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СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМНІ 
АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ФІНАНСОВИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКІВ  

В УКРАЇНІ

З’ясовано головні нововведення та розбіжності в методичних підходах до оподат-
кування фінансових результатів діяльності вітчизняних страховиків до і після 01 січня 
2015 року. Охарактеризовано динаміку абсолютних і відносних показників надходжень 
податку на прибуток від страхових компаній до зведеного бюджету України з позиції 
впливу змін податкового режиму для страховиків. Виявлено низку правових суперечнос-
тей і проблемних моментів у діючому порядку визначення оподатковуваного прибутку 
страхових організацій у частині врахування податкових різниць, обчисленні об’єкта 
оподаткування податком на дохід у частині неврахування надходження і передачі стра-
хових платежів (внесків, премій) за перестрахувальними операціями тощо. Запропоно-
вано низку рекомендацій з удосконалення технології оподаткування страхових компа-
ній прямим податком на прибуток і непрямим податком зі страхових премій.

Ключові слова: страхова компанія, Податковий кодекс, оподаткування фінансо-
вих результатів, податок на прибуток, податкові різниці, страхові резерви, податок зі 
страхових премій.
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Современные трансформации и проблемные аспекты налогообложения финан-

совых результатов деятельности страховщиков в Украине
Выяснены главные нововведения и расхождения в методических подходах к налого-

обложению финансовых результатов деятельности отечественных страховщиков до 
и после 01 января 2015 года. Охарактеризована динамика абсолютных и относитель-
ных показателей поступлений налога на прибыль от страховых компаний в сводный 
бюджет Украины с позиции влияния изменений налогового режима для страховщиков. 
Выявлен ряд правовых противоречий и проблемных моментов в действующем порядке 
определения налогооблагаемой прибыли страховых организаций в части учета налого-
вых разниц, исчислении объекта налогообложения налогом на доход в части неучтения 
поступления и передачи страховых платежей (взносов, премий) по перестраховочным 
операциям и т. п. Предложен ряд рекомендаций по совершенствованию технологии на-
логообложения страховых компаний прямым налогом на прибыль и косвенным налогом 
со страховых премий.
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Modern transformation and problematic aspects of taxation of the financial results 

of insurers in Ukraine
Introduction. Today the problem of establishing an effective taxation technology of domes-

tic insurers' financial results has not been finally solved. That technology would ensure achiev-
ing fiscal objectives of budget revenues improvement and the implementation of the regulatory 
capacity of the tax regime to enhance the development of the insurance market in Ukraine on 
the principles of transparency and legitimacy of the business.

Purpose. The purpose of the article is critical analysis of recent transformations in the 
method of taxation of the financial performance of insurance companies in Ukraine, assessment 
of their impact on the dynamics of national insurance organizations budget revenues in recent 
years, a clear identification of legal conflicts and problematic aspects of the insurers' profit and 
income tax collecting procedures with a view to their elimination.

Results. The article looks into the major differences in innovation and methodological ap-
proaches to taxation of the financial performance of domestic insurers before and after January 
1, 2015. The work characterizes the dynamics of absolute and relative indicators of income tax 
on profits from insurance companies to the consolidated budget of Ukraine in 2012–2016 (com-
pared to banks) from a position of impact of changes in tax regime for insurers. The research 
also revealed a number of legal contradictions and problematic issues in the current procedure 
for determining taxable profits of insurance organizations in the consideration of tax differences, 
calculating the income tax of taxable item in the neglecting of the revenues and transmission of 
insurance payments (contributions, premiums) for reinsurance operations and so on.

Conclusion. A number of recommendations to improve the technology of direct taxation of 
insurance companies' corporate income tax and indirect taxes on insurance premiums, namely: 
clear distinction of mentioned fiscal duties; revision of the legal framework regarding the collec-
tion of insurers’ income tax (detailed definition of the list of costs for the calculation of financial 
results of the insurer before tax, establishing a list and approval of scientifically based methods 
of calculating insurance reserves for the calculation of taxable income, specification of legal 
provisions regarding taxation of insurance companies that specialize in life insurance, and long-
term pension insurance); the introduction of preferential tax treatment of small profit insurance 
organizations through the establishment of progressive tax rates; gradual reduction of the effec-
tive tax rate for insurance companies.

