Міністерство фінансів України та
Комітет підприємців з податкових питань ТПП України,
за підтримкою заступниці Міністра фінансів України пані
Світлани Воробей,
інформаційний партнер CROWE
Запрошують Вас на серію круглих столів:
"Презентації Узагальнюючих податкових консультацій з питань трансфертного
оподаткування"

•

24 травня о 14:00 – Сировинні товари: застосування у 2020 році сировинних та
що з товарами, що мають біржове котирування; повідомлення про «сировинні»
угоди та зміна істотних умов договору. Контрольовані операції з передачі
функцій: вважаються контрольованими з 2020 чи раніше; які операції підпадають
під ТЦУ; доведення відповідності принципам «витягнутої руки», які методи
застосовуються та інше; рекомендації ОЕСР: чи можуть використовуватись
платниками податків та контролюючими органами під час практичного застосування
ст. 39 Кодексу, тощо.

•

31 травня о 14:00 - Стаття 140 ПКУ у процедурі ст.39 Кодексу: документ, який
підтверджує сплату податку на прибуток (корпоративного податку) - чи звільняє від
обов’язку збільшувати фінансовий результат (140.5.4 – 140.5.51); комісійні договори
у 140.5.4 – 140.5.51 ; ст. 140 чи повний пакет документації; коригування по ст. 140,
тощо.

•

07 червня о 14:00 – Конструктивні дивіденди: які саме доходи та інші виплати на
користь нерезидента підлягають оподаткуванню на підставі підпункту 141.4.2, що є
об'єктом оподаткування, терміни сплати податку та ставки, джерело сплати
податку, застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного
оподаткування, перевірки по пп. 141.4.2, бухоблік податку на доходи
нерезидентів/конструктивних дивідендів і право на податкові витрати, тощо.

•

попередньо 14 червня – Ділова мета

•

попередньо 21 червня - Звітність по ТЦУ

Де: в Zoom за попередньою реєстрацією ТУТ
Посилання на круглий стіл Ви отримаєте за годину до заходу.
Запрошуємо: представників бізнесу, експертів і всіх, хто захоплюється ТЦУ.

Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією. Кількість місць обмежена!
Разом з Вами за Круглим столом:

•

ВОРОБЕЙ Світлана Іванівна - заступник Міністра фінансів України

•

ПАЛАМАР Людмила Олександрівна - директор департаменту міжнародного
оподаткування Мінфіну

•

ГОРЄВА Надія Миколаївна - начальник відділу трансферного ціноутворення
департаменту міжнародного оподаткування Мінфіну

•

СИНЯВСЬКИЙ Віталій Вячеславович - головний спеціаліст відділу трансфертного
ціноутворення Департаменту міжнародного оподаткування Міністерства фінансів
України

•

БОГДАНОВА Ольга Сергіївна - радник заступника Міністра фінансів України,
керуючий партнер Crowe Erfolg Ukraine

•

МИХАЙЛЕНКО Дмитро Олександрович, голова податкового Комітету Торговопромислової палати України, керуючий партнер Crowe Mikhailenko

Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією. Кількість місць обмежена!
З будь-яких питань просимо звертатися на електронну
адресу: Marketing_crowe_legal@crowe.com.ua
Або за телефоном: +38 044 221 36 03
З повагою,
команда Crowe Mikhailenko

РЕЄСТРАЦІЯ
НА СЕРІЮ
КРУГЛИХ
СТОЛІВ

наші контакти:

З будь-яких питань просимо звертатися на
електронну адресу: crowelf@crowe.com.ua

01015, м. Київ
вул. Редутна, 8
+38 044 221 36 03
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