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Flash Report

Сьогодні Верховна Рада України прийняла у першому читанні зміни до 
Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення (ТЦ).

Основні зміни, які очікуються у 2015 році, полягають у такому:

• Офіційно впроваджено принцип «витягнутої руки» (що замінює  
поняття ринкової ціни);

• Розширено перелік пов’язаних осіб та контрольованих операцій для 
цілей ТЦ;

• Критерії визнання операцій контрольованими визначені окремо для 
цілей податку на прибуток та ПДВ;

• Поріг для визнання операцій контрольованими з одним 
контрагентом знижено до 1 млн. грн. або 3% доходів платника
податку (за умови, що загальний річний дохід платника податку
перевищує 20 млн. грн.);

• Термін податкової перевірки з ТЦ збільшено до 18 місяців з 
можливістю продовження до 12 місяців;

• Скасований пріоритет застосування «офіційних джерел» інформації;

• Запроваджені нові штрафи за невключення контрольованих операцій
до звіту з контрольованих операцій (1% від суми контрольованих
операцій);

• Змінено розмір штрафу за неподання документації з ТЦ (3% від суми
контрольованих операцій);

• Якщо ціна (рентабельність) в контрольованій операції перебуває поза 
межами діапазону цін (рентабельності), коригування з ТЦ 
здійснюються до медіани (а не до верхньої / нижньої межі діапазону, 
як наразі).

Ми будемо інформувати Вас про подальші зміни після прийняття
Законопроекту*.

* Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням»
№ 1264-1 від 22 грудня 2014 р.
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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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PwC - це фірма-учасник  мережі PwC, 
зареєстрована в Україні, а в деяких випадках 
міжнародна мережа PwC. Кожна фірма мережі є 
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інформацію можна знайти на веб-сторінці
www.pwc.com/structure.
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