Keywords: insurance company, Tax Code, taxation of financial results, cоrроrаte income 
tах, tax differences, insurance reserves, insurance premium tах.

Ключевые слова: страховая компания, Налоговый кодекс, налогообложения фи-
нансовых результатов, налог на прибыль, налоговые разницы, страховые резервы, на-
лог со страховых премий.
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Постановка проблеми. У сучасній еко-
номіці ринкового типу страхування перетво-
рюється на дієвий інструмент стабілізації 
процесу розширеного суспільного відтворен-
ня. Перманентне нарощування національ-
ного багатства й поява якісно нових техно-
генних, фінансово-економічних і соціальних 
ризиків, які загрожують його збереженню та 
примноженню, вимагають формування роз-
галуженої та ефективно функціонуючої сис-
теми страхових фондів, призначених для 
оперативного відшкодування спонтанних 
матеріальних втрат і збитків суб’єктів еконо-
мічних відносин. Проте важливість страхо-
вого бізнесу цим не вичерпується, оскільки 
акумульовані страховими компаніями коло-
сальні фінансові ресурси у вигляді страхо-
вих резервів слугують потужним джерелом 
інвестицій в економіку.

Загальновідомо, що одним із пріори-
тетних чинників, який впливає на розви-
ток і безперебійну діяльність страхових 
організацій, регулює попит і пропозицію на 
страховому ринку, є оподаткування. Тому 
важливим завданням є створення ефектив-
ного податкового механізму в сфері страху-
вання, що сприятиме не лише поповненню 
дохідної частини бюджету, а і підвищенню 
попиту на страхові продукти та розвитку 
національного страхового ринку загалом.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналіз процесу становлення й еволю-
ції оподаткування фінансових результатів 
діяльності страховиків та його впливу на 
розвиток страхового ринку в Україні отри-
мав достатньо ґрунтовне висвітлення у на-
укових працях таких вітчизняних дослідни-
ків, як А. Василенко [1], О. Гаманкова [2; 3], 
Г. Козоріз [4], Р. Островерха [5]. Виявленню 
сучасних тенденцій і закономірностей роз-
витку оподаткування страхових компаній 
у розвинутих країнах світу в контексті ви-
користання позитивного світового досвіду 
на національному рівні присвятили свої 

роботи зарубіжні вчені та фахівці-практики: 
М. Аверьянова [6], Т. Осіпова та Л. Чесноко-
ва [7], С. Чудинов [8], експерти-аналітики Ві-
сконсинського фінансово-юридичного бюро 
(США) [9] та ін. Дослідженнями особливос-
тей, проблем і перспектив удосконалення 
сучасного податкового режиму для вітчиз-
няних страхових компаній займалися О. За-
дорожний [10], О. Пономарьова [11], К. Рез-
ніченко [12], О. Світлична [13] та багато ін.

Разом з тим, на нашу думку, теоретичні й 
прикладні аспекти ефективного режиму опо-
даткування для вітчизняних страхових органі-
зацій, визначення напрямів його модернізації 
потребують подальшого дослідження. Це по-
яснюється тим, що наразі не вдалося досягти 
оптимального симбіозу регулюючої та фіс-
кальної функцій оподаткування страховиків з 
метою підвищення ефективності державного 
регулювання страхового ринку, нарощування 
фіскальних надходжень, врахування інтересів 
страхових компаній та усунення можливостей 
застосування ними схем штучної мінімізації 
рівня податкового навантаження. Більше того, 
актуальність таких наукових пошуків в Україні 
зумовлена як періодичними суттєвими транс-
формаціями порядку справляння податку на 
прибуток (дохід) вітчизняних страхових орга-
нізацій у частині визначення об’єкта оподатку-
вання, методики його обчислення та розміру 
податкових ставок, так і складністю врахуван-
ня інверсії страхового циклу при розробці від-
повідних фіскальних технологій.

