
НІІрона;rженни електронного формату н:шєVІо;rії ;rержани і ()іjнесу vюж

на ннажати наІ'омим крокоVІ на ІІІ;Іиху ліGершІі3<шії економіки Україн11 

та інтеІраІtії іиі у снітоний економічний 11ростір. Причому. ІІеі1 фор

мат може мати перспективне значення і ;:r.1я ряду су:міжних ві;:rносин. 

Окремим напрямком тут може виступит:и так званий «електронний 

cy;:r)>, Йдеться про n;:rоскопалешrя господарсько-процесуальних nідrю
син: nпроnа;:rжеrшя е.1ектрошrого ;:rокументообігу; електропних повідо

млень (поnісток); е.1ектроrшого ;:rублікату :матеріа.1іn спраn. 

РешІі:шІtі~І та коп) ро;(у 3VІін ІІі)tНИІІ(ИТh ОІІератинністn І"ОСІІо;шрсhко

п) сулоч и нет на, н то VІУ ч ис;Іі Jl3CTh vюжл и ністn 11рис корити ІІрtщсс 3Gopy 
ці.1ого ря;:rу доказів містяться в матеріалах реєстраційної справ:и. 

СІЮШОВД. Ю. 

АТ «АрнінІ·ер>>, юрис 1 

ЩОДО ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНО СП 

З ДОСJІЩЖЮІЬ ТА РОЗРОБОК У РОЗРІЗІ ЗЛБКЗІШЧЕІІІІЯ 

ДОБРОСОВІСНОІ ПОДАТКОВО І КОНКУРЕНЦІІ 

Ве}tеІІШІ Gі:н1есу сІ,опщні ві;~рі:ншсТІ,си JІШЧІюю -3а.tежністю уІІрав

.ІІІІІсt,ких рІШСІІІ> КСрІВІ !ИХ ортІ !ІВ ВЩ І ШИВ! ЮСТ І ТИХ ЧИ \І llll ИХ ІІО,ІЩТКОІН1Х 
стим)сІін і ІІі;ІhІ' н окрсVІих Jtсржанах або нанітh н рамках ОJ(Нієї }(сржани, 

але у ні}tнонtенні рі:1них форVІ не;tенни Gі:1нссу aGo 3а наинності окремих 
сІюсоGін ]Ниженни ІЮ}(атконого ти гари. За;Ісжно ні;r ТО['() наскілhки не

ликим є підприємство чи група пі;:rприємств, здійснюється аналіз по

даткових нас.1ідків та ризиків окремих операцій чи ;:rій, а також відмін

ність таких операцій чи ;:rій у різних країпах з точки зору оподаткуnашrя. 

Окрім того. за.1ежпо nід сектору економіки, у яко1tу працюють ком
ttанії, ні;r ринку с1южиначін, а також ні}( осоGJtиностей Gі3несу та, іно

лі, ні;t осоGистих tюGажанh ниt'о;юнаGуначін, ло унаt'И можутn Gpaт11ch і1 

інІІІі чинники. НаІІрик.;Іал, у сфері стиVІуJtюнанюІ іннонаttій ншшністn 

податкових пі.1ьг ;:r.1я досліджень і розробок (R&D) може стати одн:им з 
основних факторів д,1я керівництва групІт компаній при прийнятті рі

шення про перенесеrшя лабораторій та переnе;:rеrшя наукоnих спіnро

бітпикіn ;:ro такої країни. 
Так, А. М. Гршrкеnич наnодить приблизний пере.1ік критеріїв (фак

торін), 3<! ~ІКИМИ t)[liHIOЄThC~l КО_\11ШНі~І !ІрИ НИріІІІСННі ІІИТаНН~l ll(OJ(O 
На)(аННИ ЇЙ ОКрСМОЇ ІЮ}ЩТКОНОЇ ІІі.ІІhП-1 у сфері СТИ\>1УJІЮНаНЮІ iHHOHattiЙ; 

