февраль 2007)

• Комплексные методы легализации денежных средств, полученных преступным путем. Региональное 

исследование (февраль 2007)

• Противозаконное использование корпоративных структур, включая провайдеров услуг траста или компании (октябрь 

2006)
• Отмывание денег в сфере торговли (июнь 2006)

http://www.eurasiangroup.org/files/FATF_docs/Virtualnye_valyuty_FATF_2014.pdf
http://www.eurasiangroup.org/files/FATF_docs/Afganskie_opiaty_2014_-_dlya_sajta.pdf
http://www.eurasiangroup.org/files/FATF_docs/Ispolzovanie_NKO_v_terroristicheskih_tcelyah_FATF_2014.pdf
http://www.eurasiangroup.org/files/FATF_docs/ML_FT_legal_professionals.pdf
http://eurasiangroup.org/Korruptciya.pdf
http://eurasiangroup.org/Human_trafficking-rus.pdf
http://eurasiangroup.org/FATF_WGTY_2011_16_rus.pdf
http://www.eurasiangroup.org/Money_Laundering_Using_Trust_and_Company_Service_Providers_rus_.pdf
http://www.eurasiangroup.org/ru/news/Novye_sposoby_platezhey_2010.pdf
http://eurasiangroup.org/ru/news/typ_17_rus.pdf
http://www.eurasiangroup.org/files/typ_2.pdf
http://eurasiangroup.org/ru/news/typ_3.pdf
http://eurasiangroup.org/ru/news/typ_10.pdf
http://eurasiangroup.org/ru/news/typ_strat.pdf
http://eurasiangroup.org/ru/news/typ_carousel.pdf
http://eurasiangroup.org/ru/news/typ_complex.pdf
http://eurasiangroup.org/ru/news/typ_trust.pdf
http://eurasiangroup.org/ru/news/typ_trade.pdf


Наприклад: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2007/26.12.06/typ_2006.pdf

Типова схема 16 із застосуванням псевдоекспортних операцій виглядає таким чином Суб'єкт

підприємництва, який реально функціонує, оформляє надходження товарів, інших цінностей (в т.ч

непридатних для використання), від так званих «транзитних» або фіктивних підприємств. В 

подальшому, нібито отриманий товар, тобто фактично без проведення експортної операції, 

експортується за кордон на адресу вигаданого чи створеного спеціально для проведення даної

операції підприємства-нерезидента. Документи, які підтверджують проведення експортної операції, 

підроблюються. Крім того, за результатами проведення даної операції підприємство- експортер може

отримати безпідставне відшкодування ПДВ з бюджету.

Вітчизняні підприємства (фіктивні підприємства)

 Уявне (фіктивне) постачання товару

Вітчизняне підприємство (експортер)

 Постачання товару на експорт, 

 бюджетне відшкодування ПДВ

Експортер (нерезидент)

Часто «зовнішьоекономічні схеми» ВК є циклічними (неодноразово повторюються) та

супроводжуються викраденням державних коштів, а саме незаконним відшкодуванням з бюджету

ПДВ (так зване «карусельне шахрайство»).



Податкове навантаження – це питома вага податків у 
виручці, або у базі оподаткування, або джерелі сплати 
податку

Наприклад:

Податкова віддача по податку на прибуток підприємств –
відношення суми податку на прибуток до сукупного доходу 
(ефективна ставка податку)

Податкова віддача по ПДВ – відношення суми ПДВ до 
чистої виручки (або прибутку до оподаткування, або іншого 
показника)



Оцінка впливу податкового навантаження на 
фінансовий стан

Показник Характер впливу

Відношення суми

податкових платежів до

доходу

Характеризує податкомісткість виготовленої продукції. Не дає

реальної характеристики податкового навантаження на платника

податків

Відношення суми податку

на прибуток до прибутку

Показує вплив на фінансовий стан податку на прибуток в частин

зменшення інвестиційного потенціалу. Не враховує впливу решти

податків

Відношення податкових

платежів до вартості активів

підприємства

Характеризує рівень капіталізації. Дає змогу оцінити вплив на ділову

активність у динаміці

Відношення суми сплачених

податків до суми грошового

потоку

Показує рівень вимивання грошових коштів з обороту



Бюджет податків - виражений у грошовому вимірі план 
податкових платежів підприємства на майбутні періоди.

Бюджетування податків дає змогу спрогнозувати майбутні 
витрати коштів у вигляді податкових платежів підприємства й 
почати дії для мінімізації негативного впливу цих витрат на 
фінансову стабільність підприємства. 



Приклад форми бюджету

Показники

Сума, грн

Нарахування Сплата

Січень Лютий Березень Разом Січень Лютий Березень Квітень Разом

Податок на 

прибуток

…..

Всього



Податковий платіжний календар

Показники

Період

Січень Лютий Березень Разом

Дата Сума Дата Сума Дата Сума

Податок на 

прибуток

…..

Разом



Зовнішня оптимізація

Що таке BEPS?