Мета статті полягає в аналізі останніх 
істотних змін в оподаткуванні фінансових 
результатів діяльності страхових компаній 
в Україні, оцінці їхнього впливу на динаміку 
фіскальних надходжень від вказаної катего-
рії платників податків до бюджету упродовж 
останніх років, чіткій ідентифікації правових 
колізій і проблемних моментів у порядку 
справляння податку на прибуток і податку 
на дохід страховиків з метою визначення 
можливих шляхів їхнього усунення.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. З 01.01.2015 р. набули чинності змі-
ни до Податкового кодексу України (далі –  
ПКУ), згідно з якими було суттєво модифі-
ковано режим оподаткування фінансових 
результатів діяльності страховиків. Осно-
вне нововведення полягає у запроваджен-
ні одночасного справляння двох різних за 
економічною природою податків:

– податку на прибуток від усієї (як стра-
хової, так і нестрахової) діяльності за за-
гальновстановленою ставкою у розмірі 18%;

– податку на дохід, одержаний у вигля-
ді страхових платежів (внесків, премій), за 
двома різними ставками:

а) 3% – за договорами страхування і спів-
страхування (за винятком перелічених нижче 
суспільно важливих видів страхових послуг);

б) 0% – за договорами з довгострокового 
страхування життя, договорами добровіль-
ного медичного страхування та договорами 
страхування в рамках недержавного пенсій-
ного забезпечення, в тому числі договорами 
страхування додаткової пенсії. При цьому 
визначено, що вказаний податок на дохід 
є частиною податку на прибуток (п. 136.5 
ст. 136 ПКУ) та виступає податковою різни-
цею, на яку скорочується фінансовий резуль-
тат до оподаткування страхової організації 
(пп. 141.1.1 п. 141.1 ст. 141 ПКУ) [14].

Методичний підхід до оподаткування 
фінансових результатів страхових компаній 
в Україні, що застосовується нині, схема-
тично ілюструє рис. 1.

Представники страхових компаній та їх-
ніх об’єднань (зокрема, Ліги страхових орга-

 Порядок оподаткування фінансових результатів страховика 
(з 01 січня 2015 року і до сьогодні) 

Дохід від 
страхування 

Витрати на 
страхування 

Інший дохід Інші витрати 

За договорами з довгострокового 
страхування життя, договорами 

добровільного медичного страхування 
та договорами страхування в рамках 

недержавного пенсійного 
забезпечення, зокрема договорами 
страхування додаткової пенсії, які 
відповідають вимогам пп. 14.1.52, 
14.1.521, 14.1.522 і 14.1.116 ПКУ 

За іншими договорами 
страхування та 

співстрахування, які не 
відповідають вимогам 
пп. 14.1.52, 14.1.521, 

14.1.522 і 14.1.116 ПКУ 

Фінансовий результат 
до оподаткування 

(прибуток або збиток), 
скорегований на 
податкові різниці 

Податок на дохід за 
спеціальною ставкою 0% 

(пільговою) 

Податок на дохід 
за спеціальною 

ставкою 3% 

Податок на 
прибуток за базовою 

ставкою 18% 

Рис. 1. Порядок оподаткування фінансових результатів господарської діяльності 
вітчизняних страховиків (згідно з редакцією ПКУ від 15.04.2017 р.)*

* Уточнено і доповнено на основі [15].
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нізацій України, Моторного (транспортного) 
страхового бюро України) переконані, що 
запровадження описаної “змішаної” систе-
ми оподаткування страховиків створює не-
рівні конкурентні умови для діяльності та 
залучення інвестицій різними фінансовими 
установами (перш за все, банками) і стра-
ховиками, бо останні сплачують додатковий 
податок, що призводить до зростання рівня 
податкового навантаження на страхові ком-
панії та негативно позначається на розвитку 
страхового бізнесу в Україні [16; 17].

Проаналізуємо динаміку надходжень 
від податків на фінансові результати діяль-
ності страхових компаній і банків до дохідної 
частини зведеного бюджету України за пе-
ріод 2012–2016 рр. (табл. 1). Так, у 2015 р. 
(після запровадження згаданих вище змін в 
оподаткуванні) на фоні незначного знижен-
ня загальних обсягів сплаченого до бюджету 
податку на прибуток сума його надходжень 
від страхових компаній порівняно з попе-
реднім роком зросла на 20,1%. Внаслідок 
цього частка перерахованого страховиками 
податку на прибуток у загальних його над-
ходженнях підвищилася з 1,8 до 2,2%, а 
спеціально розрахований коефіцієнт, який 
характеризує співвідношення між надхо-
дженнями вказаного податку від страхових 
організацій та банківських установ, підви-
щився у 3,9 раза (з 0,31 до 1,21). Це може 
з певною мірою достовірності свідчити про 
підвищення рівня податкового навантажен-
ня на вітчизняних страховиків, що ставить їх 
в нерівні умови порівняно з іншими учасни-
ками фінансового ринку (банками, компанія-
ми з управління активами тощо).