<< ••• розмір компанії (ма.1а, сере;:rня, велика), сфера діяльності, <<вік» біз

нес-одиниці (наявність статусу мо.1одої компанії), обсяги витрат, про

ве;:rених на наукові ;:rослі;:rження і розробки, характер діяльності, участь 
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у ІІронс;tснні науконих ;юс;Ііюкснь і р(нроGок унінсрситстін і науконих 

ІІСНТрін та іНІІІі факторИ>) l2, С. S] j. 
Можна 1-нщі.-Іити насту11ні фактори, }ІКі НІІ;нншкпь на 3аохочсНН}І 

цержавою ція.:Jьності з цосліJжень та розробок (R&D): 
1. С:юшднощі у цосягненні компаніями повної та швицкої <<Відzrачі>> 

nід ішзестоnапих у дос .. 1іджеппя та роJробки коштіn. Ефектиnність ін
nестуnаппя n R&D цосить nажпо оuішпи ко:ипапія:и, оскі:Jьки частипа 
таких цос.:Jіцжепь пе цосягас жоцпого ефекту, а частипа nтрачасться n 
11р01 (ес і у 3Н\І:1КУ 3 ОіLСрЖаНН}І М і нформаІ (іЇ іН ІІІ И\1 И КО\ІІІІаНіИ\Н1 aGo на
ніть сусІІі;Іьстном. lk може Gути факторо\11 не;(остатньоІ'О іннестунаНН}І 
ко:v~паній у цос.:Jіцження та розробки. Такі інструменти як захист прав 

інте.:Jектуальної в.:гшсності, гранти та податкові пі.тІЬПІ сприяють інвес

туnаншо n R& D. 
2. Ск.:Jадпоші у пошуку nільних коштіn (фіпапсуnаппя), особлиnа 

пеnелиюн1и кшлпапія~ш - <<стартапами>>, Ішюnаuії часто с цостатньо 

СК..:Іа;[НИМ ;[~1}1 р(ВУ\ІІІНН}І ИНИІІLе\11, 1 ТС, 111,0 3р(ВУМ1Ж) НИНаХЦНИКу, не :ш

НЖ)(И чітко :1р(ВУ\ІіJІО іннсстору. Отже, нинахі;(ник ІютреGуt-: ніJІьні ко

шт:и д.:Jя вк.ТІацення їх у розробки та цосліцження. 

Більшість країн-~шенів Організації економічного співробітництва та 

розвитку та країн, шо розвиваються, застосовують систе:\'ІУ надання по

цаткоnого крециту у сумі nитрат, здійснених па цос.:Jіцження та розроб

ки (паприк.ТІа..J. Канаца, Японія, Ве.:Jикобритапія, Франuія, Норnегія, 
Брюи.Ііи. Китаtі та ІІІ,:tіи). а іІІІІІ і ІІа)(<ІЮТІ> крс;нп у сумі таких витрат, ІІ(О 

ІІеревиІІLуютІ, :нН1чаtіІІиtі (Gа:ю1н1~1) ріІІеІІІ> витрат. ВGачастІ,С}І, ІІLО J(ШІ 

:tержани Gі;ІьІІІ ефектиннІ1\tІ інстру\tІентом r:-: на;шнн}І кре;(иту на су\1)' 

ІІереНИІІІеНЮІ НИТрат на СУ\ЮЮ, НІННа'ІСНОЮ ИК :ШІ1'Шtіна, у тоі1 час }ІК 

крс;нн на нею су\ІУ нитрат на R&l) є Gі.-ІІ:.ІІІ ІІросн1\І н аіІ\Іініструнанні, 
але водночас і цорожчим д.:Jя цержави. Варто також зазначити, шо по

цатковий крецит, який застосовується до податків та зборів з дохоців фі

JИЧІІИХ осіб-праuішшкіn, цостушшй у Бельгії, Угорщині, НіJерлапцах 

та Іспанії [ 1]. 
Як зазначас А. М. Гринкеnич, як праnи .. 1о, ішюnаuійни:и піJприс:и

стна\11 НаіШЕТЬС}І І Іра но I~IJIKOM СІ І ИСуНаТИ ІІОТОЧНІ НИТраП1 на iLOC.-IliLЖeH

