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 Нині ринкове середовище України характеризується складними 

процесами розвитку економіки, що потребує проведення певних змін у 

податковій системі. Теперішня в Україні податкова система була побудована 

ще на початку становлення вітчизняної економіки. Система відіграла 

позитивну роль на шляху незалежності України. Проте економічні ринкові 

відносини вимагають покращення податкової системи для забезпечення 

подальшого оптимального функціонування держави. 

Головними  недоліками системи оподаткування, що діє в Україні, є: 

─   нераціональність  розподілу податкового навантаження; 

─ податкова система нині є одним із чинників зниження рівня 

зростання економіки та інвестиційної активності; 

─  неузгодженості певних норм податкових законів, їх нестабільність, 

безсистемне надання пільг та неточна суть деяких податків; 

─  проблема подвійного оподаткування; 

─  збільшення неефективних податків, які вимагають адміністративних 

витрат, що перевищують доходи бюджету; 

─  надмірна фіскальна спрямованість та невиконання нею 

стимулюючої функції 

На нашу думку, з всіх вище зазначених проблем, проблема подвійного 

оподаткування є найбільш гострою. 

Подвійне економічне оподаткування ─ ситуація, коли з одного доходу 

податок сплачують декілька його отримувачів. Воно виникає при 

оподаткуванні доходу підприємства як самостійного платника та при 

оподаткуванні доходу акціонера або пайовика при розподілі прибутку. 

Зазвичай, ця проблема розв'язується при розробленні національного 

податкового законодавства, де передбачено норми, які дають можливість 

певним способом зараховувати податок, сплачений на рівні підприємства, 

при визначенні податкових зобов'язань акціонера. 

Проблема подвійного оподаткування набуває розмаху зі зростанням 

інтернаціоналізації господарського життя, яка проявляється в багаторазовому 

збільшенні міжнародного товарообміну та обсягів послуг, що надаються за 

межами країни. В міжнародній практиці може виникати подвійне економічне 

та подвійне юридичне оподаткування. 

Подолати проблему подвійного оподаткування можливо трьома 

способами.  



1. Врегулювання питання подвійного оподаткування методом 

підписання міжнародних податкових угод.  

2. Всі держави повинні йти по одному принципу оподаткування: по 

принципу резиденства або територіальності. Принцип резиденства базується 

на тому, що платник податку підлягає оподаткуванню з усіх джерел, у тому 

числі й з джерел, що були отримані закордоном, у разі, якщо цей мешканець 

є постійним громадянином даної країни,. Статус резидента встановлюється за 

нормами національного законодавства, які різняться щодо фізичних та 

юридичних осіб [1]. Відповідно до другого принципу держава оподатковує 

лише доходи з діяльності, які здійснюються на території країні. Інші доходи, 

які були отримані за межами цієї країні не підлягають оподаткуванню. 

3. Прийняття країною внутрішніх законодавчих проваджень щодо 

подвійного оподаткування в односторонньому порядку (система податкових 

кредитів і заліків).  

Для того, щоб уникнути подвійного оподаткування використовують 

такі шляхи, що затверджуються на міжнародному рівні:  

─ вирахування полягає у тому, що дві країни оподатковують дохід, але 

за умови зведення до рівня податку однієї держави, де цей податок менший. 

─ звільнення дає право на податок з встановлення виду доходу, що 

відноситься до однієї зі сторін. При цьому доходи, що оподатковуються в 

першій державі перераховують і звільняються від оподаткування в другій. 

Засобами усунення подвійного оподаткування зазвичай можуть 

виступати податковий кредит і податкова знижка. 

Податковий кредит ─ зарахування податків, оплачених за кордоном, 

на рахунок внутрішніх зобов’язань. В США податкові зобов’язання 

корпорацій перед казною Америки знижуються в розмірі податкових 

платежів філій цих корпорацій урядами тих країн, де вони проводять свою 

комерційну діяльність. А в Італії місцеві фірми використовують податковий 

кредит на доходи з підприємств, що знаходяться за межами цих країни.  

Податкова знижка ─ це податок, який сплачений в якості витрат, на 

суму зменшення доходів, які повинні оподатковуватися. Щоб усунути 

подвійне оподаткування, треба оперувати не саме податками, а об’єктами 

оподаткування.  

Ці поняття відрізняються одне від одного тим, що на суму податкового 

кредиту знижується належна до сплати величина податку, а податкова 

знижка зменшує на суму вже сплаченого податку оподатковуваний прибуток. 
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