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КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ІНОВАЦІЙ:                  
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ

В умовах посилення глобалізаційних процесів у світовому економіч-
ному просторі значно зросла роль міждержавної координації податкової 
політики, адже інтернаціоналізація транснаціональних корпорацій зумо-
вила зростання складності управління та забезпечення ефективності та 
справедливості систем оподаткування.

Транснаціональні корпорації є головними суб’єктами міжнародної 
економічної діяльності, тому уряди всіх країн світу мають шукати опти-
мальні податкові стратегії, щоб їх втримати на місцевих ринках і прива-
бити нові. Збільшення прозорості в процесі обміну податковою інфор-
мацією є основною тенденцією у сфері міжнародного співробітництва з 
питань оподаткування.

Сьогодні добробут країн, незалежно від рівня їх економічного розвит-
ку, часто залежить від кількості інвестицій, які здійснюються в економіку. 
Саме тому в запобіганні подвійному оподаткуванню доходів (прибутків) і 
майна зацікавлені не тільки платники податку, а й самі держави.

Міжнародне зближення у податковій сфері відбувається шляхом упро-
вадження спільно вироблених стандартів діяльності, тісного співробіт-
ництва між податковими органами та поступової уніфікації податкових 
інструментів [1].

Усунення зовнішнього подвійного оподаткування, на відміну від вну-
трішнього, може здійснюватись як самостійними зусиллями кожної дер-
жави, так і шляхом об’єднання їхніх зусиль, тобто через укладення між-
народних договорів. Укладення міжнародних договорів про уникнення 
подвійного оподаткування (Double Taxation Treaties) прийнято вважати 
основним способом запобігання виникненню випадків зовнішнього (між-
народного) подвійного оподаткування. Oднією з перших міжнародних 
угод в податковій сфері, спрямованою на вирішення проблеми подвійного 
оподаткування, стала угода між Францією та Бельгією від 1843 р., щодо 



співпраці податкових служб обох країн з питань оподаткування успадко-
ваного майна громадян, отриманого з-за кордону [4, С. 120]. 

У міжнародній практиці були вироблені способи та методи усунення 
подвійного оподаткування, які являють собою основу механізму податко-
вого регулювання [2]. 

На сьогоднішній день, виділяють два основні способи усунення по-
двійного оподаткування:

l односторонні заходи, які застосовуються владою даної країни без 
узгодження з іншими державами;

l багатосторонні заходи, які реалізуються за допомогою міжнародних 
угод та конвенцій про уникнення подвійного оподаткування [3].

Багатосторонні заходи передбачають підписання міжнародних кон-
венцій з метою уникнення подвійного оподаткування, в якому перед-
бачено порядок стягнення прибутків і активів. Міжнародні конвенції, 
укладені з метою уникнення подвійного оподаткування та запобігання 
ухиленню від сплати податків, мають на меті створити такі умови, які ви-
ключали б ситуацію, коли юридичний і фізичний суб’єкт буде оподатко-
вуватися подвійно. Вона координується урядами, які ведуть переговори, 
спрямованою на запобігання дискримінації ухилення від сплати податків 
і будь-якої форми оподаткування, а також розподіл податкових прав між 
країнами, що ведуть переговори [5].

У міжнародній практиці застосовують дві основні моделі податкових 
договорів: модель ОЕСР і модель ООН. Вони є зразком  і юридичною  
основою для укладення двосторонніх і багатосторонніх договорів.

Модельна конвенція ОЕСР щодо податків на доходи і капітал, пред-
ставляє собою стандартний договір про уникнення подвійного оподатку-
вання стосовно резидентів однієї або обох країн, що укладають цю угоду. 
Ця угода стосується всіх податків на дохід і на капітал або на елементи 
доходів і капіталу, включаючи податки на доходи, пов’язані з передачею 
або відчуженням майна, що стягуються у договірних країнах (податки на 
доходи фізичних осіб, податок на прибуток, податки на майно, промис-
ловий податок) [6].

У цій конвеції наведені такі методи уникнення подвійного оподатку-
вання корпорацій: методи звільнення та кредитування, які дозволяють 
уникнути подвійного оподаткування, можуть застосовуватися в більш 
ніж одній формі.

Суть методів звільнення полягає в тому, що в державі резидента до-
ходи підприємства, досягнуті за кордоном, виключаються або взагалі не 
включаються в податкову базу [7].



У разі використання методу  повного звільнення доходи, отримані за 
кордоном, виключаються з загальної бази оподаткування. Таким чином, 
держава резидент повністю поширює свої права на оподаткування іно-
земних громадян. Метод повного звільнення від іноземних доходів іден-
тичний звільненню доходів від прибуткового податку в державі прожи-
вання. Термін «звільнення», а також використання методу повного звіль-
нення є складовою частиною минулих угод про обмеження подвійного 
оподаткування. У нових угодах цей метод замінюється методом звільнен-
ня з резекцією прогресії [8].

У кредитному методі в податкову базу включаються як внутрішні, 
так і закордонні внески. Податок розраховуєтьсяз податкової бази, так 
як якщо з чисто внутрішніх доходів з нього вираховується сплачений 
податок за кордон. У порівнянні з методом звільнення, коли всі іноземні 
доходи звільняються від загальних доходів у всьому світі, незалежно 
від того, сплачено чи податку на неї, у кредитному методі валові інозем-
ні доходи включаються до податкової бази, тобто включають будь-які 
можливі податки, сплачені за рахунок оголошення [9]. Це стосується 
також випадків, коли прибуток оподатковується податком на прибуток і 
ведеться в обліку в чистому вигляді. Такий дохід має бути скоригований 
(збільшений) до балансу до оподаткування. Кредитний метод також має 
дві основні форми, а саме: повний кредит і нову, змінену форму – зви-
чайний кредит [10]. 

Для досягнення бажаної мети, тобто запобігання втраті надходжень від 
податку на прибуток через подвійне оподаткування, а також вирішення ін-
ших питань, які стоять перед державами в міжнародних правових податко-
вих відносинах, необхідна більша співпраця в майбутньому. Конвенції про 
уникнення подвійного оподаткування повинні бути переглянуті та замінені 
іншим рішенням у політико-економічних структурах, таких як Європей-
ський Союз або Асоціація держав Південно-Східної Азії. Багатосторонній 
податковий договір дозволить державам досягти бажаних цілей, пов’яза-
них з розвитком єдиного ринку та підтримкою економічного зростання.
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