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В умовах сучасної глобальної економічної ситуації,
для якої характерна глобалізація світового економічно-
го простору, прискорення темпів науково-технічного
прогресу, міграційних процесів, зміна ресурсного забез-
печення та виробничих технологій глобальної економі-
ки, зміною функцій держави невідповідність їх націо-
нальній економічній системі породжує проблеми, в ре-
зультаті яких виникають стимули до застосування оф-
шорних юрисдикцій для відмивання коштів та уникнення
оподаткування на території країни, що трансформуєть-
ся.

Проблемні питання застосування офшорних юрис-
дикцій у оптимізації оподаткування діяльності підпри-
ємств досліджено у працях таких вітчизняних науковців:
Базилевич В. [1], Бозуленко О. [3], Горбунов А. [6],
Зінов'єв Ф. [7], Іванович І. [8], Козак Ю. [9], Крикуненко
К. [10], Обушак Д. [11] та зарубіжних науковців: Aкехурст
M. [16], Роуз A. [22], Чапман Р. [18] та інші.
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У науковій статті проаналізовано тенденції діяльності ТНК та застосування офшорних зон, зокрема
розвиток ТНК у ХІХ—ХХ ст. та динаміку кількості транскордонних злиттів і поглинань у світі. Дослід-
жено практику застосування офшорних зон окремими ТНК світу та динаміку світових інвестиційних
вкладень у офшорні юрисдикції. Виокремлено основні мотиви застосування офшорних зон ТНК світу.
Наведено механізми функціонування основних видів офшорних операцій, для оптимізації оподаткуван-
ня, зокрема, організаційна схема інвестиційних вкладень для оптимізації прибутку ТНК через інвестиційні
офшорні компанії, організаційна схема обмінно-торгівельних операцій для оптимізації прибутку ТНК
через експортно-імпортні офшорні компанії, організаційна схема операцій самофінансування для опти-
мізації прибутку ТНК через фінансові офшорні компанії, зокрема цілі застосування та їх особливості.
Виокремлено можливості застосування офшорних компаній для зниження оподаткування.

In the scientific article analyses the tendencies of activities of TNC's, and the use of offshore zones, in particular
the development of TNC's in XIX—XX centuries and the dynamics of the number of cross-border mergers and
acquisitions in the world. Studied the practice of application of offshore zones individual TNC's worldwide and
dynamics of international investment in an offshore jurisdiction. The main motives for the use of offshore zones
TNС's world. The above mechanisms of functioning of the main types of offshore operations, optimization of
taxation, in particular, the organizational scheme of investment for profit optimization TNC's through an offshore
investment company, organizational scheme of the exchange-trading operations for profit optimization TNC's
through the export-import offshore company organizational scheme of operations of self-financing for profit
optimization TNC's through offshore financial companies, in particular purpose and their features. Highlighted
the possibility of using offshore companies to reduce taxation.
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Надзвичайно високий рівень концентрації капіталу
наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. сприяв його пере-
ходу за національні межі. Транснаціоналізація капіталу
стала логічною ланкою у ланцюзі еволюційного розвит-
ку відносин капіталу. На цей період припадає становлен-
ня відомих у світі ТНК, зокрема американських "General
Motors","ІВМ", "Eastman Kodak"; німецьких "Bayer",
"Mannensmann", "Bosh", "Henkel"; швейцарської "Nestle"
тощо [13, c. 171].

До основних чинників, які вплинули на розвиток
транснаціональних компаній (далі — ТНК), належать:
одержання доступу до дешевої робочої сили, дотриман-
ня екологічних стандартів; використання з вигодою для
себе змін, що проходять у світових торгівельних відно-
синах; наближення до іноземних ринків місткість яких
постійно зростає; запобігання захоплення конкурента-
ми іноземних ринків та джерел сировини; обхід націо-
нального антитрестового законодавства; зменшення та
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нейтралізація циклічних коливань в економіці; реаліза-
ція переваг інтегрованої системи, реалізація крупних
проектів [4, с. 128].

Пік розвитку ТНК припав на 60-ті роки ХХ ст. У цей
період як транснаціональні функціонували, такі компанії:
японські "Toyota", "Matsushita", "Toshiba", "Mitsubishi",
"Kobe Steal", "Sharp"; британські "Rank Hovis McDougall",
"ВОК"; німецька "Volkswagen"; французькі "Renault",
"L'Orеal" тощо. Наприкінці ХХст. прибутковість міжна-
родних корпорацій досягла надзвичайно високого рівня
[13, с. 55].

