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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.

© 2014 Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПрайсуотерхаусКуперс». Всі права захищені.
PwC - це фірма-учасник  мережі PwC, зареєстрована в 
Україні, а в деяких випадках міжнародна мережа PwC. 
Кожна фірма мережі є самостійною юридичною особою. 
Більш детальну інформацію можна знайти на веб-
сторінці www.pwc.com/structure.
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Законодавство 
з ТЦ: випущено 
роз’яснення

Міністерство доходів і зборів розширило 
свою інтерпретацію законодавства з 
трансфертного ціноутворення

1 липня 2014 року Міністерство доходів і зборів України 
видало наказ*, який роз’яснює/інтерпретує різні аспекти 
законодавства з трансфертного ціноутворення (ТЦ).

Наразі консультація містить 41 відповідь на часті запитання**.
Серед них – методологія розрахунку 50 млн. порогу; дати 
подачі звітності; розширене визначення платників податків, 
які підпадають під дію законодавства з трансфертного 
ціноутворення.

Посилання на узагальнюючу податкову консультацію 
подається нижче***.

*згідно з наказом Міністерства доходів і зборів України №368 від 1 
липня 2014 року

**попередня редакція узагальнюючої податкової консультації з окремих 
питань застосування норм податкового законодавства щодо 
трансфертного ціноутворення була випущена 22 листопада 2013 року 
згідно з наказом Міністерства доходів і зборів України № 699

***http://minrd.gov.ua/data/normativ/000/001/63226/Transfert_2014_z_1
_41_dopovnenn_do_699_nova_redakts_ya_3.doc
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