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Закон про 
трансфертне 
ціноутворення

4 липня Верховна Рада України прийняла у другому читанні закон «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного 
ціноутворення». Якщо Президент підпише закон, то він набере чинності 
1 вересня 2013 року

Між першим та другим читанням до законопроекту було внесено 
декілька важливих поправок:

1. Операції між пов’язаними особами, що здійснюються на території 
України, будуть підлягати контролю тільки якщо одна зі сторін 
операції задекларувала від’ємне значення об’єкта оподаткування з 
податку на прибуток, застосовує спеціальний режим оподаткування, 
сплачує податок на прибуток за зниженою ставкою або не є 
платником податку на прибуток чи ПДВ.

2. Порівняно з первинною версією, звітність для бізнесу значно 
спрощена. По
первинної документації. По
(1) щорічний звіт із переліком контрольованих операцій та (2) 
документація, що підтверджує ринковий рівень цін. Остання 
подається тільки

3. Значні штрафні санкції (у розмірі 5% від суми операції) 
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3. Значні штрафні санкції (у розмірі 5% від суми операції) 
застосовуються тільки за 
операцію, а не за зміст самого звіту. Даний штраф не застосовується 
за неподання документації про трансфертне ціноутворення та 
первинної документації. Штрафні санкції за недоплату податку 
протягом першого року дії нових правил встановлені у розмірі 1 
гривні.

4. З 1 січня 2014 року будуть гармонізовані правила трансфертного 
ціноутворення для податку на прибуток та ПДВ
кодексу виключено положення про те, що звичайна ціна 
імпортованих товарів не може бути меншою за митну вартість таких 
товарів. 

5. Уточнені перехідні положення для окремих секторів економіки на 
перші 5 років дії закону.

Ми підготуємо детальний інформаційний бюлетень щодо нових правил 
після докладного аналізу прийнятого закону.
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Дане повідомлення підготовлене відділом 
податкових та юридичних послуг PwC в Україні. 
Матеріали цього повідомлення надані для 
інформування і не можуть вважатися комплексним 
аналізом окремих викладених у ньому 
питань. Рекомендуємо звернутися за професійною 
консультацією з конкретного питання, перш ніж 
прийняти рішення про доцільність яких-небудь дій. 
PwC в Україні не бере на себе відповідальності за 
дії або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.
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4 липня Верховна Рада України прийняла у другому читанні закон «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного 
ціноутворення». Якщо Президент підпише закон, то він набере чинності 
1 вересня 2013 року (спочатку передбачалася дата 1 липня 2013 року). 

Між першим та другим читанням до законопроекту було внесено 
декілька важливих поправок:

Операції між пов’язаними особами, що здійснюються на території 
України, будуть підлягати контролю тільки якщо одна зі сторін 
операції задекларувала від’ємне значення об’єкта оподаткування з 
податку на прибуток, застосовує спеціальний режим оподаткування, 
сплачує податок на прибуток за зниженою ставкою або не є 
платником податку на прибуток чи ПДВ.

Порівняно з первинною версією, звітність для бізнесу значно 
спрощена. По-перше, виключена вимога стосовно щорічної подачі 
первинної документації. По-друге, звітність розділена на дві частини: 
(1) щорічний звіт із переліком контрольованих операцій та (2) 
документація, що підтверджує ринковий рівень цін. Остання 

тільки за запитом податкових органів.  

Значні штрафні санкції (у розмірі 5% від суми операції) 
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Значні штрафні санкції (у розмірі 5% від суми операції) 
застосовуються тільки за факт неподання звіту про контрольовану 
операцію, а не за зміст самого звіту. Даний штраф не застосовується 
за неподання документації про трансфертне ціноутворення та 
первинної документації. Штрафні санкції за недоплату податку 
протягом першого року дії нових правил встановлені у розмірі 1 

З 1 січня 2014 року будуть гармонізовані правила трансфертного 
ціноутворення для податку на прибуток та ПДВ. З Податкового 
кодексу виключено положення про те, що звичайна ціна 
імпортованих товарів не може бути меншою за митну вартість таких 

Уточнені перехідні положення для окремих секторів економіки на 
перші 5 років дії закону.

Ми підготуємо детальний інформаційний бюлетень щодо нових правил 
після докладного аналізу прийнятого закону.
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