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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПЛАНУ ПРОТИДІЇ BEPS  

У ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

Умови суцільної глобалізації бізнесу та цифрової трансформації 

процесів вимагають адаптації до оподаткування за світовими 

правилами. Цьогорічні зміни в податковому законодавстві стосувалися 
плану дій протидії BEPS на наступні 8–10 років, що наразі є світовим 

трендом. 16 січня 2020 року ВРУ прийняла проєкт Закону України 
№ 1210 (Закон від 16.01.20р. № 466-IX, далі – Закон № 466) «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України з метою імплементації 

Плану протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню 

прибутку з-під оподаткування», що досить довгий час перебував на 

стадії публічного обговорення.  

Нагадаємо, що BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) або 

іншими словами розмивання податкової бази та приховування 

(переміщення) прибутку. Країни Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) та G20 («Велика двадцятка») у 
2015 році розпочали проєкт План протидії практикам розмивання 

оподатковуваної бази і виведення прибутку з-під оподаткування (План 

протидії BEPS). Україна приєдналася до Inclusive Framework on BEPS, 

програми розширеного співробітництва з питань імплементації плану 

протидії практикам BEPS з 1 січня 2017 року.  

Зазначимо, що проєкт протидії BEPS фокусується в першу чергу 

на методах податкового планування, а також на припиненні діяльності 

компаній, що використовуються для приховування прибутку в 

офшорах та спрямований нейтралізувати всі схеми підприємств 

подібних категорій, які штучно переміщують прибутки в офшори. 

Саме зміни, що спричинені цифровою економікою стали системним 
викликом для здатності діючої міжнародної податкової системи 

забезпечити оподаткування прибутку на місці створення цінності.  

У рамках протидії BEPS Україною передбачені конкретні кроки, 

що стосуються наступних сфер оподаткування: 

– розкриття фізичними особами-резидентами України своєї

участі в іноземних компаніях, які вони контролюють (КІК), і правила 

оподаткування таких компаній (дія 3); 

– обмеження витрат на фінансові операції з пов’язаними

особами (дія 4); 
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– запобігання зловживанням у зв’язку із застосуванням

договорів про уникнення подвійного оподаткування (дія 6); 

– запобігання штучному уникненню визнання статусу

постійного представництва (дія 7); 

– удосконалення контролю за трансфертним ціноутворенням

(дія 8–10); 

– правила звітності в розрізі країн для міжнародних груп

компаній (дія 13). 

Зупинимося детальніше на розкритті «3 дії», що повинна бути 

втілена в Україні в результаті прийняття Закону № 466, а саме: 
розкриття фізичними особами-резидентами України своєї участі в 

іноземних компаніях, які вони контролюють (КІК), і правила 

оподаткування таких компаній. Правила КІК виступають ефективним 

механізмом, що дозволяє державам оподатковувати прибуток 

іноземних компаній, які контролюються їх резидентами. Наразі одним 

із ключових моментів для фізичних осіб-резидентів України є 

необхідність надання ними достовірної інформації стосовно участі в 

іноземних компаніях, які вони контролюють (КІК) та про отримані 

ними прибутки. В даному випадку об’єктом оподаткування виступає 

частина скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, 

пропорційна частці, якою володіє фізична особа-резидент України 
(обкладатиметься ПДФО за ставкою 18%, військовий збір 1,5%).  

Зазначимо, що правила КІК набудуть колосального значення у 

разі імплементації автоматичного обміну фінансовою інформацією за 

стандартом CRS (Common Reporting Standard), повна назва якого: 

«Стандарт автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки 

в податкових цілях» (Standard for Automatic Exchange of Financial 

Account Information in Tax Matters), який покликаний надати доступ 

податковим органам до інформації про наявність та стан рахунків 

українських резидентів за кордоном.  

Реалізація зазначених новацій в податковому законодавстві 

України у 2020 році сприяє імплементації оподаткуванню за світовими 
правилами, метою яких є запобігання розмиванню бази оподаткування 

та зменшенню прибутку, що підлягає оподаткуванню. Підтримка 

Україною плану дій протидії BEPS сприятиме вільному руху капіталу, 

покращенню інвестиційного клімату країни, нівелює неконкурентні 

переваги бізнес-структур та акцентує увагу на значенні 

нематеріальних цінностей. 
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