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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ 
ЦИФРОВИХ КОМПАНІЙ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Стаття присвячена дослідженню правового регулювання оподаткування цифрових ком-

паній у Великобританії. Вказано, що ознакою сучасного етапу розвитку суспільства є зна-
чна цифровізація економіки внаслідок застосування результатів еволюції інформаційних 
технологій. Наслідком такого розвитку сучасних інформаційних технологій є модернізація 
наявних податкових систем та поява необхідності вироблення нових підходів до оподат-
кування цифрової економіки, зокрема, великих транснаціональних цифрових компаній. Вка-
зано, що поширення цифрових компаній спричинило численні політичні дискусії про правове 
регулювання оподаткування їх доходів та місце їх оподаткування. Проблемою є можливість 
таких суб’єктів цифрової підприємницької діяльності бути платниками податків за місцем 
виробництва своїх товарів і послуг, а не їх реалізації. Тобто цифрові компанії створили своє-
рідну «надтериторію», недоступну для національних податкових органів. Деякі європейські 
юрисдикції, серед яких Великобританія, запровадили спеціальні податки на цифрові послуги 
(DST), що націлені саме на оподаткування великих цифрових компаній. Податки на цифрові 
послуги (DST) - це податки на валовий прибуток з податковою базою, яка включає доходи, 
отримані від певного набору цифрових товарів або послуг, або на основі кількості цифро-
вих користувачів у країні. Ставка податку становить 2 відсотки з доходів від соціальних 
мереж, пошукових систем в мережі Інтернет та онлайн-ринків (маркетплейсів). Платни-
ками є транснаціональні компанії, доходи яких становлять 500 мільйонів фунтів стерлінгів 
у всьому світі та 25 мільйонів фунтів стерлінгів у Великобританії. При цьому, вважається, 
що оподатковувані цифрові послуги надаються на території Великобританії, якщо вони 
надаються для користувача, для якого розумно припустити, що він перебуває у Сполуче-
ному Королівстві. Тобто використовується широкий підхід до визначення місцезнаходження 
користувача. Податок викликає широкі дискусії у світі, проте є одним із шляхів належного 
оподаткування суб’єктів підприємництва, діяльність яких базується на використанні 
результатів розвитку інформаційних технологій. 

Ключові слова: оподаткування, цифрова економіка, цифрові компанії, податок на цифрові 
послуги, інформаційні технології. 

Постановка проблеми. Сучасний етап 
розвитку суспільства характеризується знач-
ною цифровізацією економіки внаслідок засто-
сування результатів еволюції інформаційних 
технологій. Цифровізація призводить до руйну-
вання дійсних податкових систем та актуалізує 
необхідність знаходження новітніх підходів до 
оподаткування цифрової економіки. Велико-
британія є одним із лідерів впровадження інно-
ваційних підходів до правового регулювання 

оподаткування цифрових компаній, тому необ-
хідним є дослідження досвіду цією держави. 

Аналіз останніх досліджень. Питання 
правової природи податку, його особливостей 
досліджувалися Р.О. Гаврилюк [2]. Проблеми 
оподаткування цифрової економіки досліджу-
вали  E. Асен [7], О.В. Вієцька [1], А.С. Овча-
ренко [4], Крістіан Н. Онєгбуле [12], Ж. Сабо[14], 
К.В. Солодан [16], К. Шпенгель [11] та інші. 
Проте дослідження досвіду правового регулю-
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вання оподаткування цифрових компаній Вели-
кобританією в Україні не здійснювалось. 

Метою статті є дослідження правового регу-
лювання оподаткування цифрових компаній 
у Великобританії. 