Однак, вже у 2016 році, незважаючи 
на подальше зростання надходжень по-
датку на прибуток від страхових компаній 
на 21,3%, згадані вище відносні індикатори 
(частка сплаченого податку та співвідно-
шення між відповідними платежами стра-

ховиків і банків) фактично повернулися до 
рівня 2013–2014 рр.

Таким чином, на нашу думку, без ґрун-
товних аналітичних досліджень на основі 
даних репрезентативної вибірки страхо-
вих компаній не можна безапеляційно під-
твердити чи спростувати наведену вище 
тезу про помітний негативний вплив “змі-
шаної” системи оподаткування фінансових 
результатів на конкурентоспроможність і 
фінансовий стан страхових організацій (на-
самперед, невеликих за розміром), а також 
на розвиток вітчизняного ринку страхових 
послуг загалом.

Для більшої наочності розбіжності у по-
рядку оподаткування фінансових резуль-
татів вітчизняних страховиків до і після за-
провадження описаних змін відображено 
на рис. 2.

Як бачимо, відбулися істотні зміни у 
методиці обчислення прибутку, що оподат-
ковується за загальноприйнятою ставкою: 
якщо у 2014 р. податок справлявся із при-
бутку від діяльності, непов’язаної зі страху-
ванням, то з 01 січня 2015 р. базова подат-
кова ставка застосовується до фінансового 
результату до оподаткування, що відобра-
жений у звіті про фінансові результати (звіті 
про сукупний дохід) – форма № 2, скоре-
гованого на податкові різниці, в тому числі 
ті, які пов’язані із особливостями технології 
страхування – формуванням страхових ре-
зервів.

Раніше вже згадувалося, що, переду-
сім, фінансовий результат до оподатку-
вання зменшується на суму нараховано-
го податку на дохід за ставкою 3%. Крім 
того, Податковим кодексом передбачено 
врахування при визначенні оподаткову-
ваного прибутку двох податкових різниць, 
пов’язаних зі страховими та іншими резер-
вами, а саме:

1) коригування на різницю між прирос-
том (убутком) сформованим у відповідному 
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звітному періоді відповідно до національ-
них положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку (далі – НП(С)БО) та/або міжнарод-
них стандартів фінансової звітності (далі –  
МСФЗ) страховими резервами (техніч-
ними, математичними, належних виплат 
страхових сум та іншими, формування 
яких передбачено законодавством у сфе-
рі страхування, крім тих, що не впливають 
на формування фінансового результату 

до оподаткування страховика) (за вира-
хуванням частки участі перестраховика в 
страхових резервах) і приростом (убутком) 
відповідних резервів, розрахованих за ме-
тодикою, визначеною уповноваженим ор-
ганом, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг (далі – 
Нацкомфінпослуг), за погодженням з цен-
тральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує дер-

 Порядок оподаткування фінансових результатів страховика 
(чинний до 01 січня 2015 року) 

Дохід від 
страхування 

Витрати на 
страхування 

Інший дохід Інші витрати 

Податок на дохід за спеціальними 
ставками 3% та 0% (пільгова) 

При оподаткуванні 
не враховувалися 

Фінансовий результат 
(прибуток) 

Податок на прибуток за базовою 
ставкою 18% 

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або 
збиток), визначений у фінансовій звітності підприємства 

відповідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності, скорегований на податкові різниці 

 

Дохід від 
страхування 

Витрати на 
страхування 

Інший дохід Інші витрати 

Порядок оподаткування фінансових результатів страховика 
(введений з 01 січня 2015 року та чинний донині) 

Рис. 2. Відмінності у порядку оподаткування фінансових результатів  
від господарської діяльності страховиків до та після 01 січня 2015 року*

* Уточнено на основі [19].
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жавну фінансову політику (за вирахуван-
ням частки участі перестраховика у стра-
хових резервах) (пп. 141.1.3–141.1.4 ПКУ);

2) коригування у зв’язку зі створенням і 
використанням страховиками інших резер-
вів (забезпечень) за загальними правилами 
для забезпечень, які повинні застосовувати 
усі без винятку платники податку на прибу-
ток (п. 139.1 ст. 139 ПКУ) [14].

