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СВіТОВа пракТика ОпОДаТкУВання кООпераТиВних піДприємСТВ
анотація. Досліджено практику оподаткування кооперативних підприємств і організацій розвинених 
країн світу. Проаналізовано фактори впливу на формування системи оподаткування результатів функці-
онування кооперативних підприємств різних країн. Виділено основні світові системи оподаткування ко-
оперативних підприємств і організацій. Досліджено види податкових преференцій, як інструментів сти-
мулювання діяльності і розвитку окремих видів кооперативів, в функціонуванні яких зацікавлені уряди 
розвинених держав. Узагальнено досвід оподаткування кооперативних підприємств зарубіжних країн 
з огляду на доцільність його застосування для підприємств кооперативного сектору національної еко-
номіки. Обґрунтовано напрямки удосконалення податкового законодавства для підприємств споживчої 
кооперації України. 
ключові слова: кооперативний рух, кооперація, кооперативні підприємства, податкове законодавство, 
система оподаткування.
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wOrlD pracTIce Of TaxaTIOn Of cOOperaTIVe enTerprIses
summary. The practice of taxation of cooperative enterprises and organizations of the developed countries 
of the world is investigated. The factors influencing the formation of the system of taxation, taxation of the 
operation of cooperative enterprises of different countries are analyzed: the status of the cooperative (non-prof-
it / profitable), the target audience of consumers (shareholders / non-consumers), peculiarities of functioning 
(narrowly industrial / universal), type and type of activity, etc. The main world systems of taxation of cooper-
ative enterprises and organizations are allocated: the single (general) tax system for all types of enterprises, 
regardless of organizational and legal form; the general system of taxation, within which certain privileges are 
applied for cooperative enterprises; special (special) modes of taxation of cooperative enterprises. The types of 
tax preferences, as tools for stimulating the activity and development of certain types of cooperatives, in the 
functioning of which interested governments of developed countries are interested in: preferential rates of 
tax on profit, directed to reserve funds; exemption from taxation of any investments and membership fees to 
cooperatives; an additional tax, and a tax on immovable property used for business purposes; significant tax 
breaks in particularly unfavorable years of activity etc. The experience of taxation of cooperative enterprises of 
foreign countries is generalized, considering the expediency of its application for enterprises of the cooperative 
sector of the national economy. The peculiarities of the current mechanism of taxation of the results of activ-
ity of enterprises of consumer co-operation of Ukraine, namely double taxation (payment of value added tax 
and income tax), are analyzed. The volume of goods sold to members of the consumer cooperative is analyzed.  
The directions of perfection of the tax legislation are grounded in view of the legally recognized right of consum-
er associations of Ukraine to carry out two types of activities: non-business (basic) and business (concomitant).
Keywords: cooperative movement, cooperation, cooperative enterprises, tax legislation, taxation system.

Постановка проблеми. Кооперативний 
сектор економіки виступає вагомою скла-

довою в структурі економік розвинених країн 
світу. Визнаючи беззаперечну значущість коопе-
ративних підприємств і організацій у вирішенні 
багатьох соціальних і економічних питань, уря-
дові структури провідних країн світу надають 
суттєву державну підтримку діяльності підпри-
ємств кооперативної форми господарювання.

На сьогодні, характерною ознакою успішного 
соціально-економічного розвитку кооперативів 
зарубіжних країн є створення на законодавчому 
рівні системи податкових преференцій для різ-
них форм і видів кооперативних підприємств.

В сучасних умовах глобалізації економіки 
розвиток вітчизняної кооперації неможливий 
без використання досвіду і умов діяльності коо-
перативних підприємств в країнах з розвинутою 
економікою. 

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання оподаткування кооперативних 
підприємств у розвинених країнах знаходяться 
в полі зору багатьох науковців [2; 3; 5; 6; 10; 13].  

