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Актуально
 Деофшоризація. Змінюватися доведеться всім

Рік тому Україна остаточно взяла вектор, спрямований убік Європи, уклавши Угоду про
асоціацію з Євросоюзом. Це передбачає, що українські компанії в недалекому майбутньому
намагатимуться активно виходити на європейські ринки зі своїми продуктами та послугами.
Деякі компанії як першопрохідники почали це робити досить давно.

Важливе питання, яке завжди стоїть перед українськими підприємцями: чи залишатися
працювати зі своєї юрисдикції або все-таки відкрити дочірнє чи сестринське підприємство в
тому регіоні, де передбачається вести діяльність. Важливими чинниками при прийнятті такого
рішення є не лише такі міркування, як чинник сектору діяльності компанії, чинник перешкод для
ведення зовнішньоекономічної діяльності з України, але також чинник вибору в цьому випадку
європейської юрисдикції, яка за всіма показниками має бути найбільш зручною та вигідною
для початку і розвитку компанії на європейському, а також світових ринках.

Автор цієї статті з багаторічного особистого та професійного досвіду, а також відгуків багатьох
клієнтів з України вважає, що такою європейською юрисдикцією зі здоровим діловим кліматом і
доступністю для ведення бізнесу є Королівство Нідерланди. Нижче буде перераховано
причини, з яких Нідерланди заробили такий позитивний імідж у світової ділової громадськості,
що десятиріччями базує свої європейські штаб-квартири в так званій країні Нижніх Земель.

1. Нідерланди – сприятливий міжнародний бізнес-клімат

Для початку, цікаво перерахувати статистику, яка говорить за себе. Нідерланди займають такі
провідні позиції за ключовими показниками згідно з даними, підготовленими світовими
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статистичними агентствами:

– 1-е місце за якістю портової інфраструктури;

– 1-е місце за глобальним логістичним взаємозв'язком;

– 1-е місце за цифровим зв'язком у світі;

– 3-є місце згідно з "Форбсом" як найкраща країна для ведення бізнесу;

– 2-е місце для міста Амстердам як найрозумнішого міста в Європі;

– 2-е місце як найбільш глобалізована країна;

– 3-є місце як країна, яка сприяє світовій торгівлі;

– 3-є місце за конкурентоспроможністю в Європі і 5-е у світі;

– 4-е місце за інноваційністю у світі;

– 7-е місце за інвестиційною привабливістю в Західній Європі;

– 7-е місце як найщасливіша країна у світі.

Нідерланди стратегічно знаходяться між найбільшими економіками Європи. Країну часто
називають воротами в Європу також через існування важливого та великого аеропорту і
морського порту як сполучних вузлів. Країна відрізняється високою політичною й економічною
стабільністю. Робоча сила високоосвічена й англомовна. Економіку навіть називають
економікою знань. Голландська влада підтримує роботу бізнесу особливо в питаннях ввізних
мит та оподаткування. Країна на першому місці серед розвинених європейських країн за рівнем
ощадливості витрат за веденням бізнесу.

2. Головні індикатори податкової системи

Нідерланди є міжнародно орієнтованою державою. Країна має велику мережу договорів з
різними юрисдикціями про уникнення подвійного оподаткування стосовно прибуткового,
корпоративного податку та податку на дивіденди. Працює так званий податковий режим
звільнення від участі, який означає, що корпоративні прибутки і дивіденди щодо внутрішньої та
іноземної участі звільнено від нідерландського корпоративного податку. Немає податку і на
утримання з відсотків і роялті. Також існує практика так званого відстрочення сплати ПДВ на
імпорт.

У Нідерландах використовуються договори про попередні цінові угоди для цілей
оподаткування (APAs) і механізм отримання податкових роз'яснень (ATRs). APAs і ATRs
обов'язкові до виконання Податковою Службою з питань застосування податкового
законодавства для міжнародних холдингів і компаній.

APAs і ATRs гарантують іноземним інвесторам, що національні та міжнародні фіскальні правила
будуть відповідним чином застосовуватися до них у Нідерландах. Це дає змогу уникнути різних
тлумачень і невизначеності для міжнародних компаній та бізнесменів.

Тариф корпоративного оподаткування дуже конкурентний. 20 % на перші 200.000 і 25 % понад
цю суму. Існує так звана 30-процентна податкова постанова для експатів. Вона надає суттєву
знижку, а саме до 30 % на прибутковий податок на період до 120 місяців.

Нідерланди відомі своїм так званим Інноваційним Боксом – це стимул з корпоративного
податку, що діє в Нідерландах з 2007 року. Інноваційний Бокс застосовується до прибутків і
збитків компанії, що виникають через нові технологічні ноу-хау, для яких або для якого було
отримано сертифікат дослідження та розробки. Компанії, які потрапляють під режим



Інноваційного Боксу, мають сплачувати всього лиш 7 % корпоративного податку замість
звичайної ставки 20 – 25 %.

Голландські компанії захищені директивами ЄС: Директива ЄС про материнсько-дочірні
компанії, Директива ЄС про злиття компаній, Директива ЄС щодо процентів і роялті.

3. Логістична інфраструктура

Нідерланди постійно протягом десятиліть розширюють морський порт у місті Роттердам і
аеропорт Схіпгол. Це дає їм можливість займати стратегічну позицію як логістичний центр, що
знаходиться поблизу таких важливих європейських ринків, як наприклад Німеччина, Франція й
Англія.

Нідерланди дуже густо покриті автомагістралями, залізничними коліями та водними каналами
для перевезення вантажів. Почасти через це в країні присутній високорозвинений сектор
надання логістичних послуг. Усі найбільші глобальні логістичні компанії мають свої
дистриб'юторські центри в Нідерландах.

Країна має давні традиції міжнародної торгівлі і, як наслідок, розвинені індустрії, такі як
банківська, лізингова й індустрія надання різного виду терміналів, що обслуговують логістичний
бізнес.

4. ІТ-інфраструктура – голландські цифрові ворота

Голландія позиціонувала себе як країна із найбільш передовою 100 % цифровою,
удосконаленою волоконно-оптичною мережею у всій території держави. Уважається, що рівень
проникнення широкосмугової мережі в країні найвищий у світі.

В Амстердамі знаходиться Amsterdam Internet Exchange (ASM-XC) – найбільший у світі Інтернет
– обмінний пункт. За рівнем використання інтернет-комунікаційних технологій у Європі країна
посідає перше місце.

На нідерландському ринку працюють надійні провайдери широкосмугового Інтернету, передові
компанії з надання інформаційної безпеки, а також надійні й ефективні мережі
енергопостачання.

5. Висновок

Нідерланди є дуже привабливою юрисдикцією для створення не лише холдингової компанії, а й
операційного головного офісу, з метою ефективного та з найменшими перешкодами виходу на
європейські і світові ринки. Для українських компаній із глобальними амбіціями Голландія може
стати гарним стартовим майданчиком з бездоганним іміджем у міжнародних ділових колах.

Своєю чергою, юрисдикція, яка перебуває на такому високому рівні, також пред'являє і високі
вимоги до компаній, що бажають працювати в цьому правовому полі. Головними вимогами
можна назвати вимоги високого професіоналізму до побудови бізнесу, абсолютну прозорість
ведення бізнесу і створення сприятливої атмосфери для юридично захищених працівників, які
залучаються для розбудови та розвитку бізнесу.

Ті українські компанії, які готові працювати в такому ключі, дуже комфортно себе почуватимуть
у Нідерландах і успішно та планомірно розвиватимуть свій міжнародний бізнес.
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