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ЗМІСТ

Мінімальний стандарт

MLI

Інші Дії

Автоматичний обмін інформацією



МІНІМАЛЬНИЙ СТАНДАРТ

Action 5 (Harmful tax practices) 

в Україні відсутні «шкідливі» податкові режими



МІНІМАЛЬНИЙ СТАНДАРТ

Action 6 (Treaty abuse) 

PPT (principle purpose test) розглядається як 
основний

внесення змін шляхом приєднання до MLI



МІНІМАЛЬНИЙ СТАНДАРТ

Action 13 (Country-by-country reporting) 

розроблений окремий законопроект (включає також 
Дії 8-10)

пропонується встановити ліміт для подання звітності 
на рівні 50 млн. євро



МІНІМАЛЬНИЙ СТАНДАРТ

Action 14 (Dispute resolution) 

внесення змін шляхом приєднання до MLI:

‣ право звернення до податкових органів
‣ 3 роки
‣ докладання зусиль щодо досягнення згоди



MLI

Action 15 (Multilateral instrument) 

проект протоколу о приєднанні до MLI розроблений

окрім змін, передбачених Діями 5 та 14, також
пропонується внесення уточнень до правил визнання

постійних представництв та оподаткування операцій по
відчуженню акцій компаній (активи яких складаються

переважно з нерухомого майна)



ІНШІ ДІЇ

Міністерство фінансів України підтримує 
імплементацію інших Дій плану BEPS

проект закону, розроблений в 2016 р. на базі 
Комітету ВР, був проаналізований експертами ОЕСР 

та Світового Банку

наразі триває доопрацювання законопроекту 



ІНШІ ДІЇ

Action 4 (Interests deduction) 

вирахування процентів в розмірі до 30 % EBITDA
застосовується до позик:

‣ від пов’язаних нерезидентів
‣ гарантованих пов’язаними нерезидентами
‣ отриманих від резидентів низькоподаткових юрисдикцій

Рекомендація ОЕСР – застосовувати обмеження до всіх позик (як 
резидентів, так і нерезидентів; як пов’язаних, так і непов’язаних)



ІНШІ ДІЇ

Action 7 (Permanent establishment) 

Стандарт регулює лише визначення, що використовуються в 
міжнародних конвенціях, а не локальному законодавстві

Вдосконалення положень щодо:
‣ агентських угод
‣ виключених видів діяльності
‣ дроблення контрактів

Внесення змін шляхом приєднання до MLI



ІНШІ ДІЇ

Action 3 (CFC) 

оподаткування прибутків на рівні бенефіціара-фізичної особи

КІК – доля володіння 50 %

не є об’єктом оподаткування:

‣ ефективна ставка оподаткування > 13 %
‣ «активний прибуток» понад 50 %



АВТОМАТИЧНИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

‣ внесення змін до внутрішнього законодавства

‣ підписання міжнародних договорів

‣ запровадження IT-рішень

‣ забезпечення конфіденційності та безпеки даних



АВТОМАТИЧНИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

MCAA CRS

MCAA CbC



АВТОМАТИЧНИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

MCAA CRS