У світовій економіці постійно зростає кількість ТНК.
Транснаціональні корпорації контролюють до половини
світового промислового виробництва, близько 70 % зов-
нішньої торгівлі. Загальна сума їхніх іноземних інвес-
тицій становить близько 2 трлн дол. У руках цих компаній
перебуває приблизно 95% світових патентів і ліцензій.
Сьогодні ТНК контролюють більше половини світового
промислового виробництва, близько 2/3 світової торгівлі,
4/5 кількості патентів і ліцензій на нову техніку, техно-
логії та ноу-хау [19], (рис. 1).

Також у світі зростає кількість офшорних юрис-
дикцій. Таких держав, де створюються офшорні компанії,
у світі нараховується близько п'ятдесяти.

У сучасних умовах господарювання, транснаціо-
нальні корпорації і транснаціональні банки (далі — ТНБ)
мають великі можливості по оптимізації оподаткування.
Вони можуть використовувати такі способи, як застосу-
вання трансфертних цін у взаєморозрахунках; викорис-
тання операцій з цінними паперами; застосування схем з
використанням різних організаційно-правових форм
організацій — спілок, асоціацій, фондів, автономних не-
комерційних організацій та ін.; організа-
ція холдингів у країнах і зонах з пільго-
вими режимами оподаткування; викорис-
тання норм і переваг міжнародних угод
про уникнення подвійного оподаткуван-
ня [12].

Вагомим напрямом оптимізації опо-
даткування у діяльності ТНК, належить за-
стосуванню ними офшорних юрисдикцій,
тобто сервісних вільних економічних зон,
які являють собою території з пільговим
режимом підприємницької діяльності для
фірм і організацій, що надають різні фінан-
сово-економічні, страхові та інші послуги,
де подохідний податок сплачується за ну-
льовою чи номінальною ставкою, створе-
но преференційний режим оподаткування,
а для нерезидентів створені умови ухилен-
ня від сплати податків в країнах їх рези-
дентності [13, c. 171].

Основні економічні методи оптимі-
зації оподаткування ТНК через офшорні

зони охоплюють: концентрацію дивідендів та інших до-
ходів корпоративних фінансових компаній, розташова-
них у країнах з пільговим оподаткуванням фінансових
операцій, пільговим режимом уникнення подвійного опо-
даткування або офшорних зонах; здійснення інвестуван-
ня, бартерних та товарообмінних операцій через офшорні
зони; здійснення фінансово-кредитних операцій через за-
стосування офшорних зон; здійснення транспортного об-
слуговування операцій ТНК через власні транспортні та
судноплавні компанії, зареєстровані в офшорних зонах
та інші [10, c. 349].

Компанії, зареєстровані в офшорних юрисдикціях,
активно використовуються великими транснаціональни-
ми корпораціями (ТНК) і транснаціональними банками
(ТНБ). Наприклад, за оцінкою аналітиків одного із банків
JP Morgan, ТНК США близько 60% грошових коштів три-
мають у зарубіжних філіалах, причому деякі розміщають
у офшорах усі кошти [17].

Показовим є дослідження Управління загальної бюд-
жетної звітності США, опубліковане в січні 2009 р. За
даними звіту, Ctitigroup мав 427 філіалів в офшорних
фінансових центрах, Bank of America — 115, Morgan
Stanley — 273 [23].

Застосовують і офшорні юрисдикції віртуальні ТНК,
зокрема, соціальна мережа Facebook уникла сплати по-
датків 8,1 млн дол. США, через застосування офшорів на
Кайманових островах, Microsoft — 4500 млн дол. США,
Apple — 2400 млн дол. США, Google — 340,3 млн дол.
США, ІВМ — 100,3 млн дол. США [20].

Microsoft активно використовував для оптимізації
оподаткування такі офшорні зони, як Пуерто-Ріко,
Ірландія і Сінгапур. Лише через Пуерто-Ріко, де масово

*складено автором на основі даних [19].

Рис. 1. Кількість транскордонних злиттів і поглинань у світі упродовж 2002—2011 років, од.

Рис. 2. Динаміка та структура світових інвестиційних вкладень у офшорні
юрисдикції упродовж 2002—2012 роки, млрд дол. США, %

Складено автором на основі даних джерела: [25, p. 44].
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пропонуються податкові канікули, корпорація в період
2009—2011 рр. "зекономила" $4,5 млрд. У мільярди до-
ларів оцінюються обсяги податкової оптимізації HP, по-
чинаючи з 2008 року [21].

