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І. Основні зміни в законодавстві
1. Внесено зміни до Податкового кодексу України

2

23.05.2020р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків,
усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» №466-ІХ від 16.01.2020р. (крім деяких змін, які набирають
чинності з 01.07.2020р. і з 01.01.2021р.).

Змін зазнали практично всі розділи Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі – ПКУ), зокрема, змінено:

З детальним аналізом змін ви можете ознайомитися за посиланням (Огляд змін Частина 1, Часина 2, Частина 3).

підходи щодо відповідальності платників податків, розміри штрафних санкцій та порядок їх застосування;

перелік платників податку на прибуток, правила визначення бази оподаткування податку на прибуток, ПДВ;

особливості обчислення інших податків та зборів, передбачених ПКУ.

правила та підстави проведення податкових перевірок, стягнення податкового боргу;

унормовано деякі питання обліку платників податків та механізму адміністрування податків;

норми, що регулюють трансфертне ціноутворення;

3

https://www.pspaudit.com.ua/ua/pressroom/news/1562.html
https://www.pspaudit.com.ua/ua/pressroom/news/1565.html
https://www.pspaudit.com.ua/ua/pressroom/video/1566.html
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І. Основні зміни в законодавстві
2. Продовжено «карантинний мораторій» на перевірки та застосування штрафних санкцій

4

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків
на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» №591-ІХ від
13.05.2020р. внесено зміни, зокрема, до:

розділу XX «Перехідні положення» ПКУ в частині:

1. звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб, що утримується з доходів у вигляді доплат до заробітної плати, які
нараховані за періоди з 01 по 31 травня та з 01 по 30 червня 2020 року медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я
державної та/або комунальної власності, які безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікуванні пацієнтів із випадками гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

2. звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором з 02 квітня 2020 року доходів у вигляді допомоги по
частковому безробіттю на період карантину, які виплачуються (надаються) роботодавцем;

3. продовження по останній календарний день місяця, в якому завершується дія карантину:
• періоду, в якому за вчинені порушення податкового законодавства не застосовуються штрафні санкції та пеня, крім окремих санкцій за
порушення, зокрема, вимог законодавства в частині нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати;
• зупинення перебігу строків, встановлених ст.56 ПКУ (в частині процедури адміністративного оскарження), щодо скарг платників
податків (крім скарг щодо законності декларування, заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ та/або з від’ємного значення з ПДВ), що
надійшли (надійдуть) по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;
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• мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок по останній календарний день місяця (включно) карантину, в якому
завершується дія карантину, крім: документальних позапланових перевірок щодо законності декларування заявленого до відшкодування
з бюджету ПДВ та/або з від’ємного значення з ПДВ, яке становить більше 100 000 гривень), фактичних перевірок в частині порушення
вимог законодавства щодо обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, цільового використання пального та спирту етилового платниками податків, обладнання акцизних складів
витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками, здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і
обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального, з підстав, визначених пп.80.2.2, пп.80.2.3 та пп.80.2.5 п.80.2
ст.80 ПКУ.

розділу VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» №2464-VI від 08.07.2010р. в частині:

1. звільнення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) за себе фізичних осіб-
підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерського господарства на період з 1 по 31 травня 2020 року;

2. продовження по останній календарний день місяця, в якому завершується дія карантину періоду, в якому за вчинені порушення
законодавства по ЄСВ не застосовуються штрафні санкції та пеня і мораторію на проведення документальних перевірок правильності
нарахування, обчислення та сплати ЄСВ.
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У своєму листі №8939/7/99-00-07-02-01-07 від 04.06.2020р. Державна податкова служба України (далі – ДПС) повідомила про особливості
заповнення декларації з податку на прибуток підприємств за звітні періоди 2020 року:

юридичні та фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування, ФОП та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність,
у разі виплати доходів нерезидентам у 2020 році, подають за звітний 2020 рік декларацію з додатком ПН, у якому відображають такі доходи

нерезидентів та відповідні суми податку;

платники податку на прибуток підприємств, у яких річний дохід за 2020 звітний рік не перевищує 40 млн.грн., зможуть прийняти рішення
про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування
минулих податкових (звітних) років) у декларації за 2020 рік. Такі платники у 2021 році зможуть застосовувати річний податковий (звітний)
період з податку на прибуток підприємств;