У спрощеному вигляді описаний меха-
нізм коригування фінансового результату 
до оподаткування страхових організацій в 
Україні на визначені податковим законодав-
ством податкові різниці наведено на рис. 3.

З наведеного випливає, що податкові 
різниці мають врахувати розбіжності у по-
рядку визначення страхових резервів за 
бухгалтерським і податковим підходами. 
Фактично згадана методика Нацкомфін-
послуг відображатиме податковий підхід 
до обліку страхових резервів, який буде 
відрізнятися від бухгалтерського, бо інак-
ше її запровадження було б безпідставним. 
Оскільки Нацкомфінпослуг поки що роз-
роблено тільки проект розпорядження про 
внесення змін до Методики формування 
страхових резервів за видами страхування, 
іншими, ніж страхування життя, то присут-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток),  
визначений у фінансовій звітності страховика 

– –
Нарахований страховиком податок на дохід за ставкою 3% 

+ +
Позитивна різниця між приростом (убутком) страхових резервів, 

сформованих у відповідному звітному періоді відповідно до НП(С)БО 
і/або МСФЗ, та приростом (убутком) відповідних резервів, розрахованих 

за методикою Нацкомфінпослуг (пп. 141.1.3 ПКУ) 

– –
Від’ємна різниця між приростом (убутком) страхових резервів, 

сформованих у відповідному звітному періоді відповідно до НП(С)БО 
і/або МСФЗ, та приростом (убутком) відповідних резервів, розрахованих 

за методикою Нацкомфінпослуг (пп. 141.1.4 ПКУ) 

+ –
Коригування у зв’язку зі створенням і використанням інших резервів 
(забезпечень) за загальними правилами відповідно до п. 139.1 ПКУ 

= =
Оподатковуваний прибуток за базовою ставкою у розмірі 18% 

Рис. 3. Порядок коригування фінансового результату до оподаткування  
на податкові різниці з метою обчислення оподатковуваного прибутку  

вітчизняних страхових компаній*
* Побудовано на основі [14].



ISSN 1818-5754 Світ фінансів 3 (52)/ 2017 27

СТРАХОВИЙ РИНОК

ні ризики, пов’язані з неможливістю чіткого 
дотримання страховиками норм ПКУ щодо 
врахування специфічних для страхових 
компаній податкових різниць [19].

Також доцільно згадати про ще одну 
дуже важливу правову норму (пп. 134.1.1 п. 
134.1 ст. 134 ПКУ), згідно з якою платники 
податку на прибуток, у котрих річний дохід 
від будь-якої діяльності (за вирахуванням 
непрямих податків), розрахований за пра-
вилами бухгалтерського обліку за останній 
річний звітний (податковий) період не пере-
вищує 20 млн грн, можуть не коригувати 
фінансовий результат до оподаткування на 
усі встановлені різниці (крім від’ємного зна-
чення об’єкта оподаткування минулих по-
даткових (звітних) років) [14]. Інше кажучи, 
невеликі страховики, які протягом останніх 
років скоротили сумарний обсяг діяльності 
до встановленого ліміту, можуть ігнорувати 
складний механізм коригувань оподаткову-
ваного прибутку на згадані різниці. Разом з 
тим, оскільки однією з податкових різниць, 
що скорочує фінансовий результат до опо-
даткування страхової організації, виступає 
нарахований податок на дохід за ставкою 
3%, то за відсутності конкретних правових 
положень постає питання, чи будуть дозво-
ляти фіскальні органи вирахування з опо-
датковуваного прибутку такого податку з 
доходу у разі, коли мала страхова компанія 
скористається своїм правом не коригувати 
оподатковуваний прибуток на усі інші вста-
новлені податкові різниці.

