Науковий реферат статті Шірінян Л. В.
"Оподаткування страхувальників – юридичних осіб – у контексті
новацій Податкового кодексу України"
З розвитком фінансового ринку України все більше суб’єктів
підприємницької діяльності стають страхувальниками. У своїй діяльності
страхувальники – платники податків – можуть скористатися добровільними
видами страхування, що впливає на базу оподаткування. У роботі
розкрито зв’язки між страховими преміями, страховими відшкодуваннями
та оподаткуванням страхувальників – юридичних осіб – у контексті новацій
Податкового кодексу України.
Обґрунтовано як позитивні, так і негативні ефекти страхування і
пов’язаного з ним оподаткування страхувальників – юридичних осіб. Це
пов’язано з тим, що підприємства зацікавлені у збереженні прибутку у власному
розпорядженні. Державі, у свою чергу, доводиться розв’язувати
одночасно багато завдань: з одного боку, створити сприятливі умови для
страхового захисту фізичних та юридичних осіб, з іншого – забезпечити
наповнення державного бюджету через податкові надходження.
На кожному підприємстві працюють різні за доходами категорії
працівників. Особлива увага має бути приділена співробітникам з
низьким рівнем доходів, соціальний захист яких має обмеження.
Запропоновано включати до складу витрат платника податку –
юридичної особи – витрати на страхування ризиків, пов’язаних ізі
страховим захистом працівників із низьким рівнем доходу, для яких
підприємство – юридична особа – є основним місцем роботи. Критеріями
для такого підходу є величина мінімальної заробітної плати і
прожитковий мінімум у країні. Пропозиція потребує внесення змін у
Податковий кодекс і створює економічні стимули як для працівників
підприємства, так і для самого підприємства й держави.
Показано, що оподаткування страховиків за ставкою 3 % з обороту
призводить до нерівності учасників страхового ринку щодо сплати
податків. Розглянуто проблеми мінімізації податкових зобов’язань
підприємств через страхові компанії.
____________
Література: 1. Про внесення змін до Закону України "Про страхування" : Закон України № 2745-III від 04.10.2001 р.
// Голос України. – 2001. – № 207 (2707). – C. 10–13. 2. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування :
Закон України № 1058-IV від 09.07.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws
/show/1058-15. 3. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України
№ 1533-III від 02.03.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws /show/1533-14.

4. Податковий кодекс України : Закон України № 2755-VI від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 5. Василенко А. В. Оподаткування інвестиційної діяльності страхових
компаній / А. В. Василенко // Прометей. – 2005. – № 3 (18). – С. 128–131. 6. Кисельова О. Чинний порядок
оподаткування доходів, отриманих страховиками від здійснення операцій з технічними резервами / О. Кисельова
// Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 9. – С. 36–49. 7. Шірінян Л. В. Удосконалення організації фінансів та
оподаткування страхових компаній України / Л. В. Шірінян // Економіка України. – 2010. – № 6. – С. 55–66.
8. Охріменко О. О. Страховий захист: менеджмент, маркетинг, економіка безпеки (туристське підприємництво) :
навч. посібн. / О. О. Охріменко. – К. : Міжнародна агенція "BeeZone", 2005. – 416 с. 9. Гаманкова О. О.
Оподаткування страховиків податком на прибуток як важіль державного регуляторного впливу / О. О. Гаманкова,
Д. В. Гаманков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Економіка". – 2011. –
Вип. 126. – С. 5–7. 10. Богута Н. Страхові податки: уся справа у грошах [Електронний ресурс] / Н. Богута // Дзеркало
тижня. – 2005. – № 24. – 25 червня. – Режим доступу : http://dt.ua/ECONOMICS/strahovi_podatki_usya_sprava_v_
groshah-43772.html. 11. Сидорчук О. Податкові аспекти страхових схем оптимізації [Електронний ресурс]
/ О. Сидорчук// Україна фінансова: інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку. –
2011. – № 7/8. – С. 20–21. – Режим доступу : http://webcache.googleusercontent.com /search?q=cache:G4gy_jnrlNUJ:
www.ufin.com.ua/analit_mat/strah_rynok /138.html. 12. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності : Закон України
№ 4014-VI від 04.11.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sts.gov.ua/podatkove-zakonodavstvo/zakoniukraini/zakoni-ukraini- za-2011-rik/53460.html. 13. Гега П. Т. Правовий режим оподаткування в Україні / П. Т. Гега. – К. :
Юрінком, 1997. – 144 с. 14. Задорожний О. Страхова виплата за пошкоджені основні засоби: податковий облік
[Електронний ресурс] / О. Задорожний // Вісник Податкової служби України. – 2012. – № 2. – 13 січня. – Режим
доступу : http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/125.
Інформація про автора
Шірінян Лада Василівна – канд. екон. наук, доцент, докторант відділу фінансових ринків Державної
навчально-наукової установи "Академія фінансового управління" Науково-дослідного фінансового інституту
Міністерства фінансів України (04119, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44, e-mail: ladashirinyan@ukr.net).