Не зменшуючи вагомості їх напрацювань, слід 
зазначити, що потребують подальшого дослід-
ження і систематизації особливості практики 
оподаткування кооперативних підприємств за-
рубіжних країн як інструменту податкового сти-
мулювання їх діяльності. 

Враховуючи перспективи розвитку міжнарод-
ної діяльності України вище означені проблеми 
набувають особливої актуальності для підприємств 
кооперативного сектору національної економіки.

метою даної статті є дослідження практики 
оподаткування кооперативних підприємств роз-
винених країн світу з огляду на доцільність засто-
сування прогресивного досвіду для підприємств 
кооперативного сектору національної економіки.

Виклад основного матеріалу. Результати 
дослідження податкового законодавства зару-
біжних країн свідчать про відсутність єдиного 
підходу до оподаткування кооперативних під-
приємств. Діючі податкові режими щодо коопера-
тивних організацій, як правило, обумовлюються 
багатьма факторами: статусом кооперативу (не-
прибутковий/прибутковий), цільовою аудиторією 
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споживачів (пайовики/непайовики), особливос-
тями функціонування (вузько галузевий/універ-
сальний), типом і видом діяльності тощо.

На сьогодні в світовій практиці можна умовно 
виділити наступні системи оподаткування коо-
перативних підприємств:

– єдина (загальна) система оподаткування 
для усіх видів підприємств незалежно від органі-
заційно-правової форми;

– загальна система оподаткування, в межах 
якої застосовуються окремі пільги для коопера-
тивних підприємств;

– особливі (спеціальні) режими оподаткуван-
ня кооперативних підпри-ємств.

Єдина система оподаткування застосовується 
в країнах, де кооперативні підприємства функ-
ціонують на суто комерційних засадах (Австрія, 
Ірландія, Фінляндія, Норвегія, Швейцарія) [4]. 
Кооперативи цих країн, маючи податковий ста-
тус комерційних компаній, оподатковуються на 
загальних засадах і сплачують корпоративний 
податок за традиційними правилами. Крім того, 
кооперативні підприємства деяких країн спла-
чують і додаткові податки (податок на нерухоме 
майно – в Ірландії) [13].

Певним різновидом вище означеної практи-
ки сплати податків є застосування в межах за-
гальної системи оподаткування окремих пільг 
для кооперативних підприємств. Зокрема, в кра-
їнах, де кооперативні організації вдало поєдну-
ють комерціалізацію діяльності із соціальною 
спрямованістю (Швеція, Данія, Нідерланди) або 
спостерігаються тенденції до відродження коопе-
ративних цінностей і принципів діяльності (Ве-
ликобританія, Німеччина, Бельгія) диференці-
йовано оподатковують дохід членів кооперативу, 
отриманий у вигляді дивідендів за свою участь 
у діяльності кооперативної організації (в деяких 
країнах – аж до повного звільнення від оподат-
кування дивідендів) [6; 13]. Зокрема, з 2012 року 
звільнення від податку на дивіденди передбаче-
но для голландських кооперативів, які не вхо-
дять до холдингу і їх корпоративні права не на-
лежать бізнесовим структурам.[18] 

Інші країни як інструмент державної підтрим-
ки застосовують пільгові ставки оподаткування 
прибутку (або навіть звільнення від оподатку-
вання) окремих видів діяльності кооперативних 
підприємств (Німеччина, Франція, Данія, Поль-
ща, Румунія, Болгарія, Греція, Туреччина).

Так, у Німеччині звільнені від податків фер-
мерські кооперативи з повним циклом вироб-
ництва продукції і пов’язані з ними постачаль-
ницькі кооперативи. Крім того, останнім часом 
в системі оподаткування Німеччини з’явилися 
пільги для кооперативів, які використовують 
екологічно чисті технології та альтернативні 
джерела енергії [20].

