
Податкова реформа 2020
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Спеціалісти «Делойт» будуть раді запропонувати свої рішення для адаптації 
вашого бізнесу до ключових змін:

• Комплексний аналіз готовності вашого бізнесу до податкової реформи.

• Трансфертне ціноутворення.

• Правила оподаткування контрольованих іноземних компаній (КІК).

• Постійні представництва (ПП) нерезидентів.

• Зміни в процедурі проведення податкових перевірок та в їхньому 
оскарженні.

• Застосування податкових конвенцій.

• Ліміт процентних витрат та інші зміни щодо податку на прибуток.

Частина податкових змін, запроваджених Законом України №466-IX, вже діє, інші зміни почнуть 
застосовуватися поетапно протягом 2021-2023 років. Часу на підготовку залишається небагато.
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Ми допоможемо з таким:

• Комплексна оцінка впливу змін Закону №466-IX на ваш бізнес, розробка 
рекомендацій щодо усунення або зниження виявлених ризиків і захисту 
вашого бізнесу та його власників.

• Допомога в імплементації наданих рекомендацій, включно з 
реструктуризацією (спрощенням) структури бізнесу.

Комплексний аналіз готовності вашого бізнесу до податкової реформи

Олександр Черінько
Партнер, керівник 
податково-юридичного
департаменту

Андрій Серветник
Партнер, керівник групи 
міжнародного 
оподаткування та послуг 
приватним клієнтам
Deloitte Private

Володимир Юмашев
Партнер, керівник групи 
податкового супроводу 
угод злиття і поглинання 
та послуг клієнтам ТМТ-
сектору

+38 (050) 334 47 60
acherinko@deloitte.ua

+38 (050) 357 87 49
aservetnyk@deloitte.ua

+38 (050) 380 09 58
vlyumashev@deloitte.ua

Не знаєте, яким чином погодити ваш бізнес з новими 
податковими правилами?

Детальніше

Дивись нас на YouTube

https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/tax/solutions/tax-reform-2020.html?icid=wn_tax-reform-2020
https://www.youtube.com/watch?v=bx13KI5Tsi4&feature=youtu.be&t=1
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Ми допоможемо з таким:

• Локальна звітність – підготовка документації з ТЦУ з урахуванням нових правил та звіту про 
контрольовані операції.

• Глобальна звітність – підготовка майстер-файлу, звіту в розрізі країн та повідомлення про 
участь у міжнародній групі компаній.

• Розробка або перегляд політики (методології) з ТЦУ, зокрема, для:

─ компаній, що здійснюють операції з сировинними товарами;

─ постійних представництв нерезидентів.

• Супровід у межах податкової перевірки з ТЦУ та спорів з податковими органами на стадії 
досудового та судового процесів.

• Супровід під час процедури взаємного узгодження (MAP – англ.).

Олександр Черінько
Партнер, керівник податково-
юридичного департаменту
+38 (050) 334 47 60
acherinko@deloitte.ua

Олександр Ямпольський
Старший менеджер, група 
трансфертного ціноутворення
+38 (099) 767 69 69 
oyampolskyi@deloitte.ua

Дмитро Литвин
Старший менеджер, група 
трансфертного ціноутворення
+38 (050) 469 58 66
dlytvyn@deloitte.ua

Ігор Лютий
Менеджер, група 
трансфертного ціноутворення
+38 (093) 746 53 30
iliutyi@deloitte.ua

Детальніше

Дивись нас на YouTube

Трансфертне ціноутворення

Чи відповідають операції та звітність вашої компанії новим 
вимогам з трансферного ціноутворення?

https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/tax/topics/transfer-pricing.html?icid=top_transfer-pricing
https://www.youtube.com/watch?v=DDb88dDwbto&feature=youtu.be&t=1s
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Ми допоможемо з таким:

• Аналіз поточної структури бізнесу для ідентифікації контрольованих іноземних компаній 
(КІК) та оцінки впливу правил КІК на податкове навантаження групи.

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

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

• Супровід безподаткової ліквідації КІК.

• Міграційні послуги (зміна податкової резидентності фізичної особи).

Андрій Серветник
Партнер, керівник групи 
міжнародного оподаткування та 
послуг приватним клієнтам
Deloitte Private
+38 (050) 357 87 49
aservetnyk@deloitte.ua

Наталя Руденко
Старший менеджер, група 
міжнародного оподаткування та 
послуг приватним клієнтам
Deloitte Private
+38 (050) 441 22 90
nrudenko@deloitte.ua

Марія Сибирякова
Менеджер, група міжнародного 
оподаткування та послуг 
приватним клієнтам Deloitte Private
+38 (095) 130 64 84
msybyriakova@deloitte.ua

Світлана Тутовська
Менеджер, група міжнародного 
оподаткування та послуг 
приватним клієнтам Deloitte Private
+38 (067) 505 66 50
stutovska@deloitte.ua

Детальніше

Дивись нас на YouTube

Правила оподаткування контрольованих іноземних компаній (КІК)

Ви є податковим резидентом України та володієте іноземними компаніями 
чи утвореннями (партнерство, траст тощо) або контролюєте їх?

https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/tax/topics/international-tax.html?icid=top_international-tax
https://www.youtube.com/watch?v=LRxR0hGsyYQ&feature=youtu.be&t=1


Податкова реформа 2020 6© 2020 ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК». Усі права захищені.

Ми допоможемо з таким:

• Аналіз присутності та діяльності нерезидента в Україні та оцінка ризиків 
наявності ПП за новими правилами.

• Для зареєстрованих ПП: аналіз необхідності змін у підходах до визначення 
об’єкта оподаткування.

