
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ «Міжнародне оподаткування: трансформація бізнесу» 

09:00 - 10:00 Реєстрація. Вітальна кава 
10:00 - 11:00 Стратегічна сесія «Міжнародне співробітництво та політика 
міжнародного оподаткування» 
• Поточна ситуація щодо затвердженого Плану дій щодо поглиблення 

співробітництва України з ОЕСР на 2019-2020 роки та подальший рух України 
• Актуальні виклики проблеми від уникнення сплати податків. Заходи проти 

податкових зловживань при використанні міжнародних угод. Ратифікація FATCA  
• Регулювання руху капіталів та фінансових ринків у відповідності до Угоди про 

Асоціацію між Україною та ЄС 
• Нові ініціативи щодо розвитку систем запобігання ухиленню транснаціональними 

компаніями від сплати податків. Що ще є у світовій практиці окрім BEPS? 
Модератор: Тетяна Острікова, народний депутат України 8 скликання, експерт з 
міжнародного оподаткування  
Спікери: 
Габріела Міранда, менеджер проектів в Україні, програма Євразія, ОЕСР 
Людмила Паламар, начальник управління міжнародного оподаткування 
департаменту податкової політики та нагляду за фіскальними органами Міністерства 
фінансів України 
Євген Степанюк, начальник управління реформування фінансового сектору 
Національного банку України 
Олена Макеєва, голова Ради директорів Аудиторської фірми «Аксьонова та 
партнери" Geneva Group International, заступник міністра фінансів (2015-2016) 

11:00-11:15 запитання-відповіді 

11:15 - 11:30 Перерва на каву 

11:30 – 13:00 Сесія 2. Інструменти Глобальної прозорості – ТЦУ, BEPS 
• Відображення реалізації кроків імплементації BEBS у законопроекті №1210 
• Запровадження автоматичного обміну та BEPS ініціатив в Україні: що треба знати 

українському бізнесу 
• Реалізація заходів плану BEPS: українські реалії впровадження  
• BEPS і податкова амністія. Точки перетину і ризики 
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Модератор: Марія Данюк, головний редактор журналу «РЕЙТИНГ. Бізнес в 
офіційних цифрах» 
Спікери: 
Євген Козлов, старший проектний менеджер Офісу підтримки реформ при 
Міністерстві фінансів України 
Анна Невмержицька, керівник практики міжнародного податкового планування 
PwC в Україні  
Ярослав Романчук, керуючий партнер, адвокат, Керівник практики податкового та 
митного права, Юридична Група EUCON 
Дмитро Савчук, асоційований партнер, Lavrynovych & Partners Law Firm  
Олена Жукова, керуючий партнер Сайвена Груп 

12:50-13:00 запитання-відповіді 

13:00 - 13:40 Сесія 5. Спеціальна сесія по звітності «Застосування МСФЗ та 
документація з ТЦУ» 
• Аудиторський комітет: порядок створення, функції та повноваження. Великі і 

середні підприємства. Особливості переходу із категорії в категорію. 
• Застосування МСФЗ та обов’язковий аудит великих, середніх підприємств та 

підприємств, що становлять суспільний інтерес 
• Глобальна документація з ТЦУ: що буде аналізувати ДПС 
Модератор: Катерина Проскура, керуючий партнер АК «Міжнародна правова 
безпека» 
Спікери:  
Микола Романюк, заступник голови Аудиторської палати України 
Ольга Єльченко, керуючий партнер компанії «Аудит-Інвест» 

13:40 - 13:50 запитання-відповіді  

13:50 - 14:50 Перерва на обід 

14:50 - 15:50 Практична сесія. Комплаєнс в міжнародних взаємовідносинах 
• Правила тонкої капіталізації. Концепція фактичного одержувача доходу 
• Операції з низькоподатковими юрисдикціями: де приховані найбільші ризики і як їх 

уникнути? Тенденції 2019 року: номінальні посередники, 30% коригування, остання 
судова практика 

• 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 
Модератор: Марія Данюк, головний редактор журналу «РЕЙТИНГ. Бізнес в 
офіційних цифрах» 
Спікери: 



Олексій Задорожний, начальник управління методології податку на прибуток 
підприємств Департаменту методологічної та нормотворчої роботи ДФС України 
Евгенія Абросімова, керуючий партнер, керівник департаменту Трансфертного 
ціноутворення  компанії «Аудит-Інвест» 
Максим Лавринович, керуючий партнер Lavrynovych & Partners Law Firm 
Андрій Сегал, адвокат, контрактний партнер ЮК «АМБЕР» 
15:50 - 16:00 запитання-відповіді 

16:00 - 16:10 Перерва на каву 

16:10 - 16:55 Сесія 3. Податковий контроль та мінімізація ризиків 
• Податковий контроль в ТЦУ: підстави; порядок; штрафи. Спірні моменти. План BEPS 

крізь призму ТЦУ 
• Прості правила як уникнути перевірок з ТЦУ 
• Особливості застосування правил ТЦ щодо постійних представництв нерезидентів в 

Україні 
• Практика захисту інтересів платників податків під час податкових перевірок з ТЦУ 
Модератор: Олександр Голіздра, агенція «Маркет Інфо»  
Спікери:  
В'ячеслав Кругляк, начальник управління перевірок трансфертного ціноутворення 
департаменту аудиту ДФС України 
Тетяна Савчук, аудитор, керівник практики трансфертного ціноутворення  ID Legal 
Group 
Катерина Кісліцина, менеджер практики трансфертного ціноутворення PwC в 
Україні 

16:55 - 17:05 запитання-відповіді 

17:05 - 17:40 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 
• Пільги з податку на репатріацію: практика сьогодні та перспективи в майбутньому 
Модератор: Наталія Блажівська, Верховний Суд, Суддя Касаційного 
адміністративного суду 
Спікери: 
Вікторія Фоменко, партнер, керівник практики податкового та митного права 
міжнародної юридичної фірми «INTEGRITЕS»  



Іван Шинкаренко, партнер , «КМ Партнери» 
Віталій Оджиковський, радник «Sayenko Kharenko» 

17:40 – 18:40 (Час початку сесії залежитиме від часу закінчення засідання ВРУ) 
Панельна дискусія – Точки зору на проблеми розмивання податкової бази і 
перенесення прибутку 
• Заходи, спрямовані на боротьбу з мінімізацією оподаткування в результаті 

перенесення центру прибутку 
• Розкриття інформації - як бачать законотворці 
• Нові законопроекти: головні зміни, терміни впровадження, додаткові обговорення 
• Політика міжнародного оподаткування, податкове резидентство і валютне 

регулювання 
• Боротьба з офшорами та пошук незадекларованих коштів, недоплачених податків 
Модератор: Тетяна Острікова, народний депутат України 8 скликання, експерт з 
міжнародного оподаткування  
Спікери: 
Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 
банківської діяльності, податкової та митної політики  
Оксана Маркарова, міністр фінансів України (запрошено, очікуємо підтвердження) 
Ніна Южаніна, народний депутат України 9 скликання, член Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики 
Сергій Верланов, голова Державної податкової служби України 
Ярослав Железняк, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з 
питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики 
Ольга Белькова, народний депутат України 9 скликання, член Комітету Верховної 
Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики 
Дискусія: спікери панелі та представник від Офісу Президента України та від офісу 
реформ Кабінету Міністрів України, та Олександр Шемяткін, партнер, «КМ 
Партнери», Олександр Когут, директор з регуляторного забезпечення компанія 
«Київстар», Світлана Мусієнко, партнер, «Sayenko Kharenko» 

18:40 – 19:30 Коктейль-вечір


