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Трансфертне 
ціноутворення: чи 
дотримуєтесь Ви норм 
українського 
законодавства?

Дотримання податкового 
законодавства
•  діагностика наявних контрольо-

ваних операцій Групи з точки 
зору законодавства з ТЦ;

•  допомога в підготовці документа-
ції з ТЦ для обґрунтування 
відповідності рівня цін, що 
застосовується, принципу 
«витягнутої руки»;

•  проведення досліджень для 
визначення рівня рентабельно-
сті, що відповідає принципу 
«витягнутої руки»;

•  допомога у підготовці звіту про 
контрольовані операції.
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У зв'язку зі стрімким розвитком глобалізаційних та інтеграційних процесів трансфертне ціно- 
утворення (ТЦ) залишається вкрай актуальною темою, пов’язаною з багатьма важливими 
аспектами. Починаючи з 2013 року, українські податкові органи суттєво посилили свою увагу 
до зовнішньоекономічних операцій із пов'язаними особами і вже почали проводити перевірки з 
ТЦ. Дотримання правил ТЦ передбачає значне адміністративне навантаження на платників 
податків. Наша команда фахівців в області ТЦ готова допомогти Вам з управлінням ризиками, 
пов'язаними з ТЦ, а також з виявленням можливих способів більш ефективного оподаткування 
для Вашого бізнесу.

Планування та розробка 
політики ТЦ
•  розробка єдиної методології 

визначення цін у контрольованих 
операціях;

•  надання рекомендацій щодо 
вдосконалення політики 
ціноутворення, зокрема шляхом 
реструктуризації ланцюга поста-
вок;

•  розробка та допомога у створенні 
торгово-закупівельних структур; 

•  сприяння у структуруванні річних 
компенсаційних коригувань.
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Попереднє узгодження цін
•  підготовка необхідної докумен-

тації для початку процедури;
•  підтримка під час процесу 

узгодження, включаючи еконо-
мічний аналіз, відповіді на 
запити податкових органів тощо;

•  участь у обговореннях з податко-
вими органами (зокрема, на 
стадії попереднього розгляду).

Побудова бізнес-процесів для 
цілей ТЦ
•  розробка бізнес-процесів встанов-

лення і моніторингу цін у контро-
льованих операціях;

•  розробка та опис бізнес-процесів і 
алгоритмів збору, аналізу та 
класифікації контрольованих 
операцій; алгоритмів розрахунку 
цін за принципом «витягнутої 
руки» і формування звітної 
документації;

•  розробка та опис функціональних 
і технічних вимог, а також 
алгоритму роботи інформаційної 
системи, включаючи вимоги до 
основних джерел даних, складу 
довідників тощо.

Перевірки з ТЦ та вирішення спорів
•  супровід усього процесу перевірки з 

ТЦ, включаючи відповіді на офіційні 
запити, підтримку при проведенні 
опитувань тощо;

•  надання податкової та юридичної 
підтримки під час судового процесу з 
питань ТЦ.

Консультації з питань ТЦ
•  надання консультацій із різних питань 

ТЦ.