Світова динаміка інвестицій у офшорні зони та оф-
шорні компанії демонструє значне зростання із 4,3 млрд
дол. США у 2002 р. до 77,1 млрд дол. США у 2012 р. Зро-
стає і частка інвестицій у офшорні компанії, проте не на-
стільки суттєво — із 0,3 % світових інвестицій у 2002 р.
до 5,6 % світових інвестицій у 2012 р. (рис. 2).

Конкретні зусилля по боротьбі з ухиленням від спла-
ти податку у міжнародних організацій, зокрема, ОЕСР,
не скоротили фінансові потоки у офшорні зони з двох
причин:

Ключовим фактором грошових потоків, що прохо-
дять в офшорні зони є діяльність за кордоном грошових
холдингів ТНК, які мають філії чи головні офіси у оф-
шорних зонах. Відповідно, нерозподілений прибуток
ТНК — з роками зростає. У 2008 році спостерігалось ре-
кордне збільшення нерозподіленої виручки і грошового
потоку холдингів ТНК [25, p. 17].

Потоки прямих іноземних інвестицій з США в оф-
шорні зони, знизилися на дві третини у 2012 р. порівнянні
до 11 млрд дол. США в 2009 р., а відтік інвестицій в оф-
шорні зони з Японії скоротився з 23 млрд дол. США до
13 млрд дол. США, але ці скорочення були компенсовані
збільшенням кількості зовнішніх інвесторів серед ТНК
світу [25, с. 17].

На кінець 2006 р. у країнах Карибського регіону було
зареєстровано 1255 головних офісів ТНК, а також 2236
філій іноземних ТНК [24, с. 52].

Мотивами застосування офшорних юрисдикцій ТНК
світу можемо визначити наступні: можливість податко-
вого планування чи уникнення сплати податків; мож-
ливість здійснення конфіденційної діяльності; захист
власного капіталу від небажаних ризиків; вивіз активів

із політично та економічно нестабіль-
ної країни тощо.

Основними законними (легальни-
ми) цілями та завданнями використан-
ня офшорних юрисдикцій ТНК для оп-
тимізації оподаткування є:

По-перше, оптимізація податково-
го режиму — зменшення податкових
видатків суб'єктів господарювання.

По-друге, усування обмеження
щодо вільного руху капіталів між краї-
нами.

По-третє, зберегти конфіденцій-
ність інформації про наявність капіта-
лу.

По-четверте, можливість вкладен-
ня капіталу у найвигідніші та найбільш
прибуткові активи світових країн.

Існує широкий спектр офшорних
операцій, які обслуговують найрізно-
манітніші потреби фізичних і юридич-
них осіб. У їх число входить викорис-

тання для розрахунків корпоративних дебетових і кре-
дитних карток, відкритих на ім'я офшорної компанії.
Через офшорні фірми можна отримати доступ до кре-
дитних ресурсів іноземних банків, до міжнародного рин-
ку депозитів і послуг з управління капіталом та інвести-
ціями. У власника офшорної фірми з'являється широкий
вибір фінансових посередників і схем роботи.

Сьогодні, реєстрація офшорних компаній є доступ-
ною для усіх ТНК, і менш інтегрованих підприємств, зок-
рема, загальна вартість послуг з реєстрації офшорних
компаній коливається, від $1700 (Британські Віргінські
Острови) до $16000 (Ліхтенштейн). У тому числі урядо-
вий збір у країні реєстрації становить від $100 (Сей-
шельські острови) до $1300 і більше (Швейцарія), а плата
за юридичну адресу та агента коливається від $500 до
$3500 [14].

Для оптимізації оподаткування ТНК, як і інші під-
приємства задіюють різноманітні офшорні механізми,
зокрема: інвестиційні, експортно-імпортні, товаро-
обмінні, фінансово-кредитні та інші.

Одним із поширених видів офшорних операцій, для
оптимізації оподаткування, що застосовуються ТНК, ви-
ступають інвестиційні операції. При цьому резидентом
країни переправляються кошти в офшорну компанію для
здійснення через неї інвестицій у підприємство, інвести-
ційний проект чи підприємства іноземних країн, і при цьо-
му, відбувається економія коштів на оподаткуванні (рис.
3).

Використання офшорної компанії при експорті то-
варів зазвичай дозволяє продати товар ТНК за низькими
цінами, а потім перепродати офшорною компанією кінце-
вому покупцеві за рівнем ринкових цін. Оподатковува-
ний прибуток для експортера в цьому випадку залишаєть-
ся мінімальний, а різниця між реальною і заниженою
ціною при експорті утворює прибуток офшорній компанії
[15].

Подібна схема працює і при здійс-
ненні бартерних операцій, коли офшор-
на компанія отримує надлишковий при-
буток від обміну товарами (рис. 4).

