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ВИВЧЕННЯ НОВИХ ПРАВИЛ 
ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

Вміння наших 
законодавців вно-
сити правки та 
зміни до проектів 
законів, що об-
говорюються та 
які заплановано
прийняти, ви-
кликає справжній 
захват! Обгово-
рювали один за-
конопроект, а 
врешті прийняли 
інший. І нам не за-
лишається нічого 
іншого, як вкотре 
знову починати 

вчитися спочатку. А тому давайте разом відкривати 
нові обрії захоплюючої книги «Податковий кодекс
України»!

Зміни слід розглядати, починаючи з визначення 
понять, до яких ми вже звикли, а саме: «звичайна 
ціна», «пов’язані особи». Одночасно з’явились нові 
поняття: «трансфертне ціноутворення», «контрольо-
вані операції», «діапазон ринкових цін», «зіставлення 
комерційних та фінансових умов операції» та багато 
інших. Отож за чергою…

Поривання наших законотворців, напевне, дійсно 
були направлені на втілення в умовах українських 
реалій існуючого досвіду інших країн, які користу-