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ПОЛІТИКИ ДЕОФШОРИЗАЦІЇ 
 
На межі ХХ–ХХІ століть у світовій економіці розгорнулася гостра 

конкуренція між державами в сфері податкових та інших пільг, 
наданих для залучення капіталовкладень з інших країн. Хвиля 
різного роду податкових пільг, зафіксованих національними 
законодавствами, одержала назву «податкова революція». Такі 
режими преференційного оподаткування вносять негативний аспект 
у міжнародні економічні відносини, в основному, за рахунок 
наступних наслідків: 1) викривлення орієнтації міжнародних 
фінансових і інвестиційних потоків, підрив інтегрованості і 
системності розбудови національних податкових систем;  
2) створення додаткових можливостей у сфері недотримання 
національного законодавств платниками податків, без правових 
наслідків; 3) необхідність перегляду іншими країнами прийнятного 
рівня податкових ставок, видів податків і рівня суспільних витрат;  
4) зрушення в бік менш мобільних об'єктів оподаткування;  
5) збільшення адміністративних витрат для податкових органів і 
податкового тягаря для рядових платників податків [1]. Теоретичне 
обґрунтування використання офшорних фінансових центрів 
базується на теорії міжнародного руху капіталу, що пояснює вигоди 
для інвестора від такої діяльності.  

Процес формування офшорних юрисдикцій і боротьба за потоки 
капіталів між країнами призвели до аномальних ситуацій в деяких 
країнах світу, що майже відмовились від виконання податково-
фіскальної функції і таким чином, створили сприятливі умови для 
залучення і накопичення значних коштів нерезидентів з різних країн 
світу. Загалом, під офшорною юрисдикцією, мається на увазі, така 
юрисдикція, де для суб'єктів економічної діяльності, зареєстрованих 
на її території, але здійснюючи свої комерційні операцї та формуючи 



84 │ Науково-практична конференція 
  
прибуток за межами території реєстрації, діють спеціальні правила, 
економічно більш вигідні, ніж для компаній, які зареєстровані та 
проводять свою діяльність на території даної юрисдикцї.  

Розвиток, і дуже стрімке та широке розповсюдження офшорного 
бізнесу, не могло уникнути та залишити байдужими уряди країн, з 
яких мігрують капітали в зони з привабливішими умовами. 
Враховуючи, покладену на державу функцію політичного та 
економічного регулятора, воно має можливість впливати на потоки 
капіталу, в тому числі сприяти перерозподілу цих потоків на свій 
розсуд у межах своїх прав та зобов'язань для ефективного управління 
економічним процесами. Офшори не сприяють ефективному 
виконанню державою своїх функцій, оскільки офшорні інвестори: не 
сплачують податки до бюджету в повному обсязі; уникають 
статистичного обліку; розробляють складні фінансові схеми, які 
складно контролювати; виводять фінансові кошти з економіки 
держави, що могли б бути перерозподілені інакшим шляхом. В 
зв'язку з такими об'єктивними фактами, офшорна діяльність не 
схвалюється національними та наднаціональними органами. Вона 
наносить як прямий, так і опосередкований збиток для бюджету 
країн. Крім цього, викривлення структури економіки не дозволяє 
раціонально нею управляти, статистика та аналітика є базою, від них 
прямо залежить інформація, що формується для прогнозів, 
бюджетування, заходів грошово-кредитної, фіскальної політик та 
інше. Тому, в цих країнах розпочали впроваджувати та застосувати 
заходи з деофшоризаціі: прийняття спеціальних антиофшорних 
законодавчих актів, посилення контролю за транскордонними 
операціями, високі штрафні санкції та загалом створення умов для 
зниження привабливості до офшорних юрисдикцій. Основними 
національними органами регулювання та контролю руху капіталів є 
центральні банки, органи фінансового моніторингу, податкові 
управління (фінансова поліція) та профільні відомства чи організації. 

Ігнорування, в певній мірі, офшорними зонами загальновизнаних 
правил сумлінної конкуренції, робить актуальним завдання 
необхідності впливу на них в регулюванні проблем втечі капіталу як 
на рівні урядів, так і міжнародних фінансових структур. В першу 
чергу, йдеться мова, про впорядкування контролю за діяльністю 
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офшорних зон. Крім цього, офшорні юрисдикції представляють і 
кримінальну небезпеку, оскільки відсутність вимог щодо розкриття 
інформації та надання звітності, приваблює осіб, що переслідують 
незаконні цілі, пов'язані з ухиленням від податків та відмиванням 
доходів, отриманих незаконним шляхом, користуватися їхніми 
послугами.  

