РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОЕКТУ EU4PFM В УКРАЇНІ
У 2020–2021 РОКАХ
Експертна підтримка Міністерства фінансів України
за напрямком податкової політики
Задача: Проект EU4PFM надав експертну підтримку Міністерству фінансів України при проходженні першого етапу партнерської перевірки з питань
виконання стандарту обміну інформацією за запитом (EOIR).
Результат: Глобальний форум ОЕСР з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей завершив перший етап перевірки дотримання Україною стандарту EOIR.
Україна, як учасник Глобального форуму ОЕСР, зобов’язана здійснювати обмін інформацією для податкових цілей з державами партнерами з дотриманням міжнародних
стандартів. Один з них — це стандарт обміну інформацією за запитом (exchange of
information on request (EOIR) standard), який здійснюється на підставі податкових конвенцій. З осені 2019 року Глобальним форумом було розпочато партнерську перевірку
України з питань дотримання стандарту EOIR. Перевірка проходить у два етапи. На
першому етапі аналізується відповідність законодавства держави стандарту. На другому етапі – представники держав-партнерів здійснюють візит до країни, що перевіряється, та аналізують, чи дотримуються податкові органи вимог стандарту на практиці.
За результатом обох етапів перевірки державі присвоюються оцінка (рейтинг). Рейтинг
визначає, чи є держава прозорою у питаннях оподаткування та співпраці з державами-партнерами. Рейтинг «Compliant» (відповідає) та «Largely Compliant» (відповідає
значною мірою) свідчать про те, що держава є прозорою.
24 червня 2021 року Глобальний форум опублікував звіт за результатами завершення
першого етапу перевірки України, в якому викладені зауваження та рекомендації, які
потрібно врахувати для отримання задовільної оцінки (рейтингу). Зауваження стосуються законодавства з питань розкриття інформації про структуру власності та кінцевих бенефіціарів окремими видами юридичних осіб та правовими утвореннями, а
також строків зберігання документів бухгалтерського обліку. Прес-реліз та текст звіту
доступні за посиланням: https://oe.cd/3P0
Другий етап перевірки попередньо призначений на перше півріччя 2022 року. До завершення перевірки та присвоєння рейтингу Україна зобов’язана продемонструвати
прогрес в імплементації рекомендацій з першого етапу перевірки.
Наступні кроки: Експерти проекту EU4PFM продовжують співпрацю
з Міністерством при розробці змін до законодавства України, необхідних
для його приведення у відповідність до стандарту Глобального форуму.

Задача: Проект EU4PFM надав підтримку Міністерству фінансів у покращенні
розуміння системи податку на додану вартість (ПДВ) Європейського Співтовариства та її відмінностей від української системи ПДВ для цілей виконання
умов Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Результат:
1) Підготовка порівняльної таблиці (на основі проекту Міністерства фінансів)
із залученням міжнародних експертів для уточнення висновків та додаткового
обґрунтування позицій;
2) Експертна підтримка фахівців Міністерства фінансів під час обговорення порівняльної таблиці з Європейською Комісією.
Угода про асоціацію, підписана між Україною та ЄС у 2014 році, у додатку XXVIII передбачає зобов’язання щодо наближення законодавства України щодо податку на додану
вартість (ПДВ) до деяких положень Директиви ЄС 112 (Директива 2006/112/ЄС від 28
листопада 2006 року «Про загальну систему податку на додану вартість»).
З метою оцінки поточного стану імплементації Директиви 112 у національне законодавство України та виконання зобов’язань згідно із Угодою про асоціацію в рамках проекту
EU4PFM було залучено короткострокового міжнародного експерта із законодавства
про податок на додану вартість з Німеччини.
За результатами спільної роботи міжнародного, національних експертів та фахівців
Міністерства фінансів підготовлено оновлений порівняльний аналіз (порівняльну таблицю) відповідності національного податкового законодавства положенням Директиви 112 (українською та англійською мовами), яку листом Міністерства фінансів направлено до Представництва ЄС в Україні з метою отримання оцінки Європейською
Стороною виконання Українською Стороною положень Угоди про асоціацію в частині
імплементації Директиви 112.
23 листопада 2020 була проведена онлайн-нарада представників Міністерства фінансів з експертами DG TAXUD Європейської Комісії, проекту EU4PFM, фахівцями Представництва ЄС в Україні щодо оцінки імплементації згаданої директиви.
25 січня 2021 Міністерством фінансів отримано висновок Генерального директорату
з питань податків та митного союзу Європейської Комісії щодо імплементації Директиви 112 до національного податкового законодавства. Згідно висновку національне податкове законодавства України в частині податку на додану вартість в цілому
відповідає законодавству ЄС. Разом з тим, деякі статті Податкового кодексу України
потребують уваги або майбутніх дій щодо можливої гармонізації із законодавством
ЄС. У висновку зазначено, що такі дії не є терміновими та потребують здійснення у
майбутньому, зокрема у тих випадках, коли існує ризик подвійного оподаткування
або неоподаткування.
Наступні кроки: Одержані рекомендації проекту EU4PFM Міністерство
фінансів зможе, за потреби, використати у розробці пропозицій щодо змін
до положень законодавства України в частині податку на додану вартість.

