
© 2009 , PricewaterhouseCoopers. All rights reserved
1

Flash Report

13 травня 2014 року Парламент прийняв Закон*, який передбачає
наступні важливі зміни в правилах трансфертного ціноутворення: 

• перенесення кінцевого терміну подання звітності про 
контрольовані операції за 2013 рік з 1 травня 2014 року на 1 
жовтня 2014 року; 

• суттєве зниження розміру штрафу за неподання звіту та/або
обов'язкової документації про проведені контрольовані операції. 
Штраф становитиме 100 розмірів мінімальної заробітної плати 
станом на 1 січня звітного року за неподання звіту про 
контрольовані операції, а також 10 розмірів мінімальної
заробітної плати станом на 1 січня звітного року за неподання
документації з трансфертного ціноутворення;

• штраф за коригування з трансфертного ціноутворення
становитиме 1 грн на період з 1 вересня 2013 року до 31 грудня
2014 року;

• штраф за самостійне коригування з трансфертного 
ціноутворення на період з 1 вересня 2013 року до 31 грудня 2014 
року не застосовуватиметься.

У результаті компанії, які подали звіт про контрольовані операції
до 1 травня 2014 р., не повинні вживати додаткових дій; проте
стосовно них не будуть застосовані штрафні санкції у разі внесення
змін до звітності.

Ми продовжимо моніторинг цього питання і будемо тримати вас у 
курсі подальшого розвитку подій у даній сфері.

*Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
вдосконалення трансфертного ціноутворення» №4527 від 24 березня 2014 року
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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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Звіт про контрольовані операції за 2013 рік
відкладено до 1 жовтня 2014 року
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Подання 
звіту із ТЦ 
за 2013 рік
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