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Flash Report

На додаток до Flash report № 70 від 25.12.2014, ми раді 
повідомити, що у неділю Верховна рада України прийняла 
проект Закону України* «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за 
трансфертним ціноутворенням».

Незважаючи на те, що остаточний текст Проекту Закону ще 
недоступний, відповідно до інформації від представників уряду 
після першого читання були внесені такі додаткові зміни:

• Перехідні положення щодо деяких видів товарів в 
операціях з резидентами низькоподаткових юрисдикцій 
було виключено (Пункт 21 підрозділу 10 “Інші перехідні 
положення” розділу XX “Перехідні положення”).

• Метод порівняльної неконтрольованої ціни (ПНЦ) повинен 
застосовуватися до зовнішньоекономічних операцій з 
товарами, що мають біржові котирування.

• Штраф за невключення операцій до звіту про 
контрольовані операції збільшується з 1% до 5% 
(максимальна величина штрафу - 100 розмірів мінімальної 
заробітної плати не застосовуватиметься).

Якщо Проект Закону буде підписаний Президентом, він набере 
чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Ми будемо інформувати Вас про наступні зміни після того, як 
текст Проекту Закону буде доступним.

* Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням» 
№ 1264-1  від  22 грудня 2014 р. Деталі наведено в Flash report № 70 від 
25.12.2014.
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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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Нові зміни в 
трансфертному 
ціноутворенні
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