Законодавство Франції, визнаючи комерцій-
ний характер діяльності кооперативних підпри-
ємств, в той же час повністю звільняє від сплати 
податків на прибуток кооперативи, які працюють 
в певних галузях (ремісничі, транспортні, морські) 
[6, с. 47]. Але найбільші пільги мають кооперати-
ви в галузі сільського господарства. Система опо-
даткування сільськогосподарських кооперативів 
у Франції передбачає надання їм статусу непри-
буткової організації, що обумовлює відсутність по-

двійного оподаткування результатів діяльності; 
звільнення від податку на прибуток; звільнення 
від оподаткування частини залишків на рахунку 
кооперативу, що поступає у вигляді кооператив-
них виплат пайовикам; сплату професійного мита 
у розмірі 50% встановленої ставки. Кооперативи 
зі спільного використання техніки (типу CUMA) 
повністю звільняються від сплати податків з при-
бутку і професійного мита [11].

Для обслуговуючих, збутових та постачаль-
ницьких кооперативів Франції податкові пільги 
розповсюджуються на всі операції по обслугову-
ванню членів кооперативу. Якщо більш ніж 20% 
прибутку кооперативу отримано за рахунок ді-
яльності, непов’язаної з метою його створення 
(відповідно до законодавства кооперативи мо-
жуть записати в свої статути право на надання 
послуг третім особам, які не є членами, в макси-
мальних рамках 20% від обороту), то податок на 
прибуток з цієї діяльності сплачується в повному 
обсязі, але за мінімальною ставкою податку на 
додану вартість [2; 11]. Крім того, для цих видів 
кооперативів діють пільгові ставки податку на 
прибуток, спрямований в резервні фонди.

Кооперативи Греції оподатковуються на рів-
ні комерційних структур за ставкою (35%), але 
звільняються від оподаткування будь-які інвес-
тиції і член-ські внески до кооперативів [2].

В Данії ставка оподаткування прибутку сіль-
ськогосподарських кооперативів не перевищує 
14,3%, в той час як підприємства інших органі-
заційно-правових форм господарювання сплачу-
ють податок на прибуток в розмірі 34% [6, с. 64].

У Польщі кооперативи у галузі виробництва 
сільськогосподарської продукції звільняються 
від прибуткового податку для юридичних осіб 
і податку на нерухомість [24]. Крім того, для сіль-
ськогосподарських кооперативів передбачено 
звільнення від оподаткування робіт з модерніза-
ції засобів, які знаходяться у володінні груп по-
над п’ять років (з моменту їх реєстрації в органах 
місцевої влади) [13].

В деяких країнах податкові пільги спрямовані 
на підтримку діяльності вузькоспеціалізованих 
кооперативів. Зокрема, виробничі кооперативи 
Румунії отримали вилучення з оподаткованого 
доходу всієї cуми реінвестованих прибутків [11]. 
В Болгарії державною підтримкою користується 
система споживчої кооперації, підприємства якої 
звільнені від сплати податку на прибуток [11].

Досить цікава система оподаткування коопе-
ративних підприємств діє в Туреччині. З одного 
боку, кооперативи, маючи статус юридичної особи, 
сплачують загальнодержавні податки (корпора-
тивний, подоходний, податок на додану вартість, 
на нерухомість, на придбання транспортних засо-
бів). З іншого боку, споживчі і транспортні коопе-
ративи звільняються від кооперативного податку 
за умови обслуговування тільки своїх членів. По-
доходний податок такі кооперативи не платять, 
але сплачують податок на додану вартість за заку-
плені товари і послуги [22]. Часткове звільнення 
від податку на додану вартість передбачено для 
кооперативів, пов’язаних з відновленням і роз-
витком сільського господарства, системи питного 
і сільськогосподарського постачання [10, с. 38].

Найбільшу умовну групу утворюють країни, 
в яких застосовуються спеціальні податкові умо-
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ви для функціонування кооперативних підпри-
ємств і організацій (Італія, Іспанія, Португалія, 
США, Канада, Китай).