H}I і р(нроGки н тому 3Нітно\іІу ІІеріо;tі, н }І КО \!І У но ни Gу .. Іи :1роG;1сні, І Іри 

uьo~ty законодавством багатьох країн перецбачена мож.:Jивість перено

сити збитки на мину.:Jий або майбутні поцаткові періоди. lleй ~tеханізм 

використовується, наприк.:Jад, у Франції та Німеччині [2, с. 811. 
У США ціють спеціальні податкоnі пі:Jьги з поцатку па цоходи nід 

продажу ціпних папе ріn, шо сти~tулюють доnгострокоnі іпnестиuії n nи
сокоіннонаІ(іtіні 11роекти. 

_/l,о,т(аТКОНі ІІі~ІЬІ'И, ИК ІІраНИ~ІО, на;(аЮТЬС}І ІІі)(ІІрИЕ\ІІСТНа\11, }ІКі ІІрОНО

..JЯТЬ спі..1ьні цос .. 1ідження і розробки з університета:\'ш, та інноваційно:v~у 
мало:\'ІУ бізнесу: Наприк.:Jад, у Норвегії пр:и спі:Jьних досліцженнях з уні

верситета:\'ПІ встанов.:Jений вдвічі бі:JЬШІІЙ .:Ji:vt:iт роз:\'Ііру витрат ко:v~панії 
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на ;(oc;rr;(HИІ(hKl нитрати, rro HlJ(Horrreнню J(O ~rких 3астосонуt-:тhс~r rнщат
коний кре;(ит. У ВеJrикоGританії кovrrraнi~r може rюнністю нирахунати 3 
оrrолатконунаною rrриGутку не тілhки ннутріrrrні нитрати на ;шсJrі.ІtЮ1І(h

кі роботи, а й суми, рівні її внеску в спільні дос .. 1ідн:иuькі роботи або ви
П..1ачені університетові або ;:юс .. 1ідницькому інст:итуту [З, с. 29]. 

Во;:шочас, остюші евітоnі тенденuії у сфері оподаткування ;:ю:шоля

ють зробити nиспоnок про обмеження податкового суnерепітету держаn 
і про стnореппя проJорої системи по;:rаткоnих стиму .. 1іn та пільг. У цьому 
контексті нажJrино рtвріJн~rти лоGросонісну і не,ІtоGросонісну rrtщатконі 

конкуренrrії, ~rк ~rниrr(a rrtнитинне та неr'атиннс. ЛоGросонісна rro,т(aткtmi 

конку1)енuія по .. 1ягає у розробленні податкових стиму .. 1ів та пільг, які не 
створюють можrшвостеІо.:І для ухилення ~ш уникнення від оподаткуван

ня, а, паnпаки, папраn .. 1епі па допомогу діючому бі:шесуу розnитку про
дукції та покращенні її якості. Не;:rобросоnіспа копкурепuія передбачас 

стnорешrя прямих ум оn, які ;:rоJnоляють розмивати по даткоnу ба 3У n iп
rrr~rx країнах та rrсрсносити rrриGуток у таку країну. 

Таким чино_vr, спнrу.Іrюнанюr інноrшrr.ійної .Іtіи .. rhності (:юкрсма, ;rі
Я..1ьності з 1Іослі1Іжень і розробок) має віlІбуват:ися у межах добросо

вісної по.Jаткової конкуренції, і кожна впрова.Jжена по.Jаткова пі..1ьга 

повинна мат:и під собою економічний зміст. Нові податкові пільги не 
поnипні nnо.Jитись хаотично без попере.Jпього обгоnореппя з білrес-се

редоnишем і без апаліJупаслідкіn такої піrrьги, у тому числі, з точки 3ору 
rююіткоrюї коrrкуреrщії J irrrшнrи ;rсржавами; arrшrot'iчнo можна r·ово

рити і rrpo скасуваншr rrо;rаткових rri .. rr,r~ оІ..жіт,ки це вrr .. rивас на маі1-
Gутні рі111снни іннссторін і на їх ;(оніру ;ю rrо;штконої rюлітики ;(сржани. 
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