норма ПКУ щодо зміни вартісного критерію з 6 000 до 20 000 грн. може застосовуватись до основних засобів, що вводяться в експлуатацію
після 22.05.2020р. Основні засоби, введені в експлуатацію до 23.05.2020р., продовжують амортизуватись у податковому обліку, навіть якщо
їх залишкова балансова вартість не перевищує 20 000 грн.;

вперше фінансова звітність разом з аудиторським звітом подаються до контролюючого органу в порядку, встановленому п.46.2 ст.46 ПКУ, в 2021 році 
(у строк не пізніше 10 червня 2021 року, за звітний 2020 рік);
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збільшення фінансового результату до оподаткування на суму витрат від відшкодування збитків, компенсації неодержаного доходу
(упущеної вигоди), що нараховуються згідно з цивільним законодавством та цивільно-правовими договорами, у т.ч. у сфері ЗЕД, на
користь осіб, які не є платниками податку (крім фізичних осіб – платників ПДФО), а також на суму штрафів, пені, нарахованих
контролюючими органами та іншими органами державної влади за порушення вимог законодавства, пропонується відобразити
у рядку 3.1.11 додатка РІ до декларації з податку на прибуток;

збільшення фінансового результату до оподаткування на суму витрат, понесених при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі
операції не мають ділової мети, рекомендовано відображати у будь-якому зручному рядку додатка РІ до декларації, яким передбачено
збільшення фінансового результату до оподаткування, із зазначенням цього факту у спеціальному полі декларації

(графа «наявність доповнення»).

www.pspaudit.com.ua
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ДПС у консультації №1811/6/99-00-07-03-02-06/ІПК від 05.05.2020р. роз’яснила порядок виникнення податкових зобов’язань з ПДВ та складання
податкових накладних у випадку, якщо підприємство розповсюджує серед клієнтів подарункові сертифікати, які обмінюватиме на власні
товари.

Контролюючий орган зазначив, що операція з передачі (у тому числі безоплатної передачі) фізичним/юридичним особам власних
подарункових сертифікатів, які у подальшому передбачають їх обмін на товари/послуги, для платника ПДВ, який здійснює таку передачу,
відповідно до пп.«а» п.185.1 ст.185 розділу V ПКУ є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується у загальновстановленому порядку, крім
випадків, коли така операція звільнена від оподаткування ПДВ відповідно до норм ПКУ.

У разі здійснення операцій з безоплатної передачі фізичним/юридичним особам власних подарункових сертифікатів, які у подальшому
передбачають їх обмін на товари/послуги, податкові зобов’язанні з ПДВ нараховуються за загальним правилом на дату тієї події, визначеної
п.187.1 ст.187 розділу V ПКУ, що відбулася раніше («перша подія»), тобто на дату здійснення такої безоплатної передачі фізичній/юридичній
особі. При цьому оплата таким сертифікатом товарів/послуг буде «другою подією», яка не буде мати податкових наслідків в частині визначення
податкових зобов’язань з ПДВ.

Якщо вартість товарів/послуг, що оплачується подарунковим сертифікатом, перевищує вартість подарункового сертифіката, то різниця між
вартістю таких товарів/послуг та вартістю подарункового сертифіката, яка оплачується покупцем додатково, відображається у податковій
накладній, яка складається за щоденним підсумком операцій на дату фактичного отримання товарів/послуг з використанням подарункового
сертифіката.

www.pspaudit.com.ua
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Якщо вартість товарів/послуг, що оплачується подарунковим сертифікатом, менше вартості подарункового сертифіката, то різниця між вартістю
таких товарів/послуг та вартістю подарункового сертифіката покупцю не повертається, а тому вважається, що товари/послуги продано за
вартістю, що дорівнює вартості подарункового сертифіката. При цьому податкові зобов’язання, сформовані на дату реалізації подарункового
сертифіката («перша подія»), не коригуються.

У разі здійснення операцій з безоплатної передачі фізичним/юридичним особам власних подарункових сертифікатів, які у подальшому
передбачають їх обмін на товари/послуги, платник податку складає дві податкові накладні: одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної
ціни постачання (така податкова накладна надається отримувачу товарів/послуг), другу – на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни
придбання/звичайної ціни над фактичною ціною (така податкова накладна залишається у постачальника товарів/послуг).