Виклад основного матеріалу. Особливістю 
цифрових компаній є те, що вони мають доступ 
до ринків і можливість отримувати прибуток без 
необхідності мати фіксоване місце розташу-
вання. Зростання цифрової економіки в останні 
десятиліття поєднувалося з політичними диску-
сіями про податки, які сплачують цифрові ком-
панії, і де вони їх сплачують. Так званий «дохід 
без громадянства» , який отримують ці компанії, 
не сприяє державним бюджетним надходжен-
ням у країнах, де багатонаціональні компанії 
продають свої товари чи послуги [11]. Зростає 
стурбованість наявною міжнародною подат-
ковою системою, яка не відповідає належним 
чином цифровізації економіки. Згідно з чинними 
міжнародними податковими нормами, трансна-
ціональні компанії зазвичай сплачують податок 
на прибуток підприємств там, де відбувається 
виробництво, а не там, де знаходяться спо-
живачі або, зокрема, для цифрового сектора, 
користувачі. Завдяки цифровій економіці під-
приємства (неявно) отримують дохід від корис-
тувачів за кордоном, але без фізичної присут-
ності не обкладаються податком на прибуток 
підприємств у цій іноземній країні [7].

 З цієї точки зору Інтернет та цифрові плат-
форми створили «надтериторію», недоступну 
для національних податкових органів. Крім 
того, цифрові мережі мають можливість зміню-
вати природу товарів: наприклад, матеріальні 
блага, коли стають доступними через Інтер-
нет, можуть набувати деяких типових характе-
ристик нематеріальних благ. Книгу може одно-
часно читати в Інтернеті невизначена кількість 
людей (за допомогою, наприклад, програмного 
забезпечення Kindle); пропонуючи послугу 
з оплатою доступу, та сама мережа може також 
штучно створювати дефіцит товару, роблячи 
його, таким чином, більш схожим на традиційне 
матеріальне благо [6].

Бізнес-моделі, що включають компанії соціаль-
них мереж, ринки електронної комерції, хмарні 
послуги та платформи веб-сервісів, є об’єктами 
цільової податкової політики. У деяких випадках 
така податкова політика включає правове регу-
лювання, що є розширенням старих правил для 
нових гравців, тоді в інших випадках правове 
регулювання включає спеціальні податки, спря-
мовані спеціально на бізнес або платформу [7].

Деякі держави, серед яких Сполучене Коро-
лівство, Франція, Італія та інші, запровадили 
спеціальні податки на цифрові послуги. 

Намагання таких держав встановити податки 
в Інтернеті на національному рівні або на рівні 
ЄС викликає конфлікти між податковими юрис-
дикціями, оскільки такі податки неминуче пере-
криваються вимогами щодо корпоративного 
доходу держави їхнього законного перебування. 
Крім того, ці інтернет-податки, як правило, збіга-
ються з ПДВ, і, як і ПДВ, вони можуть призвести 
до вищих кінцевих цін на продукти та послуги [6]. 

Податки на цифрові послуги (DST) - це 
податки на валовий прибуток з податковою 
базою, яка включає доходи, отримані від пев-
ного набору цифрових товарів або послуг, або 
на основі кількості цифрових користувачів 
у країні [7].

У Великобританії DST набув чинності у квітні 
2020 року [8], а перший платіж був здійснений 
у квітні 2021 року [9]. Податок стягується за став-
кою 2 відсотки з доходів від соціальних мереж, 
пошукових систем в Інтернеті та онлайн-ринків 
(маркетплейсів). Податок включає звільнення 
для перших 25 мільйонів фунтів стерлінгів (29,6 
мільйона доларів [3]) оподатковуваних доходів 
і надає альтернативний розрахунок DST в рам-
ках «безпечної гавані» для підприємств з низь-
ким рівнем прибутку від об’єктів діяльності. 
Порогові значення доходу встановлені на рівні 
500 мільйонів фунтів стерлінгів (592 мільйонів 
доларів США) у всьому світі та 25 мільйонів 
фунтів стерлінгів (29,6 мільйона доларів США) 
всередині країни [10; 7]. DST використовує 
широке юридичне поняття «користувач Вели-
кобританії». Цей термін означає будь-якого 
користувача, для якого розумно припустити, що 
він зазвичай перебуває у Сполученому Коро-
лівстві або зареєстрований у Сполученому 
Королівстві [18]. Що стосується трансакцій на 
ринку, цифрові послуги надаються у Велико-
британії, коли користувач є стороною транзакції 
або транзакція виникає у зв’язку з проживан-
ням або місцезнаходженням у Великобрита-
нії. Щоб отримати дохід від онлайн-реклами, 
потрібно, щоб або користувач із Великобританії 
платив за рекламу, або щоб рекламу перегля-
дали або іншим чином споживали користу-
вачі з Великобританії [18]. Тоді як, наприклад, 
в Австрії використовується змішаний підхід [14]. 
Послуга онлайн-реклами вважається наданою 
всередині країни, якщо вона отримана на при-
строї користувача з внутрішньою IP-адресою, 
а її вміст і дизайн (також) націлені на внутріш-
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ніх користувачів [5]. Платниками податків DST 
є лише ті компанії, які належать до групи, яка 
відповідає цим пороговим умовам. У Велико-
британії: платник податку на DST підлягає опо-
даткуванню, якщо: (a) загальна сума доходу 
від цифрових послуг, отримана всіма членами 
його групи, перевищує 500 мільйонів фунтів 
стерлінгів, і (b) загальна сума доходу від циф-
рових послуг у Великобританії, отримана за 
цей період всіма членами групи перевищує 25 
мільйонів фунтів стерлінгів. Податком оподат-
ковується лише частина доходу від цифрових 
послуг Великобританії, що перевищує 25 міль-
йонів фунтів стерлінгів [7; 18]. 

