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1. ПІДПИСАНО ЗАКОН ПРО ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ  

Підписано Закон № 408-VII про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

трансфертного ціноутворення (проект № 2515), яким вводиться механізм податкового 

контролю за трансферним ціноутворенням, заснований на принципі «витягнутої руки». 

 

Даний проект викликав неоднозначну оцінку з боку професійної спільноти - з одного боку 

відомство Олександра Клименка (розробники) наполягало на якнайшвидшому прийнятті 

документа, а от юристи побоюються того, як будуть застосовуватися окремі норми Закону 

в українських реаліях. 

 

Нагадаємо, неодноразово висловлювалася думка щодо того, що ряд положень слід 

доопрацювати. Зокрема, виключити вимогу про надання у складі звітності первинних 

документів за контрольованими операціями усіма платниками податків; ввести правила 

трансфертного ціноутворення для цілей податку на прибуток та податку на додану 

вартість одночасно з моменту набрання чинності Законом . 

 

Крім того, юристи припускали, що Закон набере чинності не раніше січня 2014р., однак у 

тексті Закону датою набрання чинності вказано 1 вересня 2013р. 

 

Податковий контроль за трансферним ціноутворенням передбачає коригування 

податкових зобов'язань платника податків до рівня податкових зобов'язань , розрахованих 

за умови відповідності комерційних та/або фінансових умов контрольованої операції 

комерційним та/або фінансовим умовам, які мали місце під час здійснення порівнянних 

операцій, передбачених ст. 39 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755-VI 

(далі – ПКУ), сторони яких не є пов'язаними особами. 

 

У разі застосування платником податку при здійсненні контрольованих операцій цін, які 

не відповідають рівню звичайних цін на відповідні товари (роботи, послуги), і якщо в 

результаті такої невідповідності виникає заниження податкового зобов'язання, платник 

податків має право самостійно провести коригування податкових зобов'язань та сплачених 

сум податку відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 ст. 39 ПКУ . 

 

Встановлено, що контрольованими операціями є : 

а) господарські операції з придбання (продаж) товарів (робіт, послуг), здійснюваних 

платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами; 

- господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), здійснюваних 

платниками податків з пов'язаними особами - резидентами, які: 

1) задекларували від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за 

попередній податковий (звітний) рік; 

2) застосовують спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового 

(звітного) року; 

3) сплачують податок на прибуток підприємств та/або податок на додану вартість 

за іншою ставкою ніж базова (основна) відповідно до ПКУ на початок податкового 

(звітного) року; 

4) не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану 

вартість станом на початок податкового (звітного) року; 
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б) операції, однією зі сторін яких є нерезидент, зареєстрований в державі (на території), в 

якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше процентних 

пунктів нижче, ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний 

податок) за ставкою на 5 і більше процентних пунктів нижче, ніж в Україні. Перелік цих 

держав (територій) затверджується Кабміном. 

Визначення ціни з метою оподаткування доходів (прибутку, виручки) платників податків, 

які є сторонами контрольованої операції, здійснюється за допомогою одного з методів: 

порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу), ціни перепродажу, «витрати 

плюс», чистого прибутку, розподілу прибутку. 

 

При виборі методу, використовуваного для визначення ціни у контрольованій операції, 

повинні враховуватися повнота і достовірність вихідних даних, а також обґрунтованість 

коригування, здійснюваного в цілях забезпечення порівнянності умов проведення 

контрольованої і порівнянних операцій. Допускається використання комбінації двох і 

більше методів. 
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2. ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ З ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ ПЕРЕНЕСЕНО НА                    

2014 РІК 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати 

екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів і 

удосконалення деяких податкових норм» від 04.07.2013р. № 422-VII. 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати 

екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів і 

удосконалення деяких податкових норм» від 04.07.2013р. № 422-VII, крім введення 

нового екологічного податку з утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, 

унесено також деякі зміни до «податково-прибуткових» норм Податкового кодексу 

України  від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ). 

 

Зокрема, для платників податку на прибуток переноситься строк подання фінансової 

звітності з урахуванням податкових різниць з 2013 на 2014 рік. Відповідні зміни 

внесено до п. 1 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ. 
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3. ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМИ ЗВІТНОСТІ З ОСОБЛИВОГО ПОДАТКУ НА 

ОПЕРАЦІЇ З ВІДЧУЖЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження форм звітності з 

особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами 

та порядку їх заповнення» від 19.07.2013р. № 288. 