Ключовим результативним механізмом в сфері регулювання 
офшорної діяльності є міжнародне співробітництво. Лише за умови 
координації та кооперації на наднаціональному рівні можливе 
досягнення певних позитивних наслідків та реформ у проведені 
політики деофшоризації. Односторонні спроби країн захистити свої 
податкові бази, з одного боку створювали зайвий адміністративний 
тягар для бізнесу, а з другого — стимулювали інші країни 
створювати нові можливості для ухилення від оподаткування, саме 
тому держави почали укладати двосторонні/ багатосторонні угоди з 
конкретними умовами і об'єднувати зусилля. Глобальне регулювання 
офшорного бізнесу та основні напрямки політики протидії 
офшоризації задають міжнародні організації, що працюють в цій 
сфері: Організація економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР), зосереджує свою діяльність на боротьбі з недобросовісною 
податковою конкуренцією; Міжнародна група розробки фінансових 
заходів по боротьбі з відмиванням коштів (Financial Action Task Force 
on Money Laundering (FATF) (ФАТФ), націлена на боротьбу з 
фінансовими потоками, що отримані незаконним шляхом, капіталів 
від здійснення кримінальної діяльності; Міжнародний валютний 
Фонд (МВФ), створений з метою сприяння міжнародному 
монетарному співробітництву, валютній стабільності, 
пришвидшенню економічного зростання та високого рівня 
зайнятості, а також надання тимчасової фінансової допомоги країнам 
при дефіциті платіжного балансу; Рада з фінансової стабільності, 
діяльність якої пов’язана зі стабільністю глобальної фінансової 
системи та інші міжнародні неурядові організації.  

Зазначається, що існування та функціонування офшорних 
юрисдикцій знаходиться в правовому міжнародному полі, тому 
однозначно звинуватити та притягнути до відповідальності їх 
неможливо. Як наслідок, міжнародні організації, враховуючи 
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суверенітет країн, не мають права нав'язувати їм свої умови та 
диктувати вимоги, тому обмежуються наданням рекомендацій всім 
країнам-учасницям. Додатково, визначенням законодавчих норм та 
стандартів для кожної окремої держави, невідповідність яким, 
призводить до зміни довіри та статусу країни на світовому ринку.  

В цілому, сьогодні діють такі основні механізми міжнародної 
боротьби з офшорними зонами, як складання «списків» офшорних 
зон; обмін податковою інформацією, який знаходив різні форми і 
зараз перетворився на загальний стандарт автоматичного обміну 
інформацією, Common Reporting Standards (CRS); ведення положень 
та стандартів до внутрішнього законодавства країн, що 
перешкоджають отриманню вигод від здійснення офшорної 
діяльності; посилення вимог до банків щодо збору інформації про 
своїх клієнтів, кінцевих бенефіціарів за принципом «know your client» 
(треба знати свого клієнта); розкриття фізичними особами-
резидентами своєї участі в іноземних компаніях, які вони 
контролюють (КІК – контрольована іноземна компанія) та відповідне 
звітування; контроль за трансфертним ціноутворенням. 
Зосереджуючи увагу, що специфіка регулювання даної сфери лежить 
в міжнародній площині і прямо залежить від наднаціональної 
кооперації та співробітництва, то на сьогодні основоположним 
документом в проведенні антиофшорної політики міжнародного 
статусу є План дій BEPS («Base Erosion and Profit Shifting»), 
затверджений ОЕСР у 2013 році, що передбачає впровадження 
країнами переліку заходів щодо протидії розмиванню податкової 
бази та виведенню прибутку [4]. 

Але, крім того, що посилюється контроль за офшорними 
компаніями та створюються умови в котрих стає складнішим вести 
бізнес, багато держав йдуть на поступки своїм податковим 
резидентам для повернення капіталів в свій бюджет.  

Є очевидним факт, що проблема має дуже неоднозначний 
характер, оцінка такого явища, як офшоризація, залежить від 
конкретних інтересів різних груп бізнесу. Загалом, підсумовуючи, 
можна виділити певні наслідки посилення національного та 
міжнародного регулювання офшорної діяльності: зниження рівня 
банківської таємниці; розширення можливостей доступу органів 
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влади до інформації щодо реальних власників офшорних 
інструментів; розширення міжнародного обміну інформацією в 
частині оподаткування; значне обмеження офшорної банківської 
діяльності; зміни структури офшорного бізнесу.  
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