
 
09:00–09:30 Реєстрація. Ранкова кава 

1. ВІДКРИТЕ ОБГОВОРЕННЯ 
ПОДАТКОВИЙ ЛАНДШАФТ УКРАЇНИ ТА СВІТУ 

Модератор:  Ярослав РОМАНЧУК, керуючий партнер Юридичної групи EUCON 

09:30–11:30 

• Олексій ЛЮБЧЕНКО, голова Державної 
податкової служби України 

• Анжела СЕДЕЛЛЬ, радник Глобального 
форуму з прозорості та обміну 
інформацією для податкових цілей 
ОЕСР 

• Марчін СВЄНЧІЦЬКИЙ, бізнес-
омбудсмен України   

• Наталія БЛАЖІВСЬКА, суддя 
Касаційного адміністративного суду у 
складі Верховного Суду  

• Семен ХАНІН, керуючий партнер  
ЮК «АМБЕР», к.е.н. 

• Людмила КУСА, керівник практики 
вирішення спорів GRACERS law firm 

• Світлана МУСІЄНКО, партнер Sayenko 
Kharenko 

• Іван САКАЛЬ, фінансовий директор 
групи компаній Agrofusion 

• Міжнародні тренди в дорожній карті 
податкової реформи в Україні 

• Міжнародний обмін податковою 
інформацією 

• «Податкові сюрпризи» — 2021: 
український та глобальний виміри 

• Створення БЕБ: чи зміниться щось для 
бізнесу? 

• Перспективи податкової амністії  
• Податок на виведений капітал: іноземний 

досвід і перспективи для України 
• Нові можливості для кримінального 

переслідування платників податків — 
нерезидентів 

• Доброчесність і комплаєнс у податкових 
відносинах 

11:30–11:45 КАВА-БРЕЙК 

11:45–12:30 

ВІДКРИТЕ ІНТЕРВ'Ю 
Олексій ЛЮБЧЕНКО, голова Державної податкової служби України  
Трансформація податкової політики України 
 
Ведучий: Ярослав РОМАНЧУК, керуючий партнер Юридичної групи EUCON 

2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 
ПОДАТКОВИЙ КОНСАЛТИНГ 

Модератор:  Василь АНДРУСЯК, партнер ЮК MORIS GROUP 

12:30–14:00 

• Ярослав ГРЕГІРЧАК, заступник бізнес-
омбудсмена України 

• Олег ДЕРЛЮК, керуючий партнер Stron 
• Ірина КАЛЬНИЦЬКА, партнер, керівник 

практики податкового права GOLAW 
• Валерія ТАРАСЕНКО, податковий 

радник МЮФ Dentons 
• Ніна БЕЦ, керівник практики 

податкового права ЮФ «Ілляшев та 
Партнери» 

• Світлана ЛЕБЕДЕНКО, юридичний 
радник ПрАТ «Філіп Морріс Україна» 
 

• Проблеми у сфері адміністрування ПДВ з 
огляду на практику Ради бізнес-
омбудсмена  

• ІТ-сфера та податкові нюанси релокації 
бізнесу з/в Україну. «Дія.City» в дії 

• Постійні представництва: ризики 
присутності нерезидента в Україні 

• Внутрішній tax due diligence  як інструмент 
добросовісності та належної обачності в 
податкових правовідносинах 

• «Інвестиційна няня»: державні гарантії для 
інвесторів  

• Податок на шкідливі звички: турбота про 
здоров’я чи поповнення держбюджету? 

14:00–15:00 ОБІД 



3. ЕКСПЕРТНЕ ОБГОВОРЕННЯ 
ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Модератор: Лариса ВРУБЛЕВСЬКА, партнер Юридичної групи EUCON 

15:00–16:00 

• Ігор ОЛЕНДЕР, суддя Касаційного 
адміністративного суду у складі 
Верховного Суду 

• Катерина РИЖЕНКОВА, начальник 
управління трансфертного 
ціноутворення департаменту 
податкового аудиту Державної 
податкової служби України 

• Тетяна САВЧУК, керівник практики ТЦУ 
та аудиту ID Legal Group 

• Михайло ТРЕТЬЯКОВ, керівник 
управління правового забезпечення 
ТОВ «СОКАР ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» 

• Григорій СИТЕНКО, керівник групи з 
юридичних питань ТОВ «БАСФ Т.О.В.»  
 

• Аналіз останньої судової практики у сфері 
ТЦУ. Основні висновки 

• ТЦУ: зміни в розрізі звітних періодів 2020 і 
2021 років 

• Підходи контролювального органу до 
аналізу документації з трансфертного 
ціноутворення. Чи може платник уникнути 
позапланової перевірки? 

• Трансфертне ціноутворення поза межами 
статті 39 ПКУ. Податкові ризики та 
управління ними 

• Критерій ділової мети — 2021: новий 
ракурс старих норм. Лайфхаки в 
процедурах доведення 

• Добросовісність і ділова обачність платника 
податків у господарських відносинах 

16:00–16:30 КАВА-БРЕЙК 
4. LIFE HACKS 

ПОДАТКОВІ СПОРИ 
Модератор:  Роман ЗАГРІЯ, керуючий партнер PRAVO GARANT 

 
 
 
 
 
 

16:30–18:00 

• Ірина ЖЕЛТОБРЮХ, суддя Касаційного 
адміністративного суду у складі 
Верховного Суду 

• Ірина АНТОНЕНКО, директор 
департаменту адміністративного 
оскарження Державної податкової 
служби України 

• Володимир СКОК, партнер, керівник 
юридичної практики у сферах 
податкового, адміністративного, 
господарського, цивільного, 
земельного та трудового права АО LES 

• Віталій БОДЮК, партнер, керівник 
податкової та адміністративної 
практики LEGARD 

• Олександр ОЛЕФІРЕНКО, заступник 
директора з правових питань 
ТОВ «КИЇВСЬКИЙ БКК» 

• Данило ГЛОБА, заступник директора з 
правових питань YouControl 

• Актуальна практика КАС ВС щодо строків 
звернення до суду у справах про 
оскарження рішень податкового органу 

• Актуальна практика адміністративного 
оскарження 

• Спори щодо відшкодування ПДВ — 
актуальна судова практика 

• Проблеми виконання судових рішень у 
податкових спорах 

• Податкові спори, що призводять до змін у 
законодавстві 

• Податкові тонкощі: як уберегти себе від 
відповідальності за діяння контрагента 

 

18:00–19:00 КЕЛИХ ШАМПАНСЬКОГО 
 
 
 


