
 

9:00–9:30 Реєстрація учасників. Ранкова кава 

1. ДИСКУСІЯ 

ПОДАТКОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ СВІТУ ТА УКРАЇНИ 

(9:30–11:00) 

Модератор: Ярослав РОМАНЧУК, керуючий  партнер Юридиченої группи EUCON 

9:30–11:00 

УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ: 

 Данило ГЕТМАНЦЕВ, голова Комітету ВРУ 

з питань фінансів, податкової та митної 

політики 

 Голова Державної податкової служби України 

(уточнюється) 

 Заступник міністра фінансів України 

(уточнюється)   

 Семен ХАНІН, керуючий партнер ЮК 

«АМБЕР»  

 Партнер ЮФ 

 Представник бізнесу 

 Представник бізнесу 

Питання до обговорення: 

 Імплементація плану BEPS в Україні – 

попереду планети усієї 

 MLI, CRS і FATCA 

 Фінансовий бекграунд податкових ініціатив, 

або альтернативні варіанти підвищення 

бюджетних надходжень 

 Баланс інтересів держави та платників 

податків: за якою шкалою міряти 

 Податкові канікули для інвесторів та інші 

обіцянки української влади 

 Подальше реформування податкової служби в 

Україні: місія здійснена? 

 Ліквідація Податкової міліції та створення 

бюро фінансових розслідування 

11:00–11:30 КАВА-БРЕЙК 

2. ДИСКУСІЯ  

НОВЕЛИ В ОПОДАТКУВАННІ — 2020 

(11:30–13:00) 

Модератор: Роман ЗАГРИЯ, керуючий партнер ЮК PRAVO GARANT 

11:30–13:00 

УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ: 

 Представник ДПС України  

 Представник комітету ВРУ з питань фінансів, 

податкової та митної політики 

 Василь АНДРУСЯК, радник, керівник 

податкової практики АО MORIS  

 Олена КАЛІНІНА, головний юрист відділу 

претензійно-позовної роботи та 

представництва в судах юридичного 

департаменту АТ «Укрзалізниця». 

 Партнер ЮФ 

 Представник бізнесу 

 Представник бізнесу 

 

Питання до обговорення: 

 Закон України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо 

вдосконалення адміністрування податків, 

усунення технічних та логічних 

неузгодженостей у податковому законодавстві» 

(1209 1210) 

 Ключові зміни в оподаткуванні для 

міжнародного бізнесу (КІК, бенефіціари, 

умовні дивіденди, ТЦУ еtс) 

 Зміни в оподаткуванні національних компаній 

 Нові норми щодо податкових перевірок та 

застосування санкцій 

 Блокування податкових накладних: наслідки 

для бізнесу 

 РРО для ФОП: міфи та реальність 

13:00–14:00 ОБІД 

СЕСІЯ 3. ПАРАЛЕЛЬНІ СЕКЦІЇ 



 

3.1 ПОДАТКОВИЙ КОНСАЛТИНГ 

Модератор: Василь АНДРУСЯК, радник, 

керівник податкової практики АО MORIS 

3.2 ПОДАТКОВІ СПОРИ 

Модератор: Олег ВДОВИЧЕН, керуючий 

партнер АО «Вдовичен та Партнери» 

14:00–15:30 

УЧАСНИКИ: 

 Директор 

департаменту 

податкового 

моніторингу ДПС 

України 

(уточнюється)  

 Ніна БЕЦ, юрист 

ЮФ «Ілляшев та 

Партнери» 

 Партнер ЮФ 

 Представник 

бізнесу 

 Представник 

бізнесу 

 Представник 

бізнесу 

Питання до 

обговорення: 

 Нюанси 

застосування 

спрощеної системи 

оподаткування 

 Впровадження 

критерію «розумної 

економічної 

причини» в 

українському 

законодавстві. 

Міжнародні 

стандарти та 

застосування в ЄС 

 «Ділова мета» та 

інші нові обставини: 

які докази прийнятні 

 Податкові аспекти 

M&A з 

українськими 

активами 

УЧАСНИКИ: 

 Суддя 

Верховного Суду 

 Партнер ЮФ 

 Партнер ЮФ 

 Партнер ЮФ 

 Представник 

бізнесу 

 Представник 

бізнесу 

 

Питання до обговорення: 

 Правові позиції 

Верховного Суду в 

спорах щодо ТЦУ 

 Практика оскарження 

перевірок та їх 

результатів 

 Спори щодо ПДВ 

15:30–15:50 КАВА-БРЕЙК 

15:50–16:30 

МАЙСТЕР-КЛАС  

Лариса ВРУБЛЕВСЬКА, аудитор, партнер, керівник практики трансфертного ціноутворення 

Юридичної Групи EUCON 

Заступник начальника управління трансфертного ціноутворення ДПС України (уточнюється) 

Найпоширеніші помилки бізнесу при застосуванні правил ТЦУ 

4. ДИСКУСІЯ 

DIGITAL & TAX 

(16:30-18:00) 

Модератор: Партнер ЮФ 

16:30–18:00 

УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ: 

 Представник ДПС України  

 Перший заступник голови Комітету ВРУ з 

питань фінансів, податкової та митної 

політики (уточнюється) 

 Представник Міністерства цифрової 

трансформації України 

 Партнер ЮФ 

 Партнер ЮФ 

 Представник бізнесу 

 Представник бізнесу 

 Представник бізнесу 

Питання до обговорення: 

 Оподаткування цифрових (електронних) 

послуг: світ і Україна 

 Наслідки запровадження «цифрових» податків 

для споживачів послуг 

 Контроль за сплатою «цифрових» податків і 

можливості застосування санкцій 

 Реалії та перспективи оподаткування 

криптоактивів 

18:00-19:00 КЕЛИХ ШАМПАНСЬКОГО 

 


