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АНТИКРИЗОВІ НАПРЯМКИ

Корпоративні взаємовідносини

Податкові аспекти антикризових рішень

Взаємовідносини з працівниками

Договірні взаємовідносини

Співпраця з контрагентами

Взаємовідносини з контролюючими органами



ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВИХ РІШЕНЬ

 Аналіз податкових наслідків операцій з 
нерезидентами Багатосторонньої конвенції ОЕСР (MLI)

 Оцінка податкових наслідків :

 списання безнадійної дебіторської та 
кредиторської заборгованості

 повного або часткового прощення боргу

 операцій з відступлення права вимоги та 
переведення боргу

 сплати фінансових санкцій у відносинах з 
контрагентами та у відносинах з державою

 Оцінка податкових наслідків:

 різних форм позбавлення від залишків неліквідних 
товарів (списання, уцінка, збиткові продажі та ін.)

 припинення/призупинення діяльності компаній 
(реорганізація, ліквідація, банкрутство)

 надання різних форм благодійної/матеріальної 
допомоги неприбутковим організаціям



ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ПРАЦІВНИКАМИ

 Врегулювання режиму роботи і формату зайнятості 
співробітників (неповний робочий час; простій; віддалена 
робота; відпустки та ін.)

 Звільнення: через скорочення штату / з дисциплінарних 
підстав/за угодою та ін.

 Податковий облік антикризових рішень компанії: 
транспорт для співробітників, компенсація витрат 
співробітників;  матеріальна допомога; компенсації через 
віддалену роботу, засоби захисту та ін.)

 Питання фінансової підтримки  компанією працівників, що 
тимчасово не працюють

 Державна підтримка працівників, що частково не 
працюють 

 Врегулювання, в першу чергу в досудовому порядку, 
спорів з співробітниками

 Супровід ліквідації філій та структурних підрозділів



ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

Аналіз та доопрацювання 
чинних і нових договорів в розрізі:

 податкових ризиків операцій: фіктивність, ділова мета, бенефіціарність та ін.)

 фінансових та інших ризиків у випадку порушення зобов'язань сторонами

 перегляду ціни у зв'язку з курсовими коливаннями та іншими обставинами

 електронного документообігу

 додаткових інструментів (гарантій) виконання зобов’язань

 звільнення від відповідальності у зв’язку з форс-мажором

 дострокове розірвання договору та наслідки такого розірвання



СПІВПРАЦЯ З КОНТРАГЕНТАМИ

Трансформація взаємовідносин з контрагентами:

 Розроблення комплексних рішень  для справедливого 
врегулювання наслідків кризової ситуації для обох сторін (оренда на  
час карантину, поставка, послуги та ін.)

 Оформлення домовленостей про особливі змінені умови співпраці 
(вартість, строки, додаткові гарантії, скорочення/збільшення обсягу 
зобов’язань)

 Моніторинг стану ключових контрагентів

 Врегулювання, в першу чергу в досудовому порядку, спорів як щодо 
кредиторської, так і дебіторської заборгованості

 Юридичні та податкові нюанси:
 запуску нових напрямків діяльності компанії та її партнерів
 трансформації поточних напрямків діяльності компанії та її 

партнерів



ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ
 Питання дотримання компанією обмежувальних заходів та їх вплив на роботу 

(заборона діяльності; обмеження діяльності; заходи безпеки та гігієни)

 Застосування тимчасових податкових пільг

 Підготовка компанії до перевірок, в тому числі тимчасових «карантинних»

 Супровід компанії на час перевірки (аналіз законності перевірок, запитів, обсягу 
питань, що перевіряються; практичні питання)

 Врегулювання спорів з контролюючими органами: в досудовому та судовому 
порядку

 Питання повернення бюджетного відшкодування, стягнення з бюджету пені за 
його прострочення; повернення переплат по податкам

 Врегулювання фінансової підтримки державі та іншим особам в період кризи та 
карантину



КОРПОРАТИВНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

 Взаємодія з материнською компанією та пошук комплексних спільних антикризових рішень:
- залучення додаткових інвестицій та фінансування; 
- трансформація діяльності; 
- запуск нових напрямків діяльності та трансформація існуючих;
- конвертація позик перед материнською компанією у статутний капітал тощо

 Врегулювання відносин між власниками бізнесу:
- поділ бізнесу між власниками, припинення/розширення партнерства; 
- податкові наслідки виходу засновника та прийняття нових учасників; 
- реструктуризація бізнесу шляхом виділу, об’єднання, поділу, приєднання тощо

 Зміна взаємовідносин між власниками та посадовими особами компанії 
- впровадження нових систем мотивації та перерозподілу зон відповідальності; 
- особливості зміни умов праці, припинення співробітництва та виплати компенсацій;
- притягнення посадових осіб до відповідальності перед засновниками тощо



04119, Україна, м. Київ,
вул. Білоруська, 36 А,         
2-й поверх, оф.204

www.keynas.com

Департамент клієнтського сервісу

Яна Шулла

КОНТАКТИ
Для Вас ми завжди на зв’язку

+38 (067) 468 36 20
yana.shulla@keynas.com

Олеся Савчук
+38 (067) 464 35 95
olesia.savchuk@keynas.com
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