Помітною відмінністю теперішнього 
порядку справляння податку на дохід ста-
ло цілком логічне виключення зі складу 
об’єкта оподаткування вказаним податком 
низки інших, аніж страхові платежі (внески, 
премії), доходів, нарахованих страховиком 
при здійсненні страхової діяльності, які 
раніше до нього належали (інвестиційний 
дохід страховика від розміщення коштів ре-
зервів страхування життя; суми винагород 

за укладеними договорами страхування, 
співстрахування та перестрахування; до-
ходи від реалізації права регресної вимо-
ги страхової організації до страхувальника 
чи іншої особи, яка є відповідальною за 
заподіяні збитки, в частині їхнього переви-
щення над виплаченими страховими від-
шкодуваннями; суми винагород за надання 
послуг сюрвейєра, аварійного комісара й 
аджастера, страхового брокера й агента; 
суми повернення частки страхових плате-
жів за договорами перестрахування у ви-
падку їхнього дострокового припинення; 
винагороди і тантьєми за договорами пере-
страхування тощо). 

Суть ще однієї розбіжності зводиться 
до того, що до 01 січня 2015 р. одержані 
страхові платежі (внески, премії) від пере-
страхувальних операцій враховувалися 
при обчисленні оподатковуваного доходу, а 
перераховані перестраховим компаніям за 
договорами перестрахування – віднімалися 
від нього. Тоді як чинною редакцію Подат-
кового кодексу передбачено, що до оподат-
ковуваного доходу не включаються страхо-
ві платежі (внески, премії) за договорами 
перестрахування (пп. 141.1.2 ПКУ). Більше 
того, згідно з роз’ясненнями Державної 
фіскальної служби України до об’єкта опо-
даткування податком на дохід від страхової 
діяльності не додаються “вхідні” (отримані) 
та не віднімаються “вихідні” (передані) пе-
рестрахові платежі (внески, премії) [10; 21]. 
Таким чином, можна зробити логічний ви-
сновок, що “вхідне” та “вихідне” перестра-
хування буде враховуватися виключно при 
визначенні прибутку, який оподатковується 
відповідним податком за загальноприйня-
тою ставкою у розмірі 18%.

У контексті наведеного повністю по-
діляємо позицію Р. Е. Островерхої, котра 
вважає об’єкт оподаткування податком 
на дохід економічно необґрунтованим на 
основі таких міркувань. Укладання догово-
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рів з перестрахування є необхідною прак-
тикою, якої в окремих передбачених зако-
ном випадках взагалі не можна уникнути1, 
а оподаткування загальної суми страхових 
платежів за договорами страхування і спів-
страхування без вилучення з неї частини 
страхових премій, переданих у перестраху-
вання, буде призводити до сплати прямим 
страховиком податку з “чужих” доходів, що 
фактично належать перестраховикам [23]. 
Тому, на нашу думку, більш виваженим є 
науково-методичний підхід, коли при об-
численні оподатковуваного доходу одно-
часно враховуються як “вхідні”, так і “вихід-
ні” перестрахові платежі.

З приводу окремих суспільно важливих 
видів страхування можна констатувати, 
що, як і раніше, вони оподатковуються по-
датком на дохід за пільговою (нульовою) 
ставкою. Проте з 01 січня 2015 року до 
їхнього переліку, крім договорів довгостро-
кового страхування життя, були додатково 
включені договори добровільного медично-
го страхування та договори страхування в 
межах недержавного пенсійного забезпе-
чення, зокрема договори страхування до-
даткової пенсії. Кожен з перелічених дого-
ворів отримав чітке юридичне визначення 
із зазначенням вимог щодо їхнього укла-
дання та виконання (пп. 14.1.52, 14.1.521, 
14.1.522 ПКУ) [14]. Зрозуміло, що навіть 
формальна невідповідність договорів зга-
даним критеріям стане для податкових 
органів приводом для застосування вищої 
ставки податку на дохід у розмірі 3%.

Окрім описаних вище суперечностей, 
відсутності правових норм прямої дії та тех-
нічної неврегульованості окремих питань, 
можна виокремити й інші проблемні та дис-
кусійні моменти діючого режиму оподатку-

1 У ст. 30 Закону України “Про страхування” міститься пра-
вова норма, за якою страхова компанія зобов’язана уклас-
ти договір перестрахування у разі перевищення страхової 
суми за окремим предметом договору страхування на 10% 
суми сплаченого статутного капіталу і сформованих віль-
них резервів та страхових резервів [22].

