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Flash Report

Верховна Рада України, як і передбачалося, прийняла 
поправки до Податкового кодексу України щодо визначення 
«низькоподаткових юрисдикцій» для цілей трансфертного 
ціноутворення*.

Віднині під контроль будуть підпадати операції платника 
податків із нерезидентами, зареєстрованими в державах, в 
яких ставка податку на прибуток (корпоративного податку) 
на п’ять (5) і більше відсоткових пунктів нижча за ставку 
даного податку в Україні (тобто складає 14% і нижче в 2013 
році), або які сплачують податок на прибуток 
(корпоративний податок) за ставкою, яка є нижчою від 
ставки даного податку в Україні на п’ять (5) і більше 
відсоткових пунктів.

Очікується, що Президент України підпише даний Закон. 

Ми продовжимо слідкувати за змінами щодо даного питання 
і повідомимо  про них, як тільки з’явиться нова інформація.

*Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо обліку та реєстрації платників податків» - №2054а. 
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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.

© 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю 
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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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