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ОФФШОРНІ КОМПАНІЇ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ КАПІТАЛУ В 

УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ 

 

Офшорні компанії вже давно зарекомендували себе як дієвий важіль для 

отримання доступу на ринок міжнародного рівня. Реєстрація фірми в зоні 

нульового оподаткування активно використовується сьогодні в цілях відкриття 

корпоративних банківських карт, збереження і примноження активів, 

приховування істинного власника бізнесу і багатьох інших. В Україні 

використання офшорних компаній стало особливо популярно в операціях 

імпортно-експортного характеру. Офшорні компанії користуються в Україні 

попитом у представників найрізноманітніших сфер бізнесу (від великих груп 

компаній, зайнятих у важкій промисловості та масштабному виробництві, до 

невеличких «стартапів», що розробляють комп’ютерні програми).  Для деякого 

бізнесу (зокрема в сфері IT) використання офшорних та «напівофшорних» 
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компаній взагалі є життєво важливим, адже сьогодні вихід на велику кількість 

міжнародних платформ для розповсюдження своєї IT-продукції можливий саме 

через іноземні компанії, а отримання доходів – саме на рахунки в іноземних 

банках [1]. Офшорні операції по своєму змісту являють собою фінансовий 

інструмент, що, не порушуючи чинне законодавство, використовується для 

планування і мінімізації оподатковування і для захисту комерційної таємниці. 

Офшорна компанія (від. англ. offshore) – це компанія, що користується 

пільгами у сфері оподаткування, і зареєстрована в офшорній зоні, тобто в країні 

або на території, що цілеспрямовано привертає міжнародний бізнес шляхом 

надання йому податкових пільг. Офшорна компанія не веде господарської 

діяльності в країні своєї реєстрації, а власники цих компаній – нерезиденти цих 

країн. Це вимога країн, де дозволена реєстрація таких компаній. Як правило, в 

цих країнах дуже низьке або взагалі відсутнє оподаткування офшорних 

компаній (окрім фіксованого щорічного збору) [2]. 

У міжнародній торговельній діяльності офшорна компанія є своєрідною 

«подушкою», посередником між місцевою компанією і її іноземним партнером. 

Офшорна фірма пом’якшує можливі податкові відрахування і дозволяє 

мінімізувати витрати на транспортування товару. В рамках цієї схеми можлива 

зміна встановлених контрактом цін, наприклад, підвищення вартості 

імпортованих в Україну товарів, щоб скоротити прибуток української компанії. 

Для товарів, які обкладаються високим митом, ціну ввезеного «вантажу», 

навпаки, актуально буде знизити. Метою подібних операцій є збереження 

капіталу, зведення до мінімуму доходу української компанії і зосередження 

більшої частини доходу в тій юрисдикції, де оподаткування відсутній або 

стягується за пільговою ставкою. Застосовувати офшорну компанію можна і в 

тому випадку, якщо товар, що купується планується експортувати. У процесі 

експорту офшорна фірма може брати участь в так званому реінвойсинг 

(заниження / завищення вартості ціни товару). Офшорна компанія, виступаючи 

в ролі покупця, купує товар за найнижчою ціною, після чого перепродує за 

ціною вже інший, встановленої світовим ринком. Різниця, що утворюється в 
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ході операції, накопичується у вигляді грошових коштів в безподаткової 

офшорній зоні, де і зареєстрована компанія-покупець. Значним плюсом 

використання офшорної фірми при імпорті та експорті товарів можна називати 

можливість проведення термінових платежів. Офшорний банківський рахунок 

забезпечує реальне перевезення грошових коштів, моментальні переклади. 

Використання ж російського рахунку такій швидкості клієнту надати не може, 

зважаючи на особливості роботи місцевих банків і системи валютного 

контролю. Купити готовий офшор – ще один спосіб збільшити прибуток і 

зберегти капітал під час змін в Україні. На превеликий жаль це лише невелика 

частина схем що існують та використовується українським бізнесом. Таким 

чином тільки вдосконалення податкового законодавства та фіскальної політики 

в цілому зможуть привести до унеможливлювання використання таких та 

подібних схем і як наслідок значно підвищити податкові надходження до 

бюджету та значне зменшення тінізаціїї економіки. З іншого боку, прибуток, 

виведений на рахунки офшорних компаній, підконтрольних українським 

бізнесменам, все одно буде реінвестований в Україну. Такі інвестиції 

генеруватимуть нові податкові надходження до бюджет [3]. 
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