вання фінансових результатів діяльності 
страхових організацій в Україні.

Насамперед, хочемо виокремити наяв-
ність семантичної колізії між визнанням по-
датку зі страхових платежів (внесків, премій) 
за ставкою 3% частиною податку на при-
буток, на яку скорочується фінансовий ре-
зультат до оподаткування, та економічною 
природою першого, бо за своєю сутністю по-
даток з валових страхових доходів – це одна 
з модифікацій непрямого податку з обороту.

За інформацією Ліги страхових органі-
зацій України, проти вирахування податку 
на дохід з оподатковуваного прибутку ви-
ступають всесвітньо відомі закордонні ау-
диторські компанії (“велика четвірка”), які 
також не вважають 3% податок з обороту 
податком на прибуток, що справляється 
за загальною ставкою 18%, і не визнають 
його податковим активом, а зараховують 
такий фіскальний платіж до інших витрат 
майбутніх періодів. Описана позиція чітко 
відображена у відповідних аудиторських 
звітах, якими підтверджується достовір-
ність річної звітності українських страхових 
компаній [24]. Крім того, ми погоджуємося 
з С.В. Черв’яком, що віднімання суми на-
рахованого страховиком податку на дохід 
при визначенні об’єкта оподаткування по-
датком на прибуток (пп. 136.2.1 ПКУ) при 
певних співвідношеннях фінансового ре-
зультату до оподаткування та нарахованих 
премій повністю не вирішує проблему по-
двійного фіску: спочатку – податком на до-
хід, потім – податком на прибуток [19].

Зрозуміло, що при запровадженні па-
ралельного справляння двох згаданих по-
датків законодавці керувалися міркуван-
нями покращення наповнення бюджетів за 
рахунок посилення податкового тягаря для 
недобросовісних страхових компаній та уне-
можливлення використання страховиками 
псевдоперестрахування, а підприємствами-
страхувальниками – схем фіктивного стра-
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хування для мінімізації оподатковуваного 
прибутку. Більше того, з теоретичної точки 
зору, такий крок мав би сприяти вирівню-
ванню податкового навантаження у сфері 
страхового бізнесу щодо інших секторів на-
ціональної економіки, у яких підприємства 
сплачують і податок на прибуток, і ПДВ. Так, 
за кордоном податок на дохід страхових ор-
ганізацій фактично виконує роль своєрідної 
альтернативи ПДВ чи додаткового інстру-
менту державного регулювання страхового 
ринку. Разом з тим, викликає певні сумніви 
твердження, що “змішана” система оподат-
кування фінансових результатів діяльності 
страховиків призведе до описаних позитив-
них наслідків. Так, в умовах недосконалого 
державного регулювання і пруденційного 
нагляду за страховим сектором, а також не-
ефективного податкового контролю, оподат-
кування прибутку страхових організацій у 
його сучасному вигляді не зможе остаточно 
вирішити проблему використання схем фор-
мально легітимного чи нелегального ухи-
лення від виконання податкових зобов’язань 
щонайменше з двох таких причин:

1) використання прибутку як об’єкта 
оподаткування створює значно більше 
можливостей для штучного завищення та 
маневрування витратами страхових ком-
паній шляхом їхнього віднесення до різних 
звітних податкових періодів. Завдяки цьому 
можна істотно занижувати розмір оподатко-
вуваного прибутку та мінімізувати обсяг на-
рахованого податку;

2) за відсутності у законодавстві чіткого 
переліку доходів і витрат страхових органі-
зацій, який враховує специфіку страхово-
го технологічного циклу, а також методики 
Нацкомфінпослуг щодо розрахунку подат-
кових різниць, що пов’язані з формуван-
ням страхових резервів, на які коригується 
оподатковуваний прибуток, фіскальним 
органам буде достатньо складно виявляти 
та доводити факти податкових правопору-

шень. Як результат, ефективність податко-
вого контролю у сфері страхового бізнесу 
буде низькою. А, з іншого боку, відсутність 
норм прямої дії зумовлюватиме двояке 
трактування законодавчих положень щодо 
оподаткування страховиками та податків-
цями, внаслідок чого виникатимуть спори 
при перевірках правильності нарахування 
та сплати страховими компаніями податку 
на прибуток, зростатимуть ризики застосу-
вання до них штрафних санкцій, а також ви-
трати страхових організацій на підготовку 
апеляцій і позовів, юридичний супровід від-
повідних справ у судових інстанціях тощо.

