
АУДИТОР УКРАЇНИ    № 8 (213) серпень 2013     

82 

Ж
ур

на
л 

дл
я 

пр
оф

ес
іо

на
лі

в 
ау

ди
то

рс
ьк

ої
 с

пр
ав

и

подАтки

арешті Верховною Радою України при-
йнято довгограючий Закон про внесення 
змін до Податкового кодексу, що в бізнес-
середовищі простіше прийнято називати 

«Законом про трансфертне ціноутворення». 
В першу чергу розглянемо питання, що ж таке 
«трансфертне ціноутворення». 

Основним рекомендаційно-методичним між-
народним документом у галузі податкового регу-
лювання трансфертного ціноутворення є 
Керівництво Організації з економічного співробіт-
ництва та розвитку (ОЕСР) 1995 року «Про транс-
фертне ціноутворення для транснаціональних 
корпорацій і податкових органів» (Transfer pricing 
guidelines for multinational enterprises and tax 
administrations). Слід зазначити, що даний доку-
мент носить лише рекомендаційний характер і 
не має статусу нормативного акту. 

Зазначеним Керівництвом визначено, що 
трансфертними цінами є ціни, за якими підпри-
ємство реалізує товари та нематеріальні активи, 
чи надає послуги асоційованим підприємствам. 
До асоційованих підприємств Керівництвом від-
несено підприємства, якщо одне з них бере прямо 
або опосередковано участь в управлінні, контролі 
чи капіталі іншого підприємства, або коли одні й 
ті самі особи беруть прямо або опосередковано 
участь в управлінні, контролі чи капіталі обох під-
приємств. 

В основу трансфертного ціноутворення, в між-
народній практиці, покладено так званий «прин-
цип витягнутої руки». За даним принципом 
«якщо між двома підприємствами в господар-
ській та фінансовій діяльності створюються умови 
відмінні від тих, що виникли б між двома неза-

лежними підприємствами, то будь-який прибуток 
нарахований одному з них, але через наявність 
цих умов не нарахований, може бути включений 
до прибутку цього підприємства та відповідно 
оподаткований». А отже, за нормами Керівництва 
використання трансфертних цін дозволяє оподат-
кування прибутку підприємств в місці виникнен-
ня такого прибутку.

Тепер перейдемо від міжнародних рекоменда-
цій до їх реалізації в українських реаліях. 
Податковий кодекс доповнено підпунктом 14.1.2511 
у, в якому зазначено, що «трансфертне ціноутво-
рення — це процес визначення ціни продажу (реа-
лізації) товарів та/або результатів робіт (послуг) під 
час здійснення операцій, визнаних відповідно 
до статті 39 Кодексу контрольованими». Сам же ж 
перелік контрольованих операцій наведено в 
п. 39.2 Кодексу. До них зокрема відносяться:

1. Господарські операції з придбання (продажу) 
товарів (робіт, послуг), що здійснюються платни-
ками податків з пов’язаними особами-нерези-
дентами.

2. Господарські операції з придбання (прода-
жу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються плат-
никами податків з пов’язаними особами-ре зи-
дентами, які:

2.1. Задекларували від’ємне значення об’єкта 
оподаткування з податку на прибуток за попере-
дній податковий (звітний) рік;

2.2.  Застосовують спеціальні режими оподатку-
вання станом на початок податкового (звітного) року.

2.3.  Сплачують податок на прибуток підпри-
ємств та/або податок на додану вартість за іншою 
ставкою, ніж базова (основна), що встановлена 
відповідно до цього Кодексу, станом на початок 
податкового (звітного) року.

2.4.  Не були платниками податку на прибуток 

Трансфертне 
ціноутворення 
або чого нам 
чекати?
Даниленко Олена,
тОВ «аФ «П.С.П. аудит»
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підприємств та/або податку на додану вартість 
станом на початок податкового (звітного) року.

2.5.  Не були платниками податку на прибуток 
підприємств та/або податку на додану вартість 
станом на початок податкового (звітного) року.

3. Операції, однією із сторін яких є нерезидент, 
зареєстрований у державі, в якій ставка податку 
на прибуток (корпоративний податок) на 5 і біль-
ше відсотків нижче, ніж в Україні, або який спла-
чує податок на прибуток за ставкою на 5 і більше 
відсотків нижчою, ніж в Україні. У разі коли в дер-
жаві реєстрація такого нерезидента встановлено 
більше ніж одну ставку податку на прибуток, плат-
ником податку подається довідка, що підтверджує 
обрану нерезидентом ставку податку на прибуток.

Остання норма Податкового кодексу дає під-
приємствам деякі можливості, проте і дає змогу 
податківцям обирати своє бачення сплати подат-
ку на прибуток, і ось у чому справа. Наприклад, 
підприємство зареєстровано в державі, або части-
ні держави, в якій ставка податку на прибуток 
становить на 7 відсотків менше, проте податок 
нерезидент платить за ставкою що менше на 2 
відсотки від української. 

Здавалося б така операція не є контрольова-
ною, проте якщо прочитати норми підпункту 
39.2.1 Податкового кодексу можна побачити слово 
«або», а отже Законом чітко не визначено чи 
потрібно в такій ситуації вважати операцію контр-
ольованою. Це одне з перших питань по якому ми 
сподіваємося побачити податкову консультацію, 
бажано одразу узагальнюючу. Перелік держав та 
територій, в яких податок сплачується за ставкою, 
що на 5 і більше відсоткових пунктів менше 
Українського визначається Кабінетом Міністрів 
України, та скоріше за все буде затверджуватися 
наказами та повинно публікуватися в друкованих 
виданнях та на веб-сайті Міндоходів.

Також слід зауважити, що під контрольова-
ність підпадають не всі операції та господарські 
зв’язки платників податків. Операції що підпада-
ють під контроль повинні бути на суму від 50 
мільйонів гривень і більше без урахування подат-
ку на додану вартість, а отже малий та середній 
бізнес від нововведень страждати не повинен.

Перелік пов’язаних осіб визначається новою 
редакцією пп. 14.1.159 Кодексу. Загалом передба-
чено 10 пунктів, що визначають пов’язаність осіб. 
В основу цього пункту покладено визначення, що 
пов’язаними особами є юридичні та/або фізичні 
особи, відносини між якими можуть впливати 
на умови або економічні результати їх діяльності 
чи діяльності осіб, яких вони представляють. Для 
визнання осіб пов’язаними враховується володін-

ня однією особою корпоративними правами 
інших осіб відповідно до укладених між ними 
договорів або за наявності іншої можливості одні-
єї особи впливати на рішення, що приймаються 
іншими особами. 

Тобто, у випадку доведення, що одна особа 
вплинула на рішення іншої особи на зменшення 
ціни, вони автоматично стають пов’язаними. 
Визначення доволі широке, як і спектр його засто-
сування. Можна припустити, що доволі неодноз-
начне трактування норм пп. 14.1.159 Кодексу 
в подальшому може призвести до запитань, 
оскільки, перелік для трансфертного ціноутво-
рення обмежений, а для визначення звичайної 
ціни в інших випадках є безмежним.

Щодо переліку, то він доволі чітко визначає 
пов’язаних осіб, та відповідає принципам 
Керівництва ОЕСР. Проте, аналізуючи останню 
норму пп. 14.1.159 Кодексу, все ж виникають 
питання. Спробуємо розібратися. Дослівно даний 
абзац виглядає так: «Якщо фізична особа визна-
ється пов’язаною з іншими особами відповідно 
до цього підпункту, такі особи визнаються 
пов’язаними між собою». А отже, якщо Ваше під-
приємство проводить операцію із компанією 
сестри матері Вашої дружини, то згідно даної 
норми весь ланцюг може бути визнаний 
пов’язаним, а отже і операції між такими компа-
ніями мають підпадати під контроль.

А от щодо нерезидентів, то тут не все так про-
сто. Керівництвом ОЕСР в принципі не передба-
чалося проводити контроль операцій з нерези-
дентами, окрім випадків, коли такі підприємства 
асоційовані. В Кодексі такого відступлення 
не передбачено, а отже усі операції з нерезидента-
ми, що підпадатимуть під відповідні критерії ста-
новляться контрольованими, навіть якщо асоці-
йованість і близько не проглядається.

Ну що ж, з випадками застосування контрольо-
ваної ціни розібралися, а ось з методами та прин-
ципами ще ні. Ось тут буде доволі багато запитань 
у вітчизняних бухгалтерів. Окрім бухгалтерського 
та податкового обліку, їм ще прийдеться вивчити 
фінансовий аналіз. 

Методи розрахунку рентабельності операцій, 
до яких відносяться валова рентабельність, вало-
ва рентабельність собівартості, чиста рентабель-
ність, чиста рентабельність витрат, рентабель-
ність операційних витрат, рентабельність активів 
та рентабельність капіталу, що будуть використо-
вуватися при визначенні звичайної ціни, наведені 
в пп. 39.3.2.5 Податкового кодексу, проте вони 
мають розраховуватися на підставі даних бухгал-
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терського обліку, що ведеться за міжнародними 
стандартами. З огляду на це, підприємства, що 
будуть вести облік за Міжнародними стандартами 
стане значно більше.

Тепер визначимо, що саме під собою визначає 
трансфертне ціноутворення в Україні. Його сут-
ність розкривається в п. 39.1 Податкового кодексу. 
Законотворцем принципом трансфертного ціно-
утворення передбачено збільшення податкових 
доходів по контрольованих операціях до рівня 
податкового доходу таких же операцій, проте з 
непов’язаними особами. Простіше кажучи прода-
ти при продажу пов’язаній особі забезпечити 
механізм та розмір оподаткування як при прода-
жу абсолютно не знайомому контрагенту. Взагалі 
принцип трансферного ціноутворення в Україні 
такий самий, як і в закордонних країнах, проте є 
одна незначна відмінність, за кордоном дані 
норми передбачають залишення коштів в місці 
виникнення доходів, в Україні це стосується тіль-
ки податків, а отже відтік капіталу залишиться. 
Може з часом щось зміниться і в цьому плані, 
проте цього ще треба чекати.

Враховуючи все це, ми підійшли до найбільш 
цікавого в частині Закону про трансфертне ціно-
утворення, а саме до методів визначення контро-
льованої ціни. Згідно норм Податкового кодексу 
для визначення обсягу отриманих доходів та/або 
понесених витрат під час здійснення контрольо-
ваної операції, проводиться зіставлення такої опе-
рації з іншими операціями, сторони яких не є 
пов’язаними особами. Згідно Податкового кодек-
су, зіставними визнаються операції, що прово-
дяться в однакових комерційних та/або фінансо-
вих умовах. В даній нормі кодексу відзначимо 
«та/або», що дає змогу маніпулювати законом 
в плані «та» чи «або». Що ж, відповідь на це 
питання також будемо чекати в податкових кон-
сультаціях. 

Операції визнаються зіставними у випадку, коли 
відмінності між такими операціями не мають істот-
ного впливу на результати операції (наприклад ви 
везете 10 коробок сірників, а для співставлення 
використовується ціна поставки 20 коробок). При 
цьому законотворець надає змогу визнання опера-
цій співставними за умови усунення відмінностей 
шляхом коригування умов та/або результатів 
зіставних чи контрольованих операцій. 

Про які коригування мається на увазі у даній 
нормі закону і як вони повинні проводитися, 
на даний час не зрозуміло. А далі в пункті Закону 
визначається купа умов, а якщо бути точним то 
60, які впливають на визначення співставності 
операцій. Для правди слід відзначити що вони усі 

одночасно використовуватися не можуть, проте 
принаймі третину з них можна використовувати 
одночасно. 

Слід зазначити, що 60 критеріїв визнання опе-
рацій співставними є доволі широким вибором, 
проте законодавець на цьому не зупинився, і 
останнім, як звичайно, визначено, приведемо 
дослівно «додаткові функції та/або активи, які 
істотно впливають на рівень доходів та викону-
ються або залучаються під час здійснення опера-
ції, прийняття додаткових комерційних ризиків 
відповідно до бізнес-стратегії сторін операції 
за умови незмінності всіх інших умов тягне 
за собою підвищення рівня доходів, які плануєть-
ся отримати за такою операцією». А отже вплив 
додаткових функцій та активів, комерційних 
ризиків за бізнес-стратегіями обох сторін операції 
(особливо якщо друга сторона нерезидент яку 
просто неможливо перевірити) може також впли-
нути на визначення контрольованості операції. 
Враховуючи той факт, що нормативних визначень 
«додаткова функція», «бізнес-стратегія» взагалі 
законодавством не визначено, а термін «комер-
ційний ризик» визнано Нацбанком для контролю 
банківських установ, то підприємствам відкрива-
ється шлях до визнання операцій неспівставними 
та використовувати в своїх цілях. 

Що ж, будемо сподіватися що використання 
спів ставності операцій буде проводитися у відпо-
відності до норм закону та відсутності в майбут-
ньому значної кількості роз’яснень з даних питань, 
що будуть плутати працівників підприємств.

Щодо методів визначення контрольованої 
ціни, слід зауважити, що вони не змінилися, а 
лише частково помінялися місцями з методами 
визначення звичайної ціни що діють на сьогод-
нішній день. Нагадаємо, до них відносяться: 
порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів 
продажу), ціни перепродажу, «витрати плюс», 
чистого прибутку та метод розподілення прибут-
ку. Хоч самі методи і не змінилися, проте законом 
про трансфертне ціноутворення внесено додатко-
ві показники та характеристики для можливості 
застосування того чи іншого методу. Розглянемо 
кожен з них більш детально.

Першим методом визначення звичайної ціни 
для контрольованих операцій є метод порівняль-
ної неконтрольованої ціни, або спрощено, метод 
ідентичних товарів (пп. 39.3.3 Податкового кодек-
су). Слід одразу зазначити, що даний метод буде 
найбільш використовуваним при визначенні зви-
чайних цін через його простоту та наявність 
інформації. В основу даного методу, як і раніше, 
покладено порівняння цін на товари (роботи/
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послуги) при проведенні контрольованих опера-
цій та відповідно операцій між непов’язаними 
особами. Для визначення ринкового діапазону 
цін використовується інформація по укладених 
договорах з іншими, непов’язаними, сторонами, 
при продажу ідентичних товарів. 

Для використання цього методу необхідно вра-
ховувати умови договорів поставки, до яких від-
носяться кількість та характеристика товарів, 
обсяг обов’язків сторін, розподіл ризиків між сто-
ронами, умови платежів та строки виконання 
зобов’язань. Це біли конкретні умови, проте 
Податковим кодексом передбачено ще три умови, 
а саме характеристика ринку товарів, бізнес-
стратегії підприємства та найулюбленіші «інші 
об’єктивні умови, що можуть вплинути на ціну». 
Останні три умови виділені нами окремо, оскіль-
ки «всеохоплюючість» таких умов може бути 
занадто широкою, що зіграє на руку недобросовіс-
ним платникам податків, оскільки довівши, що 
бізнес-стратегія підприємства спрямована на, ска-
жемо так, «досягнення великої мети», призведе 
до неспівставності умов, а отже до неможливості 
використання даного методу.

Законотворці намагалися це передбачити і 
додали до пункту умови визначення спів ставнос-
ті, а саме, «Умови на ринку ідентичних (а за їх 
відсутності — однорідних) товарів (робіт, послуг) 
визнаються зіставними, якщо відмінність між 
такими умовами істотно не впливає на ціну або є 
економічно обґрунтованою», проте це не дає 
100-відсоткового захисту від недобросовісних 
платників податків.

За результатом аналіз проводиться співстав-
лення цін товарів. У випадку якщо така ціна 
у межах ринкового діапазону, то ціна товарів від-
повідатиме звичайній ціні. Якщо ж менше, то 
ціною буде визнаватися нижня межа ринкового 
діапазону, якщо більше, то верхня межа. 

При цьому. як для даного методу, так і для 
інших, використання мінімального та максималь-
ного значення діапазону ринкової ціни викорис-
товується лишу у випадках, які не призводять 
до зменшення суми податку. А отже, якщо підпри-
ємство продає товар за ціною значно вищою 
за верхню межу, то об’єктом оподаткування буде 
саме ця ціна, а у разі придбання товарів за міні-
мальними цінами, податкові витрати або собівар-
тість продукції платника податку буде визначати-
ся саме з такої ціни.

Другим методом в Податковому кодексі визна-
чено метод ціни перепродажу (пп. 39.3.4 
Податкового кодексу). В основу даного методу 

закладено порівняння валової рентабельності 
продажу продукції. Даний метод, за Податковим 
кодексом, використовується для визначення від-
повідності ціни товару, при придбанні товару під 
час контрольованої операції та його перепродажу 
непов’язаним особам. 

Також, з точки зору законотворців, його необ-
хідно використовувати у випадку дрібнення пар-
тій поставки, перепакування товару, змішуванні 
товарів, якщо кінцевий товар значно не відріз-
няться від того, щодо якого проводиться контр-
оль. 

У випадку якщо така рентабельність у межах 
ринкового діапазону, то ціна товарів відповіда-
тиме звичайній ціні. Якщо ж менше, то ціною 
буде визнаватися нижня межа ринкового діапазо-
ну, якщо більше, то верхня межа.

Підпунктом 39.3.5 Податкового кодексу визна-
чено другий метод визначення звичайної ціни для 
контрольованих операцій – «витрати плюс». Цей 
метод характеризується зіставлення валової рента-
бельності собівартості контрольованої операції з 
аналогічною собівартістю по операціях з 
непов’язаними особами. Ну думку законотворців 
даний метод слід застосовувати при виконанні робіт 
пов’язаним особам, реалізації товарів, сировини та 
напівфабрикатів, а також при реалізації товарів 
(робіт/послуг) за довгостроковими контрактами.

За методу чистого прибутку, що визначений 
пп. 39.3.6 Податкового кодексу можливо викорис-
товувати будь-який з показників рентабельності, 
проте, враховуючи назву методу, оптимальним 
буде використання чистої рентабельності. 

Цей метод оптимально використовувати у разі 
недостатності або повної відсутності інформації 
щодо контрольованої операції. До таких випадків 
можна віднести або використання звичайних цін 
при початку діяльності, або вихід на новий ринок 
продукції. По якій у підприємства відсутня 
ін формація.

Метод розподіленого прибутку (пп. 39.3.7 
Податкового кодексу) використовується шляхом 
зіставлення фактичного розподілення отримано-
го сукупного прибутку між сторонами контрольо-
ваної операції, між якими існує істотний 
взаємозв’язок або у власності яких є права корис-
тування нематеріальними активами, що істотно 
впливають на рівень рентабельності, та здійснен-
ня розподілу прибутку між непов’язаними особа-
ми. За цим методом розподіл прибутку прово-
диться на підставі оцінки вкладу сторін контро-
льованої операції в кінцевий прибуток. 
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Для такого співставлення використовуються 
дані та інформація про вклад кожної зі сторін при 
проведені контрольованої операції, виконання 
кожною стороною функцій для досягнення кінце-
вого результату, понесення ризиків, тощо. Цей 
метод буде в першу чергу використовуватися 
в ланках підприємств, де у виробника продукції 
залишається низька частка прибутку (наприклад 
5%), в той час як у першої ланки пов’язаних осіб 
буде залишатися, організації що займається пере-
продажем даної продукції, буде залишатися осно-
вна частина прибутку (наприклад 80%), хоча фак-
тичний вклад у формування прибутку лежить 
саме на виробнику.

Враховуючи це, для визначення звичайної ціни 
будуть використовуватися низка показників, 
таких як:

 � розмір витрат;
 � характеристика персоналу;
 � витрачений робочий час;
 � ринкова вартість активів;
 � інші показники, які пов’язані з виконанням 
функцій, використанням активів, тощо.

Крім того, розподіл може проводитися з ураху-
ванням дисконтова них грошових потоків.

Цей метод є самим складним для використан-
ня, проте він надаватиме найбільш правильний 
розподіл прибутку у ФПГ та інших крупних угру-
пованнях підприємств.

Ще раз проаналізувавши методи, не можна 
сказати що вони принесли щось занадто нове, 
проте використання показників рентабельності та 
розширення переліку додаткових показників 
робить ї використання дуже «цікавим» та різно-
манітним, як для бухгалтерів, так і податківців. 

А найбільш цікаве почне відбуватися при про-
веденні перевірок з питань трансфертного ціноут-
ворення та використання сторонами різних мето-
дів, а відповідно і різних ринкових цін.

В принципі з основою та найбільш цікавим 
можна сказати що ми розібралися, тому перехо-
димо до звітності з даного питання. Трансфертне 
ціноутворення передбачає щорічне звітування 
до податкової до 1 травня за звітним роком. Форма 
звіту встановлюється Міндоходів. 

Крім того, великі платники податків подають 
до 1 травня документацію в єдиному форматі про 
контрольовані операції відображені у звіті. 
До такої інформації відноситься:
 � дані про пов’язаних осіб;
 � дані про групу та політику трансфертного 
ціноутворення;

 � опис операції та умов її проведення;
 � опис товарів, робіт, послуг;
 � умови, строки та інші чинники що вплинули 
на формування та встановлення ціни;

 � економічний аналіз проведених операцій, 
економічні ризики, результати порівняльного 
аналізу комерційних та фінансових умов;

 � інші документи.

Тобто пакет документів буде дуже великим, і 
неподання якоїсь частини призведе до застосу-
вання штрафних санкцій до підприємства. При 
цьому податкова дає незначне послаблення, а 
саме, у разі подання документації не в повному 
обсязі та/або встановлені відхиленні ціни 
по контрольованій операції від звичайної, 
Міндоходів надсилає платнику запит, з вимогою 
надання протягом 30 календарних додаткової 
документації. Хоча на нашу думку, такий запит 
буде лише обов’язком для подання документації, 
проте штраф застосовано буде.

Податковим кодексом передбачено також 
перевірки платників податків з питань повноти і 
сплати податків та зборів під час здійснення 
контрольованих операцій. 

Перелік підстав для проведення перевірки 
встановлено пп. 39.5.2.1 Податкового кодексу. 
До них відносяться:
 � надсилання повідомлення в разі ненадання 
звіту про контрольовані операції при їх фактич-
ному проведенні;

 � виявлення за результатами моніторингу відхи-
лення цін контрольованої операції від рівня 
звичайних (ринкових) цін;

 � неподання платником податку звіту про контр-
ольовані операції;

 � неподання платником податків або подання 
документації про контрольовані операції з пору-
шенням вимог Податкового кодексу.

Повідомлення про проведення податкового 
перевірки надається платнику податку протягом 
10 днів з дати його прийняття. При цьому переві-
ряти контрольовані операції податкова має право 
лише один раз на рік. Проте тривалість такої пере-
вірки становить не більше шести місяців, а в окре-
мих випадках, може продовжуватися ще на шість 
місяців. Отже податкова має право перевіряти 
підприємство протягом цілого року, що за сучас-
них умов є просто неприйнятним для платника 
податків.

При проведенні перевірки, податковий орган 
має використовувати ті самі методи визначення 
звичайної ціни контрольованої операції, що і 
платник податків. Хоча, якщо податківці дове-