Розмивання податкової бази та переміщення прибутку («Base
erosion and Profit Shifting) 

Ініціатори – країни-члени ОЕСР і G20 

Очікуваний результат реалізації плану BEPS:

Зміни країнами національного законодавства

Зміна модельної конвенції

Зміна рекомендацій по ТЦО

Багатосторонній інструмент для внесення змін до конвенції



Кроки плана BEPS

Крок 1 Цифрова економіка

Крок 2 Гібридні інструменти

Крок 3 Правила КИК

Крок 4 Відсоткові витрати

Крок 5 Несприятливі податкові практики

Крок 6 Зловживання конвенціями

Крок 7 Постійні представництва

Крок 8 ТЦО: нематеріальні активи

Крок 9 Ризики і капітал

Крок 10 Операції з підвищеним ризиком

Крок 11 Збір і аналіз інформації: методологія

Крок 12 Розкриття схем податкового планування

Крок 13 ТЦО: документація

Крок 14 Виріщення спорів



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 28.04.16р. №180/2016 «Про заходи
щодо протидії зменшенню податкової бази і переміщенню
прибутків за кордон»

З метою протидії зменшенню податкової бази і переміщенню прибутків
за кордон, посилення контролю за агресивним податковим плануванням
вітчизняними компаніями, забезпечення прозорості ведення бізнесу в 
Україні постановляю:

………………………………….

3. Робочій групі з урахуванням міжнародних ініціатив, розроблених
Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР),
підготувати до 10 червня 2016 року законопроекти щодо удосконалення
процедур контролю за трансфертним ціноутворенням та виведенням
доходів за кордон, запровадження правил стосовно контрольованих
іноземних компаній, протидії агресивному податковому плануванню, а
також з питань лібералізації валютного законодавства України.

4. Кабінету Міністрів України невідкладно організувати роботу стосовно
долучення України до міжнародних ініціатив Організації економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР), зокрема щодо автоматичного
обміну податковою інформацією.



В рамках сучасної вітчизняної боротьби з агресивним податковим 
плануванням існують:

Методичні рекомендації з фіксування в актах перевірок результатів
відпрацювання документально оформлених платниками податків
нереальних господарських операцій з товарами, затверджені листом 
ДФС від 16.05.2016 р. №16872/7/99-99-14-02-02-17;

Наказ Державної фіскальної служби України 28 липня 2015 року №
543 «Рекомендований порядок взаємодії підрозділів ДФС при 
комплексному відпрацюванні податкових ризиків з податку на 
додану вартість»



Напрклад: Зовнішньоекономічні операції з сировиною і товарами
Ризики ухилення:
Розподіл доданої вартості в глобальному ланцюгу розподілу:
Країна виробництва – Безподаткова юрисдикція – Країна споживання
Внутрішньогрупові послуги (для зворотнього руху грошей):
- Роялті
- Комісійні та інші посередницькі послуги
- Реклама та маркетинг
- Послуги з перевезення, страхування ризиків доставки
Умови поставки (ІНКОТЕРМС)
Переробка сировини за давальницькими схемами



Новий перелік низькоподаткових юрисдикцій з 01.01.2018: 

КМУ, постанова від 27.12.2017 р. N 1045 «Про затвердження 
переліку держав (територій), які відповідають критеріям, 
установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 
статті 39 Податкового кодексу України, та визнання таким, що 
втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 
16 вересня 2015 р. N 977».

Коригуємо (збільшуємо) об’єкт оподаткування податком на 
прибуток на 30%вартості придбаних товарів (послуг) у резидентів 
таких держав або складаємо трансфертну документацію

Окремі «низькоподаткові» юрисдикції: Болгарія, Грузія, Естонія, 
Ірландія, Киргизька Республіка, Республіка Кіпр, Латвія, 
Македонія, Молдова, Об'єднані Арабські Емірати, Туркменістан, 
Угорщина, Узбекистан, Чорногорія



Наприклад: Зловживання конвенціями

ПКУ, п. 3.2. «Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана
Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим
Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору».

ПКУ, п.103.1. «Застосування правил міжнародного договору України здійснюється
шляхом звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, 
зменшення ставки податку або шляхом повернення різниці між сплаченою сумою 
податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного
договору України».

ПКУ, п.103.2 «Особа (податковий агент) має право самостійно застосувати
звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену
відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, 
якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) 
доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від
оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за 
умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який
підтверджує статус податкового резидента».



