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Коли варто 
розглянути 
укладання Договору 
про узгодження цін?

Нещодавно Кабінет Міністрів України затвер-
див порядок попереднього узгодження цін між 
представниками бізнесу та податковими 
органами для цілей трансфертного ціноутво-
рення. Відтепер великі платники податків 
можуть попередньо узгодити із податковими 
органами методологію ціноутворення, яка 
буде прийнятною для операцій, що є контро-
льованими для цілей трансфертного ціноутво-
рення в Україні. Після узгодження така методо-
логія не може бути оскаржена податковими 
органами у разі дотримання умов Договору 
про узгодження цін.

Незважаючи на позитивні аспекти прийнятих 
нововведень, бізнес має усвідомлювати 
потенційні ризики та наслідки узгодження цін 
і приймати виважені рішення щодо укладання 
таких Договорів. Компанії PwC надавали 
допомогу представникам бізнесу в процесі 
укладання понад 70 таких Договорів у 
Центральній та Східній Європі, і ми запрошує-
мо представників бізнесу обговорити наш 
досвід у зазначених питаннях. 
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Операції наших Клієнтів у ЦСЄ*, 
щодо яких укладаються Договори

1. Виробництво

2. Дистриб’юція

3. Надання послуг

4. Оренда основних засобів

5. Внутрішньогрупові позики

6. Роялті

Основні галузі, в яких у нас є відповідний досвід у 
Центральній і Східній Європі 

понад 70
Договорів 

в ЦСЄ*

Щоб упевнитися, що методологія трансфертного 
ціноутворення (ТЦ), зокрема, рівень рентабельності 
(націнки), відповідає принципу «витягнутої руки» 

Щоб бути впевненими в новій 
методології ТЦ після 
реструктуризації бізнесу

Щоб підтвердити рівень цін у 
рамках непрофільних операцій 
(внутрішньогрупове фінансування, 
ліцензування інтелектуальної 
власності) 

Щоб бути впевненими щодо 
специфічних (нестандартних) 
операцій, у тому числі, зі складною 
формулою розрахунку ціни

Щоб бути впевненими щодо значних за обсягом 
операцій
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Фінансові
послуги

ТранспортНафтогазова
промисловість

Споживчі
товари

Тютюнова
промисловість

Пивоваріння

Автомобільна
промисловість

Фармацевтична
галузь

Технології

Хімічна
промисловість

Споживча
електроніка

Сировинні
товари

* ЦСЄ– Центральна і Східна Європа


