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У статті проведено аналіз стану діючої системи оподаткування прибутку підприємств. Було визначено основні 

недоліки існуючого податку на прибуток.   Наведені  переваги трансформації податку на прибуток підприємств у 

податок на виведений капітал. Надані результати міжнародного досвіду впровадження податку на виведений 

капітал. Визначено ймовірні наслідки реформування системи оподаткування прибутку підприємств. 

Аргументовано,що впровадження податку на виведений капітал для підприємств дозволить запобігти виведенню 

капіталу за кордон  та стимулюватиме ділову та інвестиційну діяльність, шляхом реінвестування прибутку у 

виробництво. Зазначено про можливі загрози та проблеми, які можуть виникнути в результаті  впровадження 

податку на виведений капітал. Запропоновані рекомендації, щодо заходів необхідних для впровадження податку на 

виведений капітал та забезпечення його ефективності. 
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Постановка проблеми. Податкова система в 

сучасних ринкових умовах займає провідну 

позицію серед економічних регуляторів, а також 

являє собою основу для фінансово-кредитного 

механізму державного регулювання економіки. 

Податок на прибуток, як складова 

податкової системи України, виступає 

важливим засобом регулювання перерозподілу 

прибутку підприємств, який у свою чергу є 

головним джерелом для інвестиційно-

інноваційної діяльності підприємств. 

В сучасному світі проблема оподаткування 

прибутку дуже актуальна. Ринкові умови 

досить мінливі та весь час змінюються, так 

само й система оподаткування прибутку весь 

час розвивається відповідно до економічних 

умов та потреб держави. В залежності від 

успішності функціонування системи 

оподаткування прибутку залежить економічні 

та соціальні умови як держави в цілому, так й 

кожного окремого підприємства. 

Податок на прибуток підприємств в Україні 

має певні недоліки та проблеми, що не дозво-

ляють йому у повній мірі слугувати інструмен-

том фіскальної політики та виконувати роль сти-

мулятора інноваційно-інвестиційної діяльності 

підприємств. Саме тому впровадження податку 

на виведений капітал на заміну податку на при-

буток підприємств дозволить вирішити пробле-

ми відтоку капіталів за кордон, низького рівня 

реінвестування прибутку у виробництво, а також 

дозволить вивести значну частину ресурсів із тіні.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженню питання трансформації податку на 

прибуток підприємств у податок на виведений 

капітал в Україні приділяли увагу багато відомих 

науковців та експертів таких як І. Л. Таптунова, 

Д. Заха, О. Бетлій, Р.Джуччі, М. В. Трубініна, 

Н. Л. Ковтунович, Ю. Д. Циганок, Т. М. Шульга, 

В. П. Хомутенко, Л. Д. Тулуш, та інші.   

Метою статті є розгляд сучасної системи 

оприбуткування прибутку підприємств та 

дослідження можливих наслідків та недоліків 

трансформації податку на прибуток 

підприємств у податок на виведений капітал.  

Основні результати дослідження. 

Прибутки підприємства традиційно вважають 

одними із головних показників ефективності 

діяльності підприємства, тому оприбуткування 

прибутків є одним із провідних фіскальних 

інструментів регуляції діяльності підприємств. 
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Протягом останніх років спостерігається 

тенденція зниження обсягів надходження 

податку на прибуток до Зведеного бюджету 

України із 17,22% сукупних податкових 

надходжень у 2010 р. до 10,45% у 2020 р[1]. 

Основними причинами такої динаміки 

можна назвати зниження ставки податку, 

скорочення кількості платників податку, 

зростання рівня тонізації економіки до 48% 

ВВП за минулі десять років, збільшення обсягів 

виведення капіталів з країни до рівня 7,4% ВВП 

2018 р., накопичення збитків підприємствами, 

проблеми адміністрування податку. 

Характерною рисою надходжень до 

бюджету від податку на прибуток підприємств, 

є те, що платежі великих платників податків, 

що займають менше як 1% серед понад 

270 000 платників податку на прибуток 

підприємств, складають близько 60% 

податкових надходжень. У 2017 р. понад 30% 

податкових надходжень від податку на 

прибуток до бюджету України було сплачено 

десяткою найбільших платників[2]. 

Сучасний податок на прибуток має деякі 

значні недоліки серед яких: 

- складність визначення податкового 

зобов’язання, що створює проблеми як, для 

платників, так і для контролюючих органів, 

надаючи можливостям для ухилення від сплати; 

- спрямування податку на прибуток лише 

на досягнення оптимальних обсягів платежів 

до бюджету, що призводить до того, що 

підприємства штучно мінімізують та 

приховують прибутки [3]; 

- використання підприємствами агресивних 

схем податкового планування для уникнення 

або зменшення розмірів оподаткування;  

- розрахунок амортизації та ведення 

окремого обліку; 

- накопичення збитків підприємствами. 