Висновки. Результати проведеного до-
слідження дають змогу сформулювати такі 
висновки та узагальнення.

При збереженні нинішнього податково-
го режиму, що загалом відповідає світовій 
практиці оподаткування страхових компа-
ній прямим податком на прибуток (cоrроrаte 
income tах) і непрямим податком зі страхо-
вих премій (insurance premium tах), доцільно 
чітко розмежувати вказані фіскальні плате-
жі, усунути виявлені недоліки та вдоскона-
лити методики їхнього обчислення, а саме:

1. Доопрацювати чинну нормативно-
правову базу, що регламентує справлян-
ня податку на дохід і податку на прибуток 
страховиків в Україні в частині:

– врахування при визначенні оподаткову-
ваного доходу сум “вхідних” (отрима-
них) і “вихідних” (переданих) страхових 
платежів (внесків, премій) за перестра-
хувальними операціями;

– чіткого та зрозумілого визначення пере-
ліку витрат, які враховуються при роз-
рахунку фінансового результату стра-
ховика до оподаткування;

– встановлення переліку та затвердження 
науково обґрунтованої методики обчис-
лення різних типів страхових резервів, 
що враховуються при визначенні опо-
датковуваного прибутку. При цьому до-



30 ISSN 1818-5754 Світ фінансів 3 (52)/ 2017

СТРАХОВИЙ РИНОК

цільно здійснювати поступову відмову 
від зайвих страхових резервів при збе-
реженні їхнього необхідного мінімуму з 
урахуванням можливості адаптації до 
вітчизняних реалій зарубіжного досвіду 
обчислення сум відрахувань на форму-
вання таких резервів;

– детального та зрозумілого прописуван-
ня у вітчизняному Податковому кодексі 
сукупності правових норм щодо справ-
ляння податку на прибуток і податку на 
дохід зі страхових організацій, які спеці-
алізуються на страхуванні життя та дов-
гостроковому пенсійному страхуванні, 
що дасть змогу сформувати ефективний 
і транспарентний механізм податкового 
регулювання цього суспільно важливого 
виду страхування в Україні.
2. Запровадити преференційний режим 

оподаткування прибутку малих страхових 
організацій шляхом встановлення прогре-
сивної шкали податкових ставок залежно 
від вартісних показників масштабів страхо-
вої діяльності, а також надання їм можли-
вості одержання спеціального податкового 
кредиту. На наш погляд, пільгове оподат-
кування фінансових результатів діяльності 
невеликих страхових компаній стимулюва-
тиме перетікання фінансового капіталу з ін-
ших галузей економіки в сектор страхового 
бізнесу, сприятиме розвитку добросовісної 
конкурентної боротьби за клієнта та зрос-
танню якості страхових послуг.

3. Для податкового стимулювання сла-
борозвинутого вітчизняного страхового 
ринку доцільно поступово знижувати ефек-
тивну ставку податку на прибуток страхо-
виків. Звичайно, в умовах низької рента-
бельності класичних страхових компаній 
в Україні оподаткування прибутку на рівні 
нижче 18% (діюча на сьогодні податкова 
ставка) може призвести до тимчасового 
скорочення надходжень до бюджету від 
цього сектору економіки. Проте, на нашу 

думку, зменшення податкового тягаря ство-
рить додатковий стимул для динамічного 
розвитку національного страхового ринку, 
підвищення конкурентоспроможності укра-
їнських страховиків, а отже, в майбутньому 
відбудеться значне зростання фіскальних 
платежів від страхових компаній.

Перспективи подальших досліджень по-
лягають, зокрема, у критичному вивченні за-
рубіжного досвіду оподаткування фінансових 
результатів діяльності страховиків на предмет 
його імплементації в Україні з урахуванням 
національних особливостей і реалій з метою 
удосконалення податкового режиму для наці-
онального сектору страхового бізнесу.
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