Доволі розгалуженою системою податкових 
пільг користуються кооперативи Італії. Маючи 
статус некомерційних товариств взаємодопомо-
ги, італійські кооперативи уникають подвійного 
оподаткування, звільнені від податку на корпо-
рації протягом перших 10 років функціонуван-
ня (в подальшому діє пільгове оподаткування), 
звільнені від податку на додатковий прибуток 
корпорацій та інших колективних утворень [3].

Діючі пільгові ставки оподаткування коопера-
тивів залежать від багатьох факторів. По-перше, 
диференціація ставки прибуткового податку ви-
значається галуззю діяльності кооперативу. Зо-
крема, ставки основних податків (податку на 
прибуток кооперативів, подоходного та місцевого 
податків) зменшені до рівня 75% від стандартної 
ставки для сільськогосподарських кооперативів 
(у тому числі обробних і торгівельних), коопе-
ративів дрібної риболовлі, виробничого сектора 
й іншим [21].

По-друге, розмір сплати прибуткового податку 
залежить від рівня соціальних виплат коопера-
тиву. Якщо на соціальні витрати та винагороду 
припадає більше 60% усіх витрат кооперативу, 
то він повністю звільняється від сплати прибут-
кового податку. Якщо ж на ці виплати припадає 
від 40 до 60% усіх витрат, то кооперативам на-
дається знижка з прибуткового податку в розмі-
рі 50%. Якщо ж соціальні витрати кооперативу 
менше 40%, то прибутковий податок сплачується 
в повному обсязі [15].

По-третє, на оподаткування кооперативів 
впливає дотримання задекларованих цілей об-
слуговування членів. Зокрема, для споживчих ко-
оперативів, орієнтованих на обслуговування своїх 
членів, частка неоподатковуваного прибутку ста-
новить 45%. Для сільськогосподарських, перероб-
них і риболовецьких кооперативів залишається 
80% податкового звільнення прибутку, передано-
го на формування неподільних фондів. Для всіх 
інших кооперативів, в основному орієнтованих 
на обслуговування своїх членів, від оподаткуван-
ня звільняється 70% нерозподіленого прибутку 
(за винятком кооперативів роздрібної торгівлі). 
В кооперативах роздрібної торгівлі тільки 30% 
прибутку звільнено від оподаткування, але не 
сплачується ставка податку на додану вартість по 
товарах і послугах, наданих членам кооперативу. 
Для кооперативів, орієнтованих на обслу-говуван-
ня не членів, використовується стандартна ставка 
корпоративного податку. Соціальні кооперативи 
повністю звільнені від податку на прибуток, пере-
даний в їх неподільні фонди [6].

Крім того, в Італії діє система податкових 
пільг для членів кооперативу: передбачений мі-
німальний дохід пайовика, який не обкладаєть-
ся податком; повністю звільнений від особистого 
прибуткового податку дохід членів кооперативів, 
реінвестований у своє підприємство; звільнені 
від оподаткування отримані кооператорами при-
вілейовані акції [11].

Особливістю функціонування кооперативної 
системи Іспанії є абсолютне домінування багато-
профільних кооперативів. В якості стимулюючих 
заходів для кооперативних організацій викорис-

товується знижена ставка податку на прибуток – 
18% (замість встановленої ставки 35% для інших 
корпорацій). Діюче податкове законодавство  
Іспанії звільняє членів кооперативів від сплати 
податку з доходів фізичних осіб, звільняються 
від оподаткування дивіденди, якщо їх розмір не 
перевищує 15% [6, с. 57]. Обслуговуючі коопера-
тиви також звільняються від податку на майно 
і капітал.