Податок на прибуток підприємств у 

сучасному вигляді, з урахуванням наявних 

тенденцій зменшення фіскальної ролі та його 

недоліками не повністю відповідає стану 

податкової системи та економіки країни в 

цілому.  Наступним перспективним етапом 

розвитку системи оподаткування прибутку в 

Україні є трансформація податку на прибуток у 

податок на виведений капітал.  

У порівняні із податком на прибуток, у 

якому оподаткуванню підлягає лише 

фінансовий результат від діяльності, концепція 

податку на виведений капітал полягає в 

оподаткуванні певних операцій з виведення 

коштів з обороту підприємства. Вивід коштів у 

вигляді дивідендів та подібних платежів з 

обороту підприємства є головним чинником 

стримування інвестиційного розвитку. 

За інформацією податкової служби України, 

протягом 2019 року понад 2,6 млрд доларів 

дивідендів було сплачено за кордон. За умов 

функціонування податку на виведений капітал 

із цих виведених коштів, понад 390 млн доларів 

могло бути сплачено на користь держаного 

бюджету у вигляді податкових платежів [4].  

Використання податку на виведений капітал 

має такі переваги: 

– деофшоризація, будуть прибрані схеми 

виведення капіталу у виглядів дивідендів, 

відсотків, роялі та інвестицій в офшорні країни;  

– спрощення ведення обліку та звітності в 

результаті зменшення переліку оподаткованих 

операцій, які потребують відображення у 

звітності; 

– стимулювання ділової активності та 

інвестиційного клімату шляхом становлення 

прозорості податкової системи та зменшення 

можливостей для маніпуляцій зі звітністю та 

створення фіктивних фінансових результатів; 

– зменшення корупційної складової та 

тиску з боку податкової ; 

– зменшення обсягів податкових перевірок; 

– стимулювання реінвестування збільшить 

ліквідність активів; 

– зростання економіки в результаті 

зростання ВВП від 1,5 до 2%. 

Світовий досвід свідчить, що використання 

податку на виведений капітал є революційним 

та експериментальним шляхом реформування 

системи оподаткування підприємств. 

Результати від впровадження цього податку в 

Естонії, Латвії,Македонії, Молдови та Грузії, 

досить спірні, економічне зростання супро-

воджують значні фіскальні збитки [5]. 

Проте Естонія досягла значних результатів 

від впровадження податку на виведений капітал, 

які дозволили їй займати перші місця рейтингу 

Індексу конкурентоспроможності податкових 
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систем (International Tax Competitiveness Index). 

Таким чином естонська система оподаткування 

підприємств сприятливо впливає на економічне 

зростання та дозволила значно зменшити 

податкове навантаження. 

Використання естонського досвіду впровад-

ження податку на виведений капітал в Україні 

дозволить сфокусуватися розвитку бізнесу. 

Трансформація податку на прибуток у податок 

на виведений капітал в першу чергу спрямо-

вана відстоювати реальний бізнес у країні. 

Новостворені та малі підприємства, які часто 

не мають позитивного руху грошових коштів, 

не будуть мати труднощів, які виникають у разі 

сплати податку на прибуток. Реінвестування в 

розвиток бізнесу дасть можливості стимулю-

вання ділової та інвестиційної діяльності. Це 

дозволить малим і середнім підприємствам 

збільшувати обсяги виробництва та великим 

корпораціям інвестувати кошти в Україну та 

український ринок. Нова система оподаткуван-

ня прибутку підприємств, дозволить збільшити 

виробництво товарів та послуг, що збільшить 

надходження від ПДВ та збільшить кількість 

робочих місць. Грошові резерви підприємства 

зростатимуть, що створить можливість для 

залучення інвестицій (також шляхом поліп-

шення доступності кредитів). Кредити для 

підприємства стануть більш доступними, 

оскільки підприємству вже не буде потрібно 

імітувати збитки у своїй фінансовій звітності 

для зменшення податкового навантаження.    