Податкова накладна на суму перевищення може бути складена як на дату «першої події, або не пізніше останнього числа місяця, в якому
відбулося таке постачання, може бути складена зведена податкова накладна.

www.pspaudit.com.ua9
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У консультації №1924/6/99-00-07-03-02-06/ІПК від 08.05.2020р. ДПС розглянула ситуацію щодо права на віднесення до складу податкового
кредиту сум ПДВ за податковою накладною та зведеною податковою накладною, складеною на ритмічні постачання, у яких допущено помилку
при зазначенні ціни і обсягів постачання, які в подальшому виправлені шляхом реєстрації розрахунків коригування.

Контролюючий орган без належної законодавчої аргументації зазначив, що такі податкові накладні та розрахунки коригування не можуть бути
для покупця підставою для віднесення сум ПДВ до складу податкового кредиту.

Так, ДПС зазначає, що постачальнику необхідно було:

І лише після реєстрації в ЄРПН правильно складеної податкової накладної платник податку - покупець має право на її підставі включити суми
ПДВ до податкового кредиту.
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на дату виявлення помилки скласти розрахунок коригування до податкової накладної/зведеної податкової накладної, складеної не на всю
суму операції/операцій, здійснених протягом місяця, у якому вивести в нуль показники цієї податкової накладної;

скласти датою виникнення податкових зобов’язань/датою не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено операції з постачання,
які мають безперервний або ритмічний характер, нову податкову накладну на всю суму такої операції/таких операцій.
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3. Щодо дати виникнення податкових зобов’язань при складання первинних документів 

в електронній формі

11

ДПС вчергове зазначила, що серед обов’язкових реквізитів документа, визначених пунктом 2 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. (далі – Закон №996-XIV), дата підписання документа відсутня, платникам податку
при здійсненні операцій з постачання послуг з метою визначення дати виникнення податкових зобов’язань з ПДВ та, відповідно, складання
податкових накладних за такими операціями варто використовувати дату складання документа (в паперовій чи електронній формі), який
містить відомості про постачання послуг платником податку, оскільки цей реквізит визначений Законом №996-XIV як обов’язковий для
первинного документа.

Таким чином, при здійсненні платником податку (постачальником) операції з постачання послуг, які оформлялись первинним документом,
складеним в електронній формі, датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ та, відповідно, складання податкової накладної за такою
операцією буде вважатися дата складання такого первинного документа, який містить відомості про господарську операцію, незалежно від
дати накладання електронних підписів.
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Джерело: ІПК №2197/6/99-00-07-03-02-06/ІПК від 26.05.2020р.
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якщо в листку непрацездатності не вказано код хвороби?
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Якщо в листку непрацездатності відсутня інформація про діагноз і шифру МКХ-10, це не може бути підставою для відмови в оплаті такого листка
непрацездатності. Про причину непрацездатності можна дізнатися за кодом, підкресленим у відповідній графі.

Відповідно до пункту 3.2 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я
України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України №532/274/136-ос/1406532 від
03.11.2004р., у графі «Діагноз первинний» лікар указує первинний діагноз у перший день видачі листка непрацездатності. У графі «Діагноз
заключний» лікар указує остаточний діагноз, а в графі «шифр МКХ-10» – шифр діагнозу відповідно до Міжнародної статистичної класифікації
хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я десятого перегляду, прийнятої 43 Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я 1 січня 1993 року
(далі – МКХ-10). Діагноз первинний, діагноз заключний та шифр МКХ-10 зазначаються виключно за письмовою згодою хворого. В іншому
випадку первинний та заключний діагнози та шифр МКХ-10 не вказуються.

www.pspaudit.com.ua

Джерело: Веб-портал Державної служби України з питань праці

http://dsp.gov.ua/
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ІV. Трудові відносини
2. Чи можна піти пізніше загальноприйнятих термінів у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами?

13

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами відповідно до ст.179 Кодексу законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971р. і ст.17 Закону
України «Про відпустки» №504/96-ВР від 15.11.1996р. є соціальною оплачуваною відпусткою і підставою для її надання є медичний висновок
(листок непрацездатності), який видається за місцем спостереження за вагітною жінкою відповідно до Інструкції про порядок видачі
документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України №455 від
13.11.2001р.