• Підготовка звітності та консультаційний супровід постійних представництв 
нерезидентів.

Детальніше

Дивись нас на YouTube

Олександр Черінько
Партнер, керівник 
податково-юридичного
департаменту

Андрій Серветник
Партнер, керівник групи 
міжнародного 
оподаткування та послуг 
приватним клієнтам
Deloitte Private

Володимир Юмашев
Партнер, керівник групи 
податкового супроводу 
угод злиття і поглинання 
та послуг клієнтам ТМТ-
сектору

+38 (050) 334 47 60
acherinko@deloitte.ua

+38 (050) 357 87 49
aservetnyk@deloitte.ua

+38 (050) 380 09 58
vlyumashev@deloitte.ua

Постійні представництва (ПП) нерезидентів

У вашій структурі є іноземна компанія, яка здійснює діяльність 
в Україні?

https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/tax/solutions/tax-reform-2020.html?icid=wn_tax-reform-2020
https://www.youtube.com/watch?v=vuQkYgwMVec&feature=youtu.be&t=1s
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Ми допоможемо на 3 етапах:

• До перевірки

Проаналізуємо готовність компанії до податкової перевірки, розробимо 
шляхи мінімізації ризиків та підготуємо працівників.

• Під час перевірки

Здійснимо супровід компанії на всіх етапах податкової перевірки.

• Після перевірки

Своєчасно оскаржимо результати перевірки в адміністративному 
порядку та процедурі взаємного узгодження (MAP – англ.), а також 
здійснимо супровід справи в суді.

Дмитро Павленко
Директор, керівник 
юридичної практики
Адвокат, к. ю. н.

Роман Макарчук
Адвокат, юрист

Михайло Колядінцев
Адвокат, юрист

+38 (050) 464 81 46
dpavlenko@deloitte.ua

+38 (093) 974 70 07
rmakarchuk@deloitte.ua

+38 (050) 922 25 50
mkoliadintsev@deloitte.ua

Детальніше

Дивись нас на YouTube

Зміни в процедурі проведення податкових перевірок та в їхньому оскарженні

Чи готові ви до податкових перевірок за новими правилами? 

https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/legal/solutions/dispute-resolution.html
https://www.youtube.com/watch?v=SvPGlSfvYHU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=CXcDb66lVxI&feature=youtu.be&t=1s
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Ми допоможемо з таким:

• Тестування структури на відповідність новим умовам, допомога в реструктуризації 
(спрощенні структури).

• Підготовка «захисного файлу» (аргументація та захисна стратегія для подання до 
податкових органів щодо можливості застосування пільг за конвенцією, наприклад, 
зважаючи на вимоги щодо бенефіціарного власника доходу, тесту на основну мету та ін.).

• Податково-юридичне структурування угод з придбання/відчуження акцій, зокрема тих, 
вартість яких походить з нерухомості в Україні.

Андрій Серветник
Партнер, керівник групи 
міжнародного оподаткування та 
послуг приватним клієнтам
Deloitte Private
+38 (050) 357 87 49
aservetnyk@deloitte.ua

Володимир Юмашев
Партнер, керівник групи 
податкового супроводу угод 
злиття і поглинання та послуг 
клієнтам ТМТ-сектору
+38 (050) 380 09 58
vlyumashev@deloitte.ua

Наталя Руденко
Старший менеджер, група 
міжнародного оподаткування та 
послуг приватним клієнтам
Deloitte Private
+38 (050) 441 22 90
nrudenko@deloitte.ua

Марія Сибирякова
Менеджер, група міжнародного 
оподаткування та послуг 
приватним клієнтам Deloitte Private
+38 (095) 130 64 84
msybyriakova@deloitte.ua

Детальніше

Дивись нас на YouTube

Застосування податкових конвенцій

Використовуєте знижені ставки податку або звільнення за податковими 
конвенціями під час здійснення платежів з України за кордон? 

https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/tax/solutions/tax-reform-2020.html?icid=wn_tax-reform-2020
https://www.youtube.com/watch?v=5fpkZzbx9Rk&feature=youtu.be&t=1s
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Ми допоможемо з таким:

• Моделювання впливу нововведень на ключові операції компанії: 

‒ максимізація ефекту від змін, що направлені на зниження податкового 
навантаження; та 

‒ ефективна імплементація змін, які несуть за собою додаткове 
податкове навантаження.

• Розробка варіантів зміни структури фінансування та організація обліку ОЗ
за новими правилами (з урахуванням обліку відсотків).

• Підготовка «захисного файлу», в якому буде наведено обґрунтування 
наявності ділової мети операції.

Олександр Черінько
Партнер, керівник 
податково-юридичного
департаменту

Сергій Онищенко 
Директор, керівник 
групи з надання послуг 
податкового 
менеджменту 

Володимир Юмашев
Партнер, керівник групи 
податкового супроводу 
угод злиття і поглинання 
та послуг клієнтам ТМТ-
сектору

Детальніше

Дивись нас на YouTube

+38 (050) 334 47 60
acherinko@deloitte.ua

+38 (050) 355 85 58
sonischenko@deloitte.ua

+38 (050) 380 09 58
vlyumashev@deloitte.ua

Ліміт процентних витрат та інші зміни щодо податку на прибуток

А ви вже підготувалися до зміни лімітів процентних витрат? 

А чи готові підтвердити наявність ділової мети в операціях з 
нерезидентами? 

https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/tax/solutions/tax-reform-2020.html?icid=wn_tax-reform-2020
https://www.youtube.com/watch?v=bx13KI5Tsi4&feature=youtu.be&t=1
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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.


