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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.

© 2015 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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Зміни у 
трансфертному 
ціноутворенні

Сьогодні Верховна Рада України прийняла зміни* до Податкового кодексу 
України щодо законодавства з трансфертного ціноутворення (далі ‒ ТЦ).

Основні зміни полягають у такому:

• Поріг для визнання операцій контрольованими з одним 
контрагентом підвищено до 5 млн. грн. (за умови, що загальний
річний дохід платника податку перевищує 50 млн. грн.);

• Виключено норми, які застосовують правила ТЦ при оподаткуванні
податком на додану вартість;

• Повернуто перелік фінансових показників, які забезпечують
встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу 
«витягнутої руки»;

• Уточнено норму щодо контрольованих операцій, які здійснюються із 
залученням (за посередництвом) непов’язаних осіб;

• Змінено розмір штрафу за неподання (несвоєчасне подання) звіту 
про контрольовані операції (300 розмірів мінімальної заробітної
плати) та за недекларування контрольованих операцій (1% від суми
не задекларованих у звіті контрольованих операцій, але не більше
300 розмірів мінімальної заробітної плати);

• Виключено положення про необхідність подання додатку до 
декларації з податку на прибуток у випадку, якщо обсяг
контрольованих операцій з одним контрагентом не перевищує 5 млн. 
грн.;

• Виключено положення, згідно з яким подання звіту про 
контрольовані операції є підставою для проведення перевірки на 
відповідність умов контрольованих операцій принципу «витягнутої
руки»;

• Формування звіту про контрольовані операції та документації з ТЦ 
щодо контрольованих операцій, здійснених у 2015 році, здійснюється
з урахуванням норм Закону*. 

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Ми будемо інформувати Вас про подальші зміни до законодавства з ТЦ.

* Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
трансфертного ціноутворення» № 1861 від 27 січня 2015 р.


