Практикум

Податкова оптимізація: міжнародний аспект
18 вересня 2017г
Київ, БЦ «ЛІГА»

1. Основні ідеї і методи податкової оптимізації і податкового планування.
2. Інструментарії міжнародної податкової оптимізації і податкового
планування: від експлуатації анонімності до використання легальних
механізмів.
3. Стислий огляд міжнародних заходів, що застосовуються для уникнення
сплати податків:
FATCA (закон США щодо розкриття банківської інформації іноземними
банками),
CRS (єдиний стандарт обміну інформацією між податковими органами різних
країн),
BEPS (проект ОЕСР і G20, спрямований на протидію розмиттю податкової
бази).
4. Оглядова характеристика юрисдикцій: юрисдикції з низькими податками,
юрисдикції з екстериторіальним оподаткуванням, юрисдикції з податковою
прозорістю.
5. Оглядова характеристика організаційно-правових форм: корпорації
(компанії), S-корпорації (США), партнерства, кооперативи, командитні
товариства, трасти.
6. Постанова КМУ 480 – чому до англійських LLP (LP) та інших подібних
суб’єктів застосовується трансфертне ціноутворення.
7. Конвенції про уникнення подвійного оподаткування як основний спосіб
легальної податкової оптимізації:
а) подвійне оподаткування: види та способи його усунення;
б) подвійне неоподаткування;
в) термінологічні конфлікти в національному законодавстві і конвенціями;
г) податкова резиденція юридичної та фізичної особи. Вибір податкової
резиденції високомобільною фізичною особою як спосіб оптимізації
індивідуальних податків;
ґ) концепція постійного представництва в міжнародному законодавстві і
законодавстві України. Наслідки різної класифікації представництв. Створення
постійного представництва в Україні як спосіб подвійного неоподаткування
прибутку;

д) «некомерційне» постійне представництво. Звільнення від ПДФО
нерезидентів, що є працівниками некомерційного постійного представництва;
е) комісіонер, повірений, агент, як постійне представництво нерезидента;
є) особливості оподаткування пасивних доходів: проценти, дивіденди, роялті;
ж) особливості оподаткування, пов’язані з володінням нерезидентом
нерухомості, що розташовано в Україні;
з) концепція недискримінації як ефективний спосіб уникнення національних
обмежень (таких як трансфертне ціноутворення або тонка капіталізація).
8. Потенціал податкової оптимізації і податкового планування, закладений в
Угоді про Асоціацію Україна-ЄС.
9. Бенефіціарний власник компанії і бенефіціарний власник доходу. Як
уникнути претензій органів ДФС.
10. Договора комісії як спосіб міжнародної податкової оптимізації.
11. Корпоративні права нерезидента, що знаходяться у власності резидента
України. Право на володіння корпоративними правами без ліцензії НБУ.
Особливості застосування податкового законодавства і правил валютного
контролю залежно від різних способів володіння корпоративними правами.
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ВАРТІСТЬ УЧАСТІ:
1900 грн (без ПДВ)
-10% знижка абонентам ЛІГА:ЗАКОН
У вартість включено: кава-брейк, обід.
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