Значні податкові пільги передбачені для коопе-
ративів у Португалії. Для португальської спожив-
чої кооперації характерно розповсюдження так 
званих «змішаних» кооперативів, які характеризу-
ються участю держави (як правило, володіє більш 
ніж 50% капіталу) і юридичних осіб (споживачів 
продукції/послуг). Згідно чинного податкового за-
конодавства кооперативи Португалії звільнені від 
податку на корпорації, податку на прибуток, по-
датку на капітал, додаткового податку, і податку 
на нерухомість, яка використовується для здій-
снення господарської діяльності [6, с. 142; 11].

Пільговим режимом оподаткування корис-
туються кооперативні підпри-ємства в США, де 
кооперація користується широкою підтримкою 
з боку держави. Федеральні закони США про по-
даток на прибуток встановлюють вимоги, щоб по-
даткове законодавство виконувалось або на рівні 
кооперативу, або на рівні клієнта, тобто коопе-
ратив може виступати в ролі податкового агента 
[6, с. 151]. Грошові кошти, вкладені в кооператив-
ний бізнес, не стають корпоративним доходів, а 
отже не обкладаються податками. Крім того, для 
фермерських кооперативів передбачені значні по-
даткові пільги в особливо несприятливі роки, на-
приклад, у випадку посух і неврожаїв. Пільговий 
податковий режим передбачений для діяльності 
кредитних кооперативів, що дозволяє їм виплачу-
вати більш високі (у порівнянні з іншими депо-
зитними установами) відсотки [14, с. 46].

В основу системи оподаткування кооперати-
вів Канади покладено задекларовану мету їх 
функціонування. Некомерційні кооперативи (не-
прибуткові корпорації) звільняються від оподат-
кування прибутку і, навіть, отримують відшко-
дування сплаченого податку на додану вартість. 
Комерційні кооперативи, сплачуючи загальні 
корпоративні податки (податок на прибуток під-
приємств і Федеральний податок на товари і по-
слуги (податок на додану вартість), мають певні 
пільги: дивіденди по акціях спла-чують з при-
бутків після оподаткування, але мають право 
на податковий кредит (що зменшує податковий 
тягар акціонерів); патронажні дивіденди відно-
сяться на витрати і таким чином зменшують чис-
тий дохід до оподаткування [1, с. 48–52].

Сільськогосподарські кооперативи Канади, 
як правило, реєструються як комерційні, що дає 
можливість сплачувати дивіденди на акціонер-
ний капітал і патронажні виплати залежно від 
обсягу участі члена кооперативу в діяльності 
цього кооперативу. Крім того, згідно програми 
податкових заохочень задля збільшення капіта-
ловкладень сільськогосподарськими і робочими 
кооперативами та кооперативними федераці-
ями, членам кооперативу надається податкова 
знижка за інвестиції (які вимагається здійсню-
вати на період не менше п’яти років) у привіле-
йовані акції своїх кооперативів [16].
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Спеціальні податкові режими Китаю заснова-

ні на державній підтримці певних видів і галу-
зей діяльності. Так, китайські споживчі коопера-
тиви, ство-рюючись за державні кошти і пайові 
внески пайовиків, користуються певними пільга-
ми: податки починають сплачувати від моменту 
отримання прибутку або звільняються від опо-
даткування на п’ять років [17, с. 27]. Фермерські 
кооперативи звільняються від сплати податків, 
за умови реалізації виготовленої продукції своїм 
членам [19, с. 14; 23, с. 3].

Висновки і пропозиції. Як свідчать резуль-
тати дослідження, уряди розвинених держав, 
визнаючи велику роль діяльності кооперативних 
підприємств в економіці своїх країн, створюють 
сприятливі податкові умови для функціонуван-
ня і розвитку підприємств кооперативної форми 
господарювання.

Діючі системи оподаткування кооперативів за-
рубіжних країн враховують, з одного боку, статус 
кооперативних підприємств і цільову аудиторію 
їх обслуговування, а з іншого – створюють подат-
кові преференції для тих видів кооперативів, в ді-
яльності і розвитку яких зацікавлена держава.

