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Інформаційне повідомлення
ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
23 травня 2020 року набув чинності Закон України №466-ІХ «Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків,
усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві»
(далі – Закон). Більшість новацій, передбачених Законом, застосовуватимуться вже з
23 травня поточного року, проте, деякі зміни почнуть діяти пізніше – з 01 липня 2020
року та з 01 січня 2021 року.

Законом передбачено низку важливих змін, що спрямовані на:
 приведення системи адміністрування податків до світових стандартів;
 введення міжнародних стандартів податкового контролю;
 імплементацію положень Плану протидії практикам розмивання оподатковуваної
бази й виведення прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS).









Зміни у Законі насамперед стосуються:
податку на прибуток (зокрема збільшення ліміту доходу для не застосування
коригування на податкові різниці, правил податкового обліку основних засобів та
правил застосування податкових різниць для збільшення/зменшення фінансового
результату до оподаткування);
трансфертного
ціноутворення
(зокрема
запровадження
трирівневої
документації, додаткових вимог до змісту документації, доповнення критеріїв
пов’язаності);
запровадження правил контрольованих іноземних компаній (КІК);
новацій в операціях українських платників податків з нерезидентами;
правил та порядку податкового аудиту;
відповідальності платників податку та контролюючих органів;
стягнення податкового боргу, тощо.

Для отримання консультацій або детальних роз'яснень вищезазначених
нововведень та аналізу можливостей та ризиків, що зумовлені прийнятим Законом,
будь-ласка звертайтесь до Департаменту податкового консалтингу та трансфертного
ціноутворення Грант Торнтон .
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