Трансформація податку на прибуток 

підприємств у податок на виведений капітал 

перші роки матиме негативний фіскальний 

вплив. За попередніми прогнозами експертів в 

результаті впровадження податку на виведений 

капітал, надходження до бюджету зменшаться 

від 25 до 40 млрд грн [6].  Проте впровадження 

нової моделі оподаткування прибутку дозволить 

збільшити базу оподаткування, оскільки збиткові 

підприємства й окремі операції з оптимізації 

також стануть платниками податку. Результати 

дослідження «Українського інституту майбутнього» 

свідчать, що в результаті змін можливо додатково 

залучити понад 200 млрд грн, а також до 70% 

тіньового прибутку будуть виведені із тіні[7]. 

Запровадження податку на виведений 

капітал призведе до зниження адміністративного 

тягаря та сприятиме утворенню сприятливих 

умови для підприємств та податкових органів. 

Але для забезпечення ефективного функціону-

вання нового податку необхідно провести 

комплексні зміни.  

Зміни необхідно починати із реформування 

та вдосконалення роботи податкової служби 

України для забезпечення ефективної системи 

адміністрування податків. Необхідно звернути 

увагу на питання боротьби з корупцією, а саме 

на контроль за «податковими лазівками», 

офшорними компаніями та ухилянню від 

оподаткування. 

Для більш ефективного впровадження 

реформи оподаткування прибутку підприємством 

можливо провести одночасні зміни у податку 

на майно, податку на додану вартість тощо. 

Запровадження електронних сервісів кабінету 

платника податків та електронного 

документообігу сприятиме контролю за 

функціонуванням та оптимізує роботу, як з боку 

податкових органів так і підприємства. Така 

система буде відповідати державному напряму 

діджиталізації країни та забезпечить простоту та 

ефективність адміністрування податку та 

дозволить декларувати реальні доходи платників. 

Висновки та пропозиції. Запровадження 

податку на виведений капітал має ряд значних 

переваг, у порівняні із податком на прибуток 

підприємств, а саме спрощує адміністрування, 

зменшує втручання держави в економіку, зупи-

няє виведення капіталів, дозволить вивести 

бізнес із тіні та в цілому сприятливо діє на 

економіку. Короткостроковий негативний фіс-

кальний вплив буде компенсований у 

довгостроковій перспективі шляхом зростання 

ВВП, та збільшенню надходжень від інших 

податків та зборів. 

Для забезпечення ефективності впровадженого 

податку на виведений капітал необхідно 

провести комплексні фундаментальні реформи 

спрямовані на створення системи контролю та 

адміністрування податку. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ В НАЛОГ НА ВЫВЕДЕНЫЙ КАПИТАЛ КАК 

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ В УКРАИНЕ 

В статье проведен анализ действующей системы налогообложения прибыли предприятий. Были определены основные 

недостатки существующего налога на прибыль. Приведены преимущества трансформации налога на прибыль 

предприятий в налог на выведенный капитал. Представлены результаты международного опыта внедрения налога на 

выведенный капитал. Определены возможные последствия реформирования системы налогообложения прибыли 

предприятий. Аргументировано, что введение налога на выведенный капитал для предприятий позволит 

предотвратить вывод капитала за границу и будет стимулировать деловую и инвестиционную деятельность, путем 

реинвестирования прибыли в производство. Указано о возможных угрозах и проблемах, которые могут возникнуть в 

результате введения налога на выведенный капитал. Предложены рекомендации относительно мер необходимых для 

введения налога на выведен капитал и обеспечение его эффективности. 

Ключевые слова: налогообложение прибыли, налог на выведенный капитал, налог на прибыль предприятий, 

трансформация налогообложения прибыли, прибыль предприятий, реформа системы налогообложения, вывода 

капитала, реинвестирования прибыли. 
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TRANSFORMATION OF INCOME TAX INTO TAX ON WITHDRAWN CAPITAL AS A PROSPECT FOR 

DEVELOPMENT INCOME TAXATION IN UKRAINE 

The article analyzes the state of the current system of corporate income taxation. The main shortcomings of the existing 

income tax were identified. The advantages of the transformation of the corporate income tax into the withheld capital tax are 

presented. The results of the international experience of introduction of the tax on the withdrawn capital are given. The 

probable consequences of reforming the corporate income tax system have been identified. It is argued that the introduction of 

a tax on withdrawn capital for enterprises will prevent the withdrawal of capital abroad and will stimulate business and 

investment activities by reinvesting profits in production. Possible threats and problems that may arise as a result of the 

introduction of the withheld capital tax are indicated. Recommendations are offered on the measures necessary for the 

introduction of the tax on withdrawn capital and ensuring its efficiency. 

Key words: profit taxation, tax on withdrawn capital, corporate income tax, transformation of corporate taxation, corporate 

profit, tax system reform, capital withdrawal, reinvestment of profits. 
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