На практиці податок на цифрові послуги 
в Великобританії працює наступним чином. 
Податкові зобов’язання розраховуються на рівні 
групи транснаціональної компанії, але нарахову-
ються окремим організаціям групи, доходи яких 
охоплюють користувачів із Великобританії. Ці 
суб’єкти вносять внесок до податкових порогів 
пропорційно своєму внеску. Порогові значення 
означають, що DST застосовується лише до 
груп із глобальним доходом понад 500 мільйо-
нів фунтів стерлінгів і доходом у Великобританії 
понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів, що вклю-
чає надбавку, щоб перші 25 мільйонів фунтів 
стерлінгів доходів групи, отримані від користу-
вачів із Великобританії, не підлягали оподатку-
ванню DST. Існують різні міркування щодо того, 
що означає участь користувача з Великобри-
танії, залежно від діяльності, про яку йдеться: 
вважається, що трансакції на онлайн-ринках 
залучають користувачів із Великобританії, якщо 
принаймні одна зі сторін проживає у Великій 
Британії, однак стягнений податковий дохід буде 
зменшено на 50%, якщо інший користувач пере-
буває в країні, де стягується податок подібний до 
DST. Доходи від реклами вважатимуться отри-
маними від користувачів із Великобританії, якщо 
реклама призначена для британської аудиторії. 
Принцип «безпечної гавані» доступний для ком-
паній, які працюють із низьким рівнем прибутку 
або збитків, що дозволяє таким організаціям 
використовувати альтернативну базу збору для 
розрахунку своїх зобов’язань і фактично призве-
сти до зниження зобов’язань за DST або взагалі 
не нести відповідальності, якщо вони збиткові. 
DST підлягає вирахуванню як витрати бізнесу, за 
умови, що він понесений повністю та виключно 
для цілей торгівлі. Однак він не підлягає зара-
хуванню до податкових зобов’язань корпорацій 
у Великобританії, оскільки це може призвести до 
подвійного оподаткування [15].

