Ми опитали* наших клієнтів, аби
з'ясувати, що вирізняє нас з-поміж інших
та робить наші пропозиції унікальними

Управління ризиками Вашого
бізнесу на світовій арені разом
із командою PwC в Україні

* за результатами опитування 71 респондента. Клієнти, які співпрацювали з командою ТЦ PwC в Україні протягом 2017 – 2019 років

Ви відчуваєте, що отримуєте більше
від роботи з командою ТЦ PwC в Україні?
Так

Можливо

Ні

90%

6%

4%

Що Ви цінуєте у нашому з Вами
партнерстві понад усе?**

Послуги у сфері
трансфертного
ціноутворення

** можливість надати декілька відповідей

79%
Лише той факт, що наш бізнес співпрацює з PwC – це знак довіри до нашої політики
прозорості, порядності та нульової толерантності до будь-яких непрозорих схем

81%
PwC – всесвітня мережа компаній, що дозволяє
отримати допомогу практично в будь-якій країні світу

92%
Ваша команда мислить категоріями
ефективності нашого бізнесу

96%
Ви цінуєте наш час і відповідним чином плануєте свою роботу, тому
ми можемо зосередитися на вирішенні більш нагальних питань

97%
Ви даєте нам відчуття безпеки, коли йдеться
про дотримання вимог законодавства

Тепер Ви маєте можливість
переконатися, наскільки
вищезазначене відповідає дійсності

Дізнайтеся більше про те, як ми можемо допомогти
Ольга Трифонова
Директор,
керівник практики ТЦ
olga.trifonova@pwc.com
Анна Ніколайко
Старший менеджер
Київ
anna.nikolayko@pwc.com
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Менеджер
Київ
kateryna.kislitsyna@pwc.com
Тарас Полянський
Менеджер
Львів
taras.polianskyi@pwc.com

Головний офіс (Київ)
вул. Жилянська, 75
01032, Київ, Україна
+380 44 354 04 04
Львівський офіс
вул. Шевченка, 111a
79039, Львів, Україна
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Наша місія у PwC – це побудова довіри у суспільстві та вирішення важливих проблем. Ми – це мережа компаній у 157 країнах світу. Наша команда налічує понад 276 000 людей, які
надають якісні послуги у сферах аудиту, консалтингу та оподаткування. Ви можете знайти більше інформації про нас та поділитися з нами тим, що має значення саме для вас, на сайті:
www.pwc.com Зверніть увагу, що бренд PwC об’єднує мережу фірм, кожна з яких є окремою юридичною особою. Для більш детальної інформації перегляньте, будь ласка, розділ:
www.pwc.com/structure © 2020 PwC. Усі права захищені.
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Скористайтеся можливістю
співпраці з понад 20
професіоналами у галузі ТЦ
в Україні, які готові надати
Вам допомогу будь-якої миті

КРАЇНИ

Поєднання нашого досвіду в Україні з можливостями глобальної мережі PwC дозволяє нам вирішувати питання клієнтів будь-якої складності

ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ТА
ДОСВІДЧЕНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ У ГАЛУЗІ ТЦ

Що ми можемо
для Вас зробити
Отримайте більше з
нашою командою
трансфертного
ціноутворення (ТЦ)
в Україні
Я, Ольга Трифонова, керівник практики
трансфертного ціноутворення PwC в Україні,
і моя команда готові Вам допомогти!

Від складного завдання
до ефективного
рішення

В умовах постійних змін у світовій економіці одним
із найважливіших питань оподаткування для
мультинаціональних компаній є трансфертне
ціноутворення. Мережа об'єднує понад 3 000
професіоналів PwC з питань ТЦ у більш ніж 90
країнах, має необхідні ресурси та досвід для розробки
комплексної стратегії для досягнення Ваших бізнесцілей у мінливому законодавчому середовищі.
Наша команда з питань ТЦ в Україні, що складається
більш ніж з 20 досвідчених професіоналів, готова
допомогти Вашому бізнесу працювати у повній
відповідності до вимог у сфері ТЦ, керувати ТЦризиками та знайти можливості
для постійного вдосконалення
В Україні під
податкової ефективності.
контроль з ТЦ
А тепер дозвольте
продемонструвати, як саме!

підпадає більше,
ніж

Загальна сума
податкових
донарахувань
з моменту
запровадження
правил ТЦ
сягнула

2000

компаній

Політика з питань ТЦ
Планування та розробка;
методологія ТЦ для
постійних представництв

Розробка та
впровадження бізнеспроцесів для цілей ТЦ

Аналіз і планування
ланцюга створення
вартості
Аналіз і структурування
операційної моделі,
передача функцій, ризиків
і активів за кордон;
структурування
операційної діяльності

Звітність і дотримання
вимог
Допомога у підготовці
документації з питань ТЦ
(звіт у розрізі країн,
майстер-файл та
документації з ТЦ),
повідомлення про участь у
міжнародній групі ; звіт про
контрольовані операції

Договір про попереднє
узгодження
ціноутворення
Супровід у процесі
переговорів та підготовка
договорів про попереднє
узгодження ціноутворення

Перевірки з ТЦ та
вирішення спорів
Допомога у захисті
інтересів компанії під час
податкових перевірок.
Вирішення судових спорів
з питань ТЦ

Консультації з питань ТЦ
Консультації з різних
питань ТЦ

Тест на наявність ділової
мети та економічної
вигоди
Допомога в обґрунтуванні
економічної вигоди в
операціях з нерезидентами

млрд.
ГРН

