
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ «Міжнародне оподаткування: трансформація бізнесу» 
(проект програми) 

08:00 - 09:00 Реєстрація. Вітальна кава 
09:00 - 10:20 Стратегічна сесія. Світові тренди міжнародного оподаткування та 
їх вплив на податкову політику України 
• Політика міжнародного оподаткування, податкове резидентство і валютне 

регулювання 
• Нові ініціативи щодо розвитку систем запобігання ухиленню транснаціональними 

компаніями від сплати податків 
• Поточна ситуація щодо затвердженого Плану дій щодо поглиблення 

співробітництва України з ОЕСР на 2019-2020 роки та подальший рух України 
• Регулювання руху капіталів та фінансових ринків у відповідності до Угоди про 

Асоціацію між Україною та ЄС 
• Заходи проти податкових зловживань при використанні міжнародних угод. Підходи 

ДПС і міжнародний досвід 
• Нематеріальні активи post-BEPS 
Модератор: Тетяна Острікова, народний депутат України 8 скликання, експерт з 
міжнародного оподаткування  
Спікери: 
Габріела Міранда, менеджер проектів в Україні, програма Євразія, ОЕСР 
Данило Гетманцев, народний депутат України 9 скликання  
Ніна Южаніна, народний депутат України 9 скликання 
Оксана Маркарова, міністр фінансів України 
Яків Смолій, голова Національного банку України 
Сергій Верланов, голова Державної податкової служби України 
Олена Макеєва, голова Ради директорів Аудиторської фірми «Аксьонова та 
партнери" Geneva Group International, заступник міністра фінансів (2015-2016) 
Анна Сергійчик, менеджер компанії RoyaltyRange 
10:20 - 10:50 Дискусія -  Розгляд проблеми розмивання податкової бази і 
перенесення прибутку (з офіційними цифрами по податковому навантаженню на 
бізнес). Модератор: Тетяна Острікова, народний депутат України 8 скликання + 
спікери, Олександр Шемяткин, партнер , «КМ Партнери», Представники  
міжнародних аудиторських компаній 

БІЗНЕС В ОФІЦІЙНИХ ЦИФРАХ

20 вересня 2019 р.  
готель «Park Inn Radisson Kyiv Troyitska»  
(вул. Велика Васильківська, 55) 
Організатор форуму: Економічно-аналітичний журнал «РЕЙТИНГ. Бізнес в офіційних 
цифрах» 
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10:50 - 11:15 Перерва на каву 

10.50.-11.15. Брифінг для ЗМІ 

11:15 - 12:40 Сесія 2. Інструменти Глобальної прозорості - ТЦУ, BEPS 
• Боротьба з офшорами та пошук незадекларованих коштів, недоплачених податків / 

Заходи, спрямовані на боротьбу з мінімізацією оподаткування в результаті 
перенесення центру прибутку 

• Перспективи запровадження автоматичного обміну податковою інформацією 
згідно CRS:нормативна база, критерії, ключові тенденції, результати. 

• Головні ризики використання колізій в міжнародних угодах з метою подвійного 
неоподаткування доходів 

• Правила тонкої капіталізації. Концепція фактичного одержувача доходу  
• Реалізація заходів плану BEPS: українські реалії впровадження.  
• Ризики в операціях з низькоподатковими юрисдикціями 
• Ідентифікація податкових ризиків в ТЦУ від практиків 
• Ефективні інструменти визначення ставок роялті та плати за послуги 
Модератор: 
Спікери: 
Олександр Лепетюк, в.о. директора Департаменту трансфертного ціноутворення та 
міжнародного оподаткування ДФС України  
Людмила Паламар, начальник відділу міжнародного оподаткування та імплементації 
міжнародних договорів управління податкової політики департаменту податкової, 
митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України 
Ярослав Романчук, керуючий партнер, адвокат, Керівник практики податкового та 
митного права, Юридична Група EUCON 
Олексій Задорожний, начальник управління методології податку на прибуток 
підприємств Департаменту методологічної та нормотворчої роботи ДФС України 
Євген Козлов, старший проектний менеджер Офісу підтримки реформ при 
Міністерстві фінансів України 
Евгенія Абросімова, керівник департаменту Трансфертного ціноутворення  компанії 
«Аудит-Інвест» 
Анна Рудь, Відносини з Клієнтами RoyaltyStat 
представник партнера 
представник партнера 

12:40 - 13:20 Практична сесія. Комплаєнс в міжнародних взаємовідносинах 
• Комплаєнс-контроль та комплаєнс - ризики в транснаціональних транзакціях 
• Контроль за бенефіціарами в світі та Україні 
• Банківсько-фінансова система України: чого очікувати і на що сподіватись 



Спікери: 
Андрій Сегал, адвокат, контрактний партнер ЮК «АМБЕР» 
Ірина Сидорова, старший представник Bureau Van Dijk в Східній Європі 

13:20 - 14:00 Перерва на обід 

14:00 - 15:30 Сесія 3. Податковий контроль, досудове врегулювання та 
мінімізація ризиків 
• Податковий контроль в ТЦУ: підстави; порядок; штрафи. Спірні моменти. План BEPS 

крізь призму ТЦУ 
• Ризики використання статусу постійного представництва  
• Практика захисту інтересів платників податків під час податкових перевірок з ТЦУ 
• Прості правила як уникнути перевірок з ТЦУ 
• Рекомендації по виведенню підприємства зі статусу ризикових контрагентів 
• Адміністративне оскарження – ефективність та доцільність 
• Досудове врегулювання податкових спорів – алгоритми 
• Міжнародне податкове структурування та вибір юрисдикцій 
Модератор: 
Спікери:  
В'ячеслав Кругляк, начальник управління перевірок трансфертного ціноутворення 
департаменту аудиту ДФС України 
Тетяна Савчук, аудитор, керівник практики трансфертного ціноутворення  ID Legal 
Group 
представник партнера 
представник партнера 
представник партнера 
представник партнера 

15:30 - 15:45 Перерва на каву 

15:45 - 16:30 Сесія 4. Судова практика  
• Прецедентна судова практика з податкових правопорушень, пов'язаних з 

нерезидентом 
• Міжнародний і український досвід протидії відходу від оподаткування та приклади 

судової практики 
• Судова практика в розрізі застосування методів по ТЦУ 
• Міжнародні податкові спори – тренди та кейси 
Модератор: 
Спікери: 



Вікторія Фоменко, партнер, керівник практики податкового та митного права 
міжнародної юридичної фірми «INTEGRITЕS»  
Іван Шинкаренко, партнер , «КМ Партнери» 
представник партнера 

16:30 - 17:45 Спеціальна сесія по звітності «Застосування МСФЗ та документація 
з ТЦУ» 
• Впровадження МСФЗ – труднощі переходу. Визнання доходів і витрат 
• Проблематика легалізації первинної документації  
• Аудиторський комітет: порядок створення, функції та повноваження. Великі і 

середні підприємства. Особливості переходу із категорії в категорію. Обов'язковий 
аудит та застосування МСФЗ 

• Підготовка звітів з ТЦУ  –  за 10 днів до dead-line 
• Проведення податковою службою аналізу документації по ТЦО  
Модератор: 
Спікери:  
Тетяна Каменська, голова Аудиторської палати Українипредставник партнера 
представник Міністерства фінансів України 
Ольга Єльченко, керуючий партнер компанії «Аудит-Інвест» 
представник партнера 
17:45 Запитання-відповіді 