Відповідно до ст.25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», допомога по вагітності та пологах надається
застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами.

Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої
становить:

*додатково до листка непрацездатності по вагітності та пологах (56 календарних днів), наданого на загальних підставах, видається листок непрацездатності ще на 14 календарних днів.
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126 календарних днів (70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після пологів; строк з якого виникає право на 
отримання допомоги – з 30 тижня вагітності);

140 календарних днів (70 календарних днів до пологів і 70* календарних днів після пологів у разі ускладнених пологів або народження
двох чи більше дітей;  строк з якого виникає право на отримання допомоги – з 30 тижня вагітності);
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70 календарних днів при передчасних пологах до 30 тижнів вагітності, у разі мертвонародження при таких пологах (строк з якого виникає
право на отримання допомоги – з дня пологів);

56 календарних днів у разі, якщо вагітна не спостерігалась в лікувальному закладі з приводу вагітності до дня пологів (строк з якого
виникає право на отримання допомоги – з дня пологів).

180 календарних днів (90 календарних днів до пологів і 90 календарних днів після пологів жінкам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; строк з якого виникає право на отримання допомоги – з 27 тижня вагітності);

140 календарних днів при передчасних пологах до 30 тижнів вагітності у разі народження живої дитини (строк з якого виникає право
на отримання допомоги – з дня пологів);
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Працівниця має право самостійно прийняти рішення щодо дати виходу у відпустку по вагітності та пологах, яка може не співпадати із датою
видачі листка непрацездатності. Якщо працівниця плануєте піти у відпустку по вагітності і пологам пізніше, то період, за який виплачується
допомога, не зміститися, а просто буде коротшим, а отже, розмір допомоги буде менше (наприклад, якщо піти на 25 днів пізніше, то допомога
буде розрахована не за 126 днів, а за 101). У разі виходу на роботу після пологів, але до завершення відпустки по вагітності і пологам,
застрахована особа повинна буде повернути частину допомоги за період з дня виходу до закінчення відпустки, оскільки за цей період їй буде
нараховуватися заробітна плата.

Джерело: Веб-портал Державної служби України з питань праці
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V. Інші новини законодавства
1. Кабмін затвердив умови роботи єдиного рахунку для сплати податків і ЄСВ
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Постановою №321 від 29.04.2020р. Кабінет Міністрів України затвердив Порядок функціонування єдиного рахунку й виконання норм статті 35-1
ПКУ центральними органами виконавчої влади (далі – Порядок). Сам Порядок почне діяти з 01.01.2021р.

Згідно з Порядком, для використання чи відмови від використання єдиного рахунку платник податків має подати через електронний кабінет
повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунку. Таке повідомлення подається юридичною особою ще й за
кожним відособленим підрозділом.

Повідомити про використання або про відмову від використання єдиного рахунку можна тільки один раз протягом календарного року.
Використання єдиного рахунку здійснюватиметься з наступного робочого дня, після подання повідомлення.

А от у випадку відмови платника від використання єдиного рахунку воно припиняється з 1 січня наступного календарного року.

Для зарахування коштів на єдиний рахунок платник заповнює розрахунковий документ на переказ. Інформація про рух коштів на єдиному
рахунку повинна бути доступна платникові в електронному кабінеті в актуальному стані.

Єдиний рахунок не може використовуватися для оплати грошових зобов’язань і/або податкового боргу по ПДВ, акцизному податку з реалізації
палива й спирту етилового, а також для сплати частини чистому прибутку (доходу) у бюджет державними й комунальними унітарними
підприємствами і їх об’єднаннями.
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Верховна Рада України прийняла Закон «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
(щодо усунення дискримінації за колом платників) (законопроект №2166). Наразі Закон передано на підпис Президенту України.
Законом удосконалено норми чинного законодавства щодо нарахування та сплати ЄСВ.

Законом, зокрема, передбачено:
1) Звільнення від сплати ЄСВ за себе осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами
з інвалідністю.
Крім того, фізичні особи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства
звільнятимуться від сплати ЄСВ за себе, якщо вони отримують пенсію за вислугу років.
Такі особи зможуть бути платниками ЄСВ виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального
страхування.

2) Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, звільнятимуться від сплати за себе ЄСВ за умови взяття їх на облік як фізичних осіб-
підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно в якості ФОПів і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

3) Фізичні особи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які мають основне місце роботи, звільнятимуться від
сплати за себе ЄСВ за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше
мінімального страхового внеску (в 2020 році – 1039,06 гривень). Такі особи зможуть бути платниками ЄСВ за умови самостійного визначення за
місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску,
бази нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ, встановленої Законом про збір та облік ЄСВ (в 2020 році –
70 845,00 гривень). При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
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Довідково: відповідно до Закону про збір та облік ЄСВ основне місце роботи – це місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного
трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу.

При цьому податковим органам з метою правильності нарахування, обчислення, повноти і своєчасності сплати ЄСВ надається доступ до
персоніфікованих відомостей про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку
нараховано і з якої сплачено страхові внески, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального
страхування.

4) Скасування обов’язку фізичних осіб-підприємців (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності), осіб, які
провадять незалежну професійну діяльність, і членів фермерського господарства сплачувати ЄСВ у розмірі мінімального страхового внеску у
разі, якщо такими платниками не отримувались доходи (прибутки) у звітному кварталі або місяці.

Такі платники матимуть право самостійно визначити базу нарахування ЄСВ, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ,
встановленої Законом про збір та облік ЄСВ. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
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5) Платники ЄСВ (зокрема, ФОП), якщо вони не є роботодавцями, звільнятимуться від виконання обов’язків платника ЄСВ, визначених Законом
про збір та облік ЄСВ, на весь період їх незаконного позбавлення волі в районах проведення антитерористичної операції та/або операції
об’єднаних сил та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях за заявою члена сім’ї або платника ЄСВ, після його визволення та/або після закінчення його
лікування (реабілітації), що підтверджується даними державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який
забезпечує державну безпеку України, про незаконне позбавлення волі такого платника.

6) Підлягають списанню нараховані та несплачені або нестягнуті суми недоїмки разом зі штрафами та пенею, нараховані фізичним особам-
підприємцям (крім фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та особам, які провадять незалежну професійну
діяльність, які з 01.01.2017р. і до дня набрання чинності цим Законом не отримували доходи (прибутки) від їх діяльності, що підлягає
обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом подали державному
реєстратору заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності або податковому органу заяву про зняття з обліку.

Проведення процедури списання потребує підтвердження припинення підприємницької діяльності такою фізичною особою або зняття її з
обліку, подання платником заяви про списання боргу (недоїмки) з єдиного внеску та звітності у порядку та за формою, встановленими наказом
Міністерства фінансів України (якщо вона не була подана раніше), здійснення податковим органом перевірки та прийняття рішення про
списання боргу (недоїмки) з ЄСВ або відмови у його списанні.

Зазначені норми набувають чинності з 01.01.2021р.

www.pspaudit.com.ua



Трансфертне ціноутворення та імплементація плану BEPS в Україні.
Законопроект №1210. Огляд нововведень, які потрібно врахувати
при складанні звіту за 2019 рік. Аналіз судової практики по ТЦО.

www.pspaudit.com.ua

MGI PSP Audit
м. Київ
вул. Довнар-Зарольського, 7А
office@pspaudit.com.ua
044 281 06 07
044 484 07 20


	Трансфертне ціноутворення та імплементація плану BEPS в Україні. Законопроект №1210. Огляд нововведень, які потрібно врахувати при складанні звіту за 2019 рік. Аналіз судової практики по ТЦО.
	Номер слайду 2
	Номер слайду 3
	Номер слайду 4
	Номер слайду 5
	Номер слайду 6
	Номер слайду 7
	Номер слайду 8
	Номер слайду 9
	Номер слайду 10
	Номер слайду 11
	Номер слайду 12
	Номер слайду 13
	Номер слайду 14
	Номер слайду 15
	Номер слайду 16
	Номер слайду 17
	Номер слайду 18
	Трансфертне ціноутворення та імплементація плану BEPS в Україні. Законопроект №1210. Огляд нововведень, які потрібно врахувати при складанні звіту за 2019 рік. Аналіз судової практики по ТЦО.

