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Оcобливості оподаткування банків у різних країнах світу 
 

В умовах економічної кризи та політичної нестабільності вітчизняні банківські установи переживають 

не найкращі часи, тому держава повинна використовувати всі можливі інструменти для підвищення 

ефективності регулювання діяльності банків і забезпечення стабільної банківської системи. У зв’язку із 

загостренням світових кризових явищ, швидким розвитком потреб суспільства, тенденцією до соціалізації 

економіки виникає необхідність у реформуванні податкового регулювання банківського сектору. Існує 

багато чинників, які можуть стати на заваді впровадження дієвих податкових стимулів, тому виникає 

необхідність у дослідженні зарубіжного досвіду оподаткування банківських установ та пошуку на цій 

основі шляхів удосконалення оподаткування банків в Україні. 

Банківські установи є необхідною частиною в забезпеченні коректного і своєчасного збору податкових 

надходжень до бюджету держави, що, безсумнівно, позначається на економіці країни у цілому. Українська 

економіка розвивається в складних та суперечливих умовах, відчуває на собі дію низки позитивних і 

негативних чинників. Одним із таких ключових чинників є діюча податкова політика держави. У сучасних 

умовах розвитку економіки України банківська сфера та її оподаткування є важливими складниками 

національних фінансів [1]. Розглядаючи оподаткування банків в Україні, цікаво провести порівняльний 

аналіз із моделями оподаткування банківських установ, що функціонують у розвинених країнах світу. Цей 

аналіз допоможе виявити недоліки і намітити шляхи вдосконалення оподаткування банків.  

У США оподаткування банків здійснюється за загальними правилами оподаткування корпорацій. Основна 

ставка податку на прибуток корпорацій у США становить 35%, але остаточна величина залежить від величини 

отриманого доходу протягом року і визначена на рівні від 15% до 39% [2]. У деяких штатах замість місцевого 

податку на прибуток передбачена ліцензія, за яку треба платити, в інших діють спеціальні правила 

оподаткування банківської діяльності, у третіх розроблені спеціальні податки. У Німеччині податок на доходи 

корпорацій стягується з балансового прибутку компанії. Ставка податку на прибуток встановлена на рівні 15% 

плюс, так званий солідарний податок у розмірі 5,5% від ставки податку. Об'єктом оподаткування виступає 

прибуток, отриманий від підприємницької діяльності, ставка в середньому становить 14–17%. Таким чином, 

ефективна ставка з податку на прибуток корпорацій становить близько 30–33% [4].  

Ставка податку на прибуток корпорацій у Великобританії регламентується фінансовим законом та 

залежить від розміру отримуваного доходу і змінюється один раз на рік. У Франції кращі надходження від 

непрямих податків, особливо ПДВ, який становить основну частку державного бюджету (ставка ПДВ у Франції 

– 18,6%). Акціонерні товариства сплачують податок на прибуток. Ставка корпоративного прибуткового 

податку становить 33,3%. Доходи від приросту ринкової вартості довгострокового капіталу, тобто капіталу, 

який знаходиться на балансовій вартості понад двох років, оподатковуються за ставкою 18% . 

Розглянувши податкові системи різних країн і проаналізувавши відхилення процентних податкових 

ставок зарубіжних країн від національних, можна зробити висновок, що в Україні податкові ставки значно 

нижчі.  Розглянувши практику оподаткування банківських установ у країнах Європейського Союзу та 

США, нами встановлено, що у світі досить часто використовують спеціальне оподаткування банківських 

установ шляхом установлення різноманітних пільг. Практика зарубіжних країн засвідчує ефективність 

такого оподаткування, що, своєю чергою, є доцільним для використання в податковій політиці України. 

Зокрема, для вітчизняних банківських установ варто було б застосовувати такі пільги як звільнення від 

оподаткування коштів банків, які інвестуються в інноваційні підприємства; надання пільг в оподаткуванні 

банків, що здійснюють довгострокове інвестиційне кредитування.  
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