Деякі дослідники [13] наголошують на необ-
хідності усунення податку на цифрові послуги 
або роз’ясненні того, як суб’єкти підприємни-
цтва можуть уникнути подвійного оподаткування 
цифрових доходів. Так, вказується, що держа-
вам слід встановити чіткі терміни скасування 
DST для уникнення податкових та торговельних 
війн, а також запровадити чіткі норми, що забез-
печать уникнення подвійного оподаткування. 
В літературі наголошується, що на відміну від 
податку на прибуток підприємств, DST стягу-
ється з доходів, а не з прибутку, не враховуючи 
прибутковість. Здавалося б, низькі податкові 
ставки таких податків з обороту можуть призве-
сти до високого податкового тягаря. Наприклад, 
бізнес із 100 дол. доходу та 85 дол. витрат має 
прибуток у 15 дол., або 15 відсотків. Ставка 
DST 3 відсотки означає, що компанія повинна 
сплатити 3 долари США податку на прибуток 
(3 відсотки від 100 доларів доходу), що відпо-
відає податку на прибуток у розмірі 20 відсо-
тків (податок в 3 долари США, поділений на 15 
доларів США). Це означає, що відповідні ефек-
тивні ставки податку на прибуток змінюються 
залежно від прибутковості, непропорційно зав-
даючи шкоди підприємствам з нижчою нормою 
прибутку. DST є дискримінаційними з точки 
зору розміру підприємства. Внутрішні та світові 
пороги доходів призводять до того, що податок 
застосовується виключно до великих трансна-
ціональних компаній. Хоча це може полегшити 
загальний адміністративний тягар, воно також 
дає відносну перевагу підприємствам, які за 
розміром менші за встановлені законодавством 
межі, і створює стимул для підприємств, які пра-
цюють поблизу порогового значення, змінювати 
свою поведінку. Аналогічно, цифровий бізнес 
знаходиться у відносно невигідному становищі 
в порівнянні з нецифровими підприємствами, 
які працюють у подібній сфері, наприклад, 
онлайн та традиційна реклама [7]. В той же час, 
необхідність запровадження цифрових податків 
широко обговорюється у всьому світі на рівні 
ОЕСР, зважаючи на необхідність зміни підхо-
дів до оподаткування цифрових компаній [17]. 
Зокрема, обговорюється можливість запрова-
дження аналогічного цифрового податку на рівні 
ОЕСР, що є аргументом на користь доцільності 
існування такого податку У Великобританії. 

Висновки. Таким чином, цифрові компа-
нії поставили нові виклики перед податковими 
системами різних країн світу. Проблема оподат-
кування таких підприємств полягає в отриманні 
ними так званого «доходу без громадянства» 
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внаслідок можливості здійснення своєї діяльно-
сті дистанційно. Великобританія стала однією 
із перших держав, що запровадила податок на 
цифрові послуги (DST), платниками якого стали 
транснаціональні цифрові компанії, що мають 
дохід понад 500 млн. фунтів стерлінгів у світі 
та понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів в межах 
Великобританії. Оподатковуються доходи, отри-
мані завдяки користувачам, що знаходяться на 
території Великобританії. 
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Vaitsekhovska O. R., Vdovichen V. A. Legal regulation of taxation of digital companies 
in the United Kingdom

The article is devoted to the study of the legal regulation of taxation of digital companies in 
the United Kingdom.  It is pointed out that a sign of the current stage of development of society 
is the significant digitalization of the economy due to the application of the results of the evolution 
of information technology. The consequence of such development of modern information technologies 
is the destruction of existing tax systems and the emergence of the need to develop new approaches 
to taxing the digital economy, in particular, large multinational digital companies. It is stated that 
the proliferation of digital companies has led to numerous political discussions about the legal 
regulation of taxation of their income and the place of their taxation. The problem is the ability of such 
digital entrepreneurs to be taxpayers at the place of production of their goods and services, rather than 
their sale. That is, digital companies have created a kind of «super-territory» inaccessible to national 
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tax authorities. Some European jurisdictions, including the United Kingdom, have introduced special 
taxes on digital services (DST), which are aimed at taxing large digital companies. Digital services 
taxes (DST) are taxes on gross income with a tax base that includes income from a set of digital 
goods or services or based on the number of digital users in the country. The tax rate in the United 
Kingdom is 2 percent of income from social networks, search engines on the Internet and online 
markets (marketplaces). The payers are multinational companies with revenues of £ 500 million 
worldwide and £ 25 million in the United Kingdom. However, taxed digital services are considered to 
be provided in the United Kingdom if they are provided to a user for whom it is reasonable to assume 
that he is in the United Kingdom. That is, a broad approach to user location is used. The tax is widely 
debated in the world, but it is one of the ways of proper taxation of business entities, which is based 
on the use of the results of information technology. 

Key words: taxation, digital economy, digital companies, digital services tax, information 
technologies, United Kingdom.