В Україні найбільш організованою частиною 
кооперативного сектору економіки є система спо-
живчої кооперації. На сьогодні, на жаль, діюча 
згідно чинного законодавства система оподатку-
вання доходів юридичних і фізичних осіб не вра-
ховує сутнісних характеристик результатів діяль-
ності підприємств системи споживчої кооперації.

Прийняття життєво важливих законів Украї-
ни «Про споживчу кооперацію» [10] та «Про коо-
перацію» [9] створили необхідну законодавчу базу 
для забезпечення реалізації кооперативних прин-
ципів діяльності. Зокрема, ст. 24 Закону України 
«Про кооперацію» було законодавчо закріплено 
право кооперативів реалізовувати товари пайо-
викам і некооперованим громадянам за різними 
цінами [9]. Ця норма закону відповідає, по-перше, 
статусу споживчого товариства як непідприєм-
ницької організації і, по-друге, створює умови для 
відновлення в Україні фундаментальної ідеї ко-
операції – реалізації товарів членам споживчого 
товариства за фактичною собівартістю.

Але законодавче визнання некомерційного 
характеру діяльності споживчої кооперації не 
знайшло адекватного відображення в механізмі 
оподаткування результатів діяльності спожив-
чих товариств. На сьогодні сплата податку на 
додану вартість з обсягу товарів, реалізованих 
членам споживчого кооперативу (згідно з діючим 

формулюванням Податкового кодексу) порушує 
сутність непідприємницької діяльності коопера-
тивних підприємств і штучно зменшує суму коо-
перативних виплат пайовикам.

Кооперативний принцип споживання ви-
водить частину торгових доходів споживчого 
товариства зі сфери його комерційної діяльнос-
ті і не дозволяє розглядати їх як торговельний 
прибуток. Перевищення фінансових коштів над 
фактичною собівартістю товарів, реалізованих 
членам споживчого товариства не можна вважа-
ти ні доходом, ні прибутком кооперативного під-
приємства, це скоріше сума авансових платежів, 
сплата яких обумовлена об’єктивною практикою 
обліку витрат. За економічною сутністю це – 
складова сукупних витрат кооперативного під-
приємства на реалізацію товарів, з яких не може 
сплачуватися податок на прибуток.

Подвійне оподаткування такого «прибутку», 
не врегульоване Податковим кодексом України 
[8], спотворює фундаментальну ідею кооперації 
і порушує принцип соціальної справедливості, 
оскільки по-перше, пайовики вже сплатили по-
даток на свої доходи, які вони використали на 
придбання товарів і, по-друге, їх часткове повер-
нення не пов’язане з процесом створення і пере-
розподілу доданої вартості. 

В той же час, Цивільний кодекс України за-
кріпив право споживчих товариств здійснювати 
таку діяльність і отримувати прибуток від про-
дажу товарів і надання послуг громадянам, які 
не є членами споживчого товариства [13]. Таким 
чином, законодавчо визнано право споживчих 
товариств України здійснювати два види діяль-
ності – непідприємницьку (основну) і підприєм-
ницьку (супутню). Беззаперечно, що з доходів, 
отриманих від підприємницької діяльності спо-
живчі товариства зобов’язані сплачувати всі по-
датки і платежі згідно діючого законодавства.

В таких умовах назріла життєва необхідність 
внесення відповідних змін (доповнень) до зако-
нів, а можливо і прийняття нових нормативно-
правових актів щодо врахування особливостей 
господарської діяльності споживчих товариств 
при оподаткуванні їх результатів. Застосування 
досвіду оподаткування кооперативних підпри-
ємств розвинених країн світу сприятиме приско-
ренню адаптації системи споживчої кооперації 
України до ринкових умов господарювання і ак-
тивізації кооперативної форми міжнародної ін-
теграції з огляду на євроінтеграційні пріоритети 
міжнародної економічної діяльності України.
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