ЛИСТ ДФСУ від 28.01.2016 р. № 2815/7/99-99-12-01-03-17

Перелік країн, з якими на 01.01.2016 р. укладено міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування

Державна фіскальна служба України повідомляє, що за інформацією, одержаною від Міністерства закордонних справ України,
станом на 01.01.2016 р. набрали чинності міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування з Австрією (20.05.99 р.),
Азербайджаном (03.07.2000 р.), Алжиром (01.07.2004 р.), Бельгією (25.02.99 р.), Білорусією (30.01.95 р.), Болгарією (03.10.97 р.),
Бразилією (26.04.2006 р.), Великою Британією (11.08.93 р.), В'єтнамом (19.11.96 р.), Вірменією (19.11.96 р.), Грецією (26.09.2003 р.),
Грузією (01.04.99 р.), Данією (21.08.96 р.), Єгиптом (27.02.2002 р.), Естонією (24.12.96 р.), Ізраїлем (20.04.2006 р.), Індією
(31.10.2001 р.), Індонезією (09.11.98 р.), Іраном (21.07.2001 р.), Ірландією (17.08.2015 р.), Ісландією (09.10.2008 р.), Італією
(25.02.2003 р.), Йорданією (23.10.2008 р.), Казахстаном (14.04.97 р.), Канадою (22.08.96 р.), Кіпром (07.08.2013 р.); Киргизстаном
(01.05.99 р.), Китаєм (18.10.96 р.), Республікою Корея (19.03.2002 р.), Кувейтом (22.02.2004 р.), Латвією (21.11.96 р.), Ліваном
(06.09.2003 р.), Лівією (31.01.2010 р.), Литвою (25.12.97 р.), Македонією (23.11.98 р.), Марокко (30.03.2009 р.), Мексикою (06.12.2012
р.), Молдовою (27.05.96 р.), Монголією (03.11.2006 р.), Нідерландами (02.11.96 р.), Норвегією (18.09.96 р.), Об'єднаними
Арабськими Еміратами (09.03.2004 р.), Пакистаном (30.06.2011 р.), Південно-Африканською Республікою (23.12.2004 р.), Польщею
(11.03.94 р.), Португалією (11.03.2002 р.), Російською Федерацією (03.08.99 р.), Румунією (17.11.97 р.), Саудівською Аравією
(01.12.2012 р.), Сінгапуром (18.12.2009 р.), Сирією (04.05.2004 р.), Словаччиною (22.11.96 р.), Словенією (25.04.2007 р.), США
(05.06.2000 р.), Таджикистаном (01.06.2003 р.), Таїландом (24.11.2004 р.), Туреччиною (29.04.98 р.), Туркменістаном (21.10.99 р.),
Угорщиною (24.06.96 р.), Узбекистаном (25.07.95 р.), Фінляндією (14.02.98 р.), Францією (01.11.99 р.), ФРН (04.10.96 р.), Хорватією
(01.06.99 р.), Чехією (20.04.99 р.), Швейцарією (26.02.2002 р.), Швецією (04.06.96 р.).

Конвенція між КМУ і Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на
доходи і капітал, яка була підписана 22 березня 2001 р. та набрала чинності 29.11.2001 р., застосовується у відносинах України з
Республікою Сербія та з Республікою Чорногорія.

9 грудня 2015 р. набрав чинності Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про
уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про правонаступництво України" Україна застосовує договори СРСР про уникнення
подвійного оподаткування, що діють до набуття чинності новими договорами. Договори СРСР діють у відносинах України з:
Іспанією, Малайзією, Японією.



Порядок оскарження результатів податкових перевірок

В ПКУ закріплено право платників податків на оскарження рішень, дій чи
бездіяльності контролюючих органів (посадових осіб) в адміністративному або
судовому порядку (пп. 17.1.7. ст. 17 ПКУ, п.56.1. ст. 56 ПКУ).

Перелік дій (бездіяльності) та рішень органів державної фіскальної служби, 
які можуть бути предметом оскарження:

1) ППР про визначення сум грошового зобов'язання платника податків
оскаржуються в адміністративному та судовому порядку;

2) рішення про арешт майна платника податків (п. 94.11. Ст. 94 ПКУ) оскаржуються
в адміністративному та судовому порядку;

3) відмова органу ДФС у прийнятті податкової декларації (пп. 49.12.2. Ст. 49 ПКУ) 
оскаржується в адміністративному та судовому порядку;

4) рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ оскаржуються в 
адміністративному та судовому порядку;

5) накази про проведення перевірок (Лист ВАСУ від 27.07.2010 р. N 1145/11 / 13-10) 
оскаржуються в судовому порядку;

6) податкові консультації, викладені в письмовій формі (п. 53.3. ПК) оскаржуються в 
судовому порядку. Визнання судом податкової консультації недійсною є підставою
для надання нової консультації з урахуванням висновків суду.



Не підлягають оскарженню:

1) акти, складені за результатами проведення податкових
перевірок

2) податкове зобов'язання, яке платник самостійно визначив у 
податковій декларації (розрахунку)

3) рішення контролюючого органу, попередньо оскаржене в суді

4) рішення, пов'язані зі сплатою мита, акцизу, ПДВ, інших податків
і зборів, які стягуються під час ввезення (пересилання) товарів і 
предметів на митну територію України або територію вільної
економічної зони або вивозяться (пересилаються) з неї



Вдалої оптимізації та ефективного податкового планування!


