
Податкова реформа 
нового Уряду

Чи готові ви та ваш бізнес?
Навігатор у підготовці до нових правил гри 



Що змінюється?

• Аналіз поточної структури для ідентифікації КІК та оцінки 
впливу правил КІК на податкове навантаження групи

• Підготовка звітності з КІК, податкової декларації для 
фізичних осіб (контролерів КІК)

• Консультації з питань реструктуризації (ідентифікація 
«активних»/«пасивних» КІК), податкове моделювання

• Нерозподілений прибуток іноземних компаній може 
оподатковуватись в Україні за ставкою 18% на рівні 
українського бенефіціара бізнесу (фізичної чи юридичної 
особи) 

• Потрібно декларувати частки в іноземних компаніях, 
фондах, трастах та щорічно готувати звітність щодо КІК

Контрольовані іноземні компанії (КІК)

Конструктивні дивіденди та розширена ТЦУ-
документація

• Нова звітність з ТЦУ: майстер-файл та звіт у розрізі країн. 
У податківців буде інформація про весь ланцюг 
створення доданої вартості в групі, розподіл податкового 
навантаження між компаніями групи в усіх країнах

• 18% авансовий внесок та 15% податок на доходи 
нерезидентів на виплати нерезидентам в операціях на 
неринкових умовах

• Потрібно доводити, що витрати в операціях з 
нерезидентами мають ділову мету 

Ділова мета 

• 15% податок на дивіденди, проценти, інші виплати 
нерезидентам, якщо буде доведено, що структура/ 
операція спрямовані переважно на отримання податкової 
вигоди в Україні (тест основної мети)

Застосування податкових пільг за конвенціями

• Звужується база для розрахунку ліміту процентних 
витрат

• Відсутнє право переносити невраховані процентні 
витрати на майбутні періоди

Облік процентних витрат 

Послуги для власників бізнесу (КІК) 

Як ми можемо допомогти?

1

• Тестування структури на відповідність новим умовам, 
допомога в реструктуризації (спрощенні) структури для 
зниження податкових ризиків

• Підготовка «захисного файлу» (аргументація та захисна 
стратегія у разі виникнення спору з податковими органами 
щодо можливості застосування пільг за конвенцією)

Реструктуризація міжнародних структур 

• Підготовка документації з ТЦУ

• Аналіз ключових операцій групи для ідентифікації та 
оцінки ризиків

• Податково-юридичне структурування операцій, 
реструктуризація операційної моделі для зниження 
ризиків

• Підготовка «захисного файлу» з аргументами 
(доказами) наявності ділової мети операції 

Побудова операційних моделей

• Розробка варіантів зміни структури фінансування для 
досягнення помірного рівня податкового навантаження на 
групу

• Податкове моделювання
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Податково-юридичне структурування угод з 
придбання нерухомості  
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• 15% податок на прибуток нерезидента від 
продажу частки в компанії А або в компанії 
Б, якщо основним активом А/Б є нерухомість 
в Україні 

• Якщо у продавця-нерезидента немає в 
Україні представництва, податок утримує 
покупець

Оподаткування угод з 
нерухомістю в Україні
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Структурування операцій з фінансування
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Про «Делойт»

Назва «Делойт» стосується однієї чи більшої кількості юридичних осіб, які входять до складу «Делойт
Туш Томацу Лімітед» («ДТТЛ»), глобальної мережі фірм-учасників ДТТЛ та пов’язаних з ними осіб. 
ДТТЛ (також іменується як «Делойт Глобал») і кожна з фірм-учасників ДТТЛ є самостійними та
незалежними юридичними особами. ДТТЛ не надає послуг клієнтам. Додаткову інформацію розміщено
за посиланням: www.deloitte.com/about.

Компанія «Делойт» є провідним світовим постачальником послуг у сфері аудиту і надання
запевнення, консалтингу, корпоративних фінансів, управління ризиками, оподаткування та інших
супутніх послуг. Наша мережа фірм, яка працює у понад 150 країнах та територіях, надає послуги для
чотирьохсот з п’ятисот найбільших компаній світу за щорічним рейтингом журналу Fortune. Дізнатися
про те, яким чином близько 312 000 фахівців компанії «Делойт» спрямовують свої професійні зусилля
на досягнення результатів, які мають значення, ви можете за посиланням: www.deloitte.com.

Це повідомлення містить інформацію лише загального характеру. Ані «Делойт Туш Томацу Лімітед», 
ані жодна з фірм-учасників та пов’язаних з ними осіб (надалі разом – «мережа «Делойт») не надають
професійні консультації або послуги за допомогою цього повідомлення. Перш ніж ухвалити будь-яке
рішення чи вдатися до будь-яких дій, які можуть вплинути на ваше фінансове становище або бізнес, 
рекомендуємо звернутися за консультацією до кваліфікованого фахівця. Жодна юридична особа, яка
входить до мережі «Делойт», не відповідає за будь-які збитки, яких зазнала будь-яка особа, яка
покладається на це повідомлення.
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