Механізм організації схеми наступ-
ний: ТНК продає товар спочатку своїй
компанії з пільговим оподаткуванням, і
потім ця компанія реалізує його в будь-
якій країні. При цьому весь прибуток від
реалізації товару завдяки регулюванню
контрактної ціни (різниця між ціною
купівлі та ціною продажу товарів) зали-
шається на балансі офшорної компанії
[5, c. 81].

Схеми застосування ТНБ фінансових
офшорних компаній для оптимізації опо-
даткування, можемо побачити на рисун-
ку 5. При цьому офшорна компанія
здійснює кредитну чи фінансову діяль-
ність, отримує прибуток, який не оподат-
ковується на користь нерезидента.
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Наприклад, за схемою кредиту
ТНБ надає резидентам кредити для пе-
редоплати в зв'язку з зовнішньоеконо-
мічним контрактом. Кредитні гроші
переводяться на рахунок нерезидента
в офшорних банках. Через передбачені
законом термін гроші повертаються в
ТНБ у зв'язку з невиконанням чи не-
можливістю виконання фірмою-нере-
зидентом умов контракту. Протягом
цього часу кредитні ресурси банку ви-
користовуються для діяльності оф-
шорної компанії, при цьому отриманий
прибуток залишається за межами краї-
ни [6, c. 57].

Використовуються і ТНК також
страхові, ліцензійні та інші види опе-
рацій для оптимізації оподаткування
через офшорні зони, особливості опти-
мізації податків по цих операціях ТНК
наведемо у таблиці 1.

На сьогодні транснаціональними корпораціями, вико-
ристовуються офшорні зони із п'яти компактних дисло-
кацій: у африканському регіоні (Сейшельські острови, Лібе-
рія, Маврикій); Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (Вану-
ату, острови Кука, Лабуан, Науру, Самоа, Тонга і т.п.); у
Карибському регіоні (Ангілья, Антигуа і Барбуда, Аруба,
Багамські острови, Барбадос, Беліз, Бермудські острови,
Британські Віргінські острови, Домініка, Монтсеррат, Кай-
манові острови, Гренада, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-
Кітс і Невіс, Сент-Люсія та ін.); у Європейському регіоні
(Андорра, Кіпр, Гібралтар, Гернсі, Ліхтенштейн, Мальта,
Монако, острів Мен, Нормандські острови та ін.); на Близь-
кому Сході (Бахрейн, Дубай, Ліван і т.п.).

Активно розвиваються офшорні операції ТНК на
Кіпрі, де скорочено пільги для іноземного капіталу. Після
вступу в ЄС (1 травня 2004 р.) Кіпр має найнижчий рівень
корпоративного податку серед країн співтовариства
(Ірландія, наприклад, ввела єдиний корпоративний по-
даток у 12,5%) [2, c. 45].

Користується популярністю у ТНК і ТНБ на Мальті,
яка є країною ЄС з найбільш низьким рівнем оподатку-
вання. Компанії можуть використовувати різні податкові
рахунки в залежності від джерела доходу: остаточний по-
даток (Final Tax Account, FTA); податок на прибуток від
нерухомого майна (Immovable Property Account, IPA); іно-
земні доходи (Foreign Income Account, FIA); мальтійські
доходи, що обкладаються аналогом (Maltese Taxed Account
(MTA); неоподатковувані доходи (Untaxed Account, UA).

Особливий інтерес представляють для ТНК і країни
Карибського басейну, які включають близько 20 острів-
них держав [7, c. 98]. Офшорні зони тут орієнтовані на
міжнародні компанії та банки і пропонують самий ши-
рокий спектр фінансових і юридичних послуг. Лібераль-
не валютне законодавство, часткове або повне звільнен-

ня від прямих податків, політична стабільність, гарантії
безпеки та конфіденційності для іноземних інвесторів —
все це приваблює закордонні капітали. Так, наприклад,
Кайманові острови є одним з найбільших фінансових і
банківських центрів. Близько 80 % найбільших банків
світу мають тут свої філії. Велику популярність придба-
ли офшорні юрисдикції Багамських, Бермудських, Бри-
танських та Віргінських островів.

Отже, транснаціональні компанії активно застосову-
ють офшорні зони для зменшення рівня власного опо-
даткування. Серед найбільш поширених механізмів уник-
нення оподаткування за допомогою офшорних зон у ТНК
та ТНБ є наступні: інвестиційні, експортно-імпортні, то-
варообмінні, фінансово-кредитні, а також операції лізин-
гу, факторингу підрядні послуги та інші.
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