
ГО «ІНСТИТУТ ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ» 

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА 

НЕВИКОРИСТАНІ МОЖЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В 
ДОГОВІРНІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ 

Стимулювання реальних інвестицій від прямих іноземних інвесторів завжди 
асоціюється з наданням певних преференцій, гарантій, задоволення особливих вимог 
інвестора тощо. Всі ці інструменти в кінцевому варіанті так чи інакше призводять до 
фіскальних втрат (податкові втрати), як мінімум та до ефекту витіснення внутрішніх 
інвестицій, як максимум. Країни, в яких існують значні та стабільні фіскальні розриви, не 
можуть дозволити собі в повній мірі використовувати інструменти стимулювання іноземних 
інвестицій, які призводять до фіскальних втрат. Разом з тим, національні економіки країн 
що розвиваються не можуть обійтися без таких інвестиційних вкладень, оскільки це не 
тільки кошти, а й технології, культура, порядність та прозорість. 

Світова практика укладання договорів про уникнення подвійного оподаткування 
випрацювала дієвий інструмент стимулювання іноземних інвестицій, який без втрат для 
країни бенефіціара інвестиційних вкладень, здатен стимулювати залучення реальних 
інвестицій від прямого інвестора (інструментами в участі капіталу або борговими 
інструментами) до споживача таких інвестицій. Такий інструмент отримав назву 
податковий заощаджуючий кредит (tax sparing credit). 

Зазвичай під податковим заощаджуючим кредитом розуміється податковий кредит, 
який надається відповідно до положень договорів про уникнення подвійного 
оподаткування державою резидентства для держави джерела доходу щодо податку, 
номінально встановленого при виплаті певних видів доходу (найчастіше – дивідендів , 
процентів і роялті), тобто більшого за розміром від тієї суми податків, яка була дійсно 
сплачена [ , c. 409]. Іншими словами, такий кредит передбачає його використання 1

стосовно тих сум податку, яка в дійсності не сплачувалась в державі джерела (т.зв. 
“зекономлений податок”) [ ].  2

Найбільш поширеними формами закріплення положення про податковий 
заощаджуючий кредит є [ , c. 346]: 3

− положення, згідно з яким держава резидентства дозволяє вирахування суми 
податку, яку держава джерела могла б стягнути на основі вимог свого національного 
законодавства чи аналогічних сум податку у розмірі, визначеному договірними 
нормами (наприклад, обмеження ставок оподаткування в державі джерела при 
виплаті дивідендів і процентів), навіть якщо держава джерела відмовилась від усього 
чи частини належного їй податку відповідно до заходів стимулювання економічного 
розвитку; 
− положення, згідно з яким в цілях врахування зменшення податку в державі 

джерела держава резидентства погоджується дозволити кредит проти власного 
податку в сумі (в певній частині вдаваній), визначеній за більш високою ставкою; 
− положення згідно з яким держава резидентства звільняє від оподаткування 

дохід, отриманий внаслідок використання податкових стимулів в державі джерела. 
Такі інструменти є відступом від вимог стандартних положень ст. 23 Модельної 

податкової конвенції ОЕСР та коментарів до неї в частині методів усунення подвійного 
оподаткування. Їх доцільність обумовлена особливостями механізму застосування методів 
уникнення подвійного оподаткування. Якщо держава резидентства іноземного інвестора 
застосовує такий метод як кредит, то вигода від того чи іншого стимулу в державі 
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джерела може бути зменшена по тій причині, що держава резидентства при 
оподаткуванні доходу, отриманого від такої вигоди, дозволить вирахувати лише фактично 
сплачений податок в державі джерела. У випадку якщо держава резидентства 
використовує метод звільнення, але при умові застосування цього методу в межах 
визначеного рівня оподаткування в державі джерела, зменшення податку в державі 
джерела може призводити до ефекту відмови інвестору у застосуванні методу звільнення 
в державі резидентства [3, с. 446].  

Експерти ОЕСР рекомендують використання положень про податковий 
заощаджуючий кредит лише у відносинах між державами-членами ОЕСР і тими 
державами, які мають нижчий рівень економічного розвитку. Крім того, рекомендується з 
метою запобігання можливих негативних наслідків слідувати вказівкам, які містяться у 
доповіді “Заощаджений податок: перегляд” (1998) [ ]. Вони наголошують на чутливості 4

таких положень до дії певних негативних факторів, зокрема, таких як неналежне 
використання таких положень, ефективність таких положень в якості інструменту 
міжнародної допомоги для стимулювання економічного розвитку держави джерела та 
можливість посилення подібними положеннями ефекту від використання недобросовісних 
податкових практик. Аналогічні перестороги дублюються і в п. 16 коментарю до ст. 23 
Типової конвенції ООН про уникнення подвійного оподаткування у відносинах між 
розвиненими державами та державами, які розвиваються в редакції 2011 р. [ , c. 390]. 5

Імовірно, саме з цих причин у вітчизняній договірній практиці подібні положення майже не 
використовуються за виключенням двох угод (п. 2 ст. 22 договору зі Швецією та п.6 ст. 23 
договору з Грецією) з 71-ти одного договору про уникнення подвійного оподаткування. 

Разом з тим, останні емпіричні дослідження американських дослідників С. Аземара 
та Д. Дхармапала, проведені на основі аналізу положень про податковий заощаджений 
кредит в договорах про уникнення подвійного оподаткування 23-х держав-членів ОЕСР та 
113-ти держав, які розвиваються за період 2002-2012 рр. з їх наступним порівнянням, 
зокрема, з інформацією про двосторонні потоки прямих іноземних інвестицій та 
міжнародної допомоги, доводять важливість таких інструментів для економік держав, які 
розвиваються. Так, дослідники прийшли до висновку, що угоди, які містили положення 
про податковий заощаджуючий кредит, безпосередньо пов’язані з 30-ти відсотковим 
зростанням обсягу прямих іноземних інвестицій. Крім того, за їх підрахунками, позитивний 
ефект від впливу відповідних положень на прямі іноземні інвестиції вказує на те, що у 
випадку, якщо використання такого положення може сприяти надмірному виведенню 
прибутків з держав, які розвиваються, то такі небажані наслідки (з точки зору 
економічного розвитку) більш ніж компенсуються додатковим акціонерним капіталом та/
або внутрішньогруповими позиками [ , c. 46-48]. 6

Таким чином, з урахуванням рекомендацій ОЕСР включення положень про 
податковий заощаджуючий кредит до вітчизняних договорів про уникнення подвійного 
оподаткування з державами-членами ОЕСР може стати своєчасним кроком у контексті 
формування сприятливого інвестиційного клімату.
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