 

Наказом Міністерства доходів і зборів України  від 19.07.2013р. № 288 затверджено 

форми звітності з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій 

з деривативами, а також порядку їх заповнення: 

 

1) форму Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та 

операцій з деривативами; 

 

2) форму Уточнюючої декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних 

паперів та операцій з деривативами; 

 

3) Порядок заповнення граф звітності з особливого податку на операції з відчуження 

цінних паперів та операцій з деривативами. 

 

Додатки до Декларації заповнюються за кожним договором/контрактом окремо у 

хронологічному порядку відповідно до дати укладання договору/контракту.  

  

Суми операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами, у тому числі за 

ставками, розраховуються як підсумок за операціями у відповідному підрозділі додатків. 

http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/62807.html
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4. НЮАНСИ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ  

Лист Державної податкової служби України «Про виправлення помилок у рядку 20.2 

декларації з ПДВ» від 08.05.2013р. № 8501/10/06.2-20. 

ДПС України роз'яснила, що при заповненні уточнюючого розрахунку податкових 

зобов'язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок: 

1. У разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не 

вплинуло на значення рядка 25 чи рядка 23 (23.1 чи 23.2), уточнюючий розрахунок 

подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий 

розрахунок може бути поданий як самостійний документ або у складі декларації (як 

додаток до неї). Значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку враховується при 

визначенні значень рядків 21.2 та відповідно 24 декларації за звітний період, у якому 

подано такий уточнюючий розрахунок. 

Якщо ж таке виправлення впливало на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий 

розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації 

впливало на значення рядка 25 чи рядка 23. Такі уточнюючі розрахунки можуть бути 

подані лише як самостійні документи, оскільки форма декларації передбачає 

можливість подання уточнюючого розрахунку як додатка до неї лише за один звітний 

період, помилки якого виправляються. 

2. У разі виправлення показника рядка 20.2 значення із графи 6 такого рядка враховується 

при визначенні значення рядка 21.1 декларації за звітний період, у якому подано такий 

уточнюючий розрахунок. 

Тому незалежно від того, до якої податкової декларації з ПДВ платником податку 

подається уточнюючий розрахунок, у разі виправлення показника рядка 20.2 цієї 

декларації, таке значення враховується при визначенні значення рядка 21.1 податкової 

декларації з ПДВ за звітний період, у якому подано уточнюючий розрахунок. 
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5. ЗАТВЕРДЖЕНО НИЗКУ СТАТАТИСТИЧНИХ ЗВІТІВ ПРО ПРАЦЮ 

Наказ Державної служби статистики України «Про затвердження форм державних 

статистичних спостережень зі статистики праці» від 07.08.2013р. № 239. 

Державна служба статистики України наказом від 07.08.2013р. № 239 затвердила такі 

форми статистичних спостережень зі статистики праці: 

1) № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне 

навчання» - зі звіту за 2013р.; 

2) № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» - зі звіту за I квартал 2014 року; 

3) № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» - зі звіту за січень 2014р. 

Подавати їх доведеться юридичним особам та їх відокремленим підрозділам за переліком, 

затвердженим Держстатом. 

Визнано такими, що втратили чинність:  

- Форму державного статистичного спостереження № 6-ПВ (річна) «Звіт про 

кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання», затверджену 

наказом Державної служби статистики України від 16.08.2012р. № 355 «Про 

затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці» - з 

01.01.2014р.  

- Наказ Державної служби статистики України від 16.08.2012р. № 355 «Про 

затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці» - з 

03.02.2014р.  

- Наказ Державного комітету статистики України від 29.06.2011р. № 163 «Про 

затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці» - з 

03.02.2014р.  

Наказ набрав чинності з 07.08.2013р. 
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6. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ВДРУГЕ ЗА 2013 РІК ЗНИЗИВ ОБЛІКОВУ 

СТАВКУ 

Постанова Правління Національного банку України «Про регулювання грошово-

кредитного ринку» від 09.08.2013р. № 315. 

 

За інформацією з офіційного сайту НБУ з 13 серпня 2013р. знижено облікову ставку НБУ 

з 7,0 % до 6,5 %. 

 

Нагадаємо, що останній раз облікова ставка знижувалася 10 червня 2013р.  з 7,5 % до                  

7,0 % згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.05.2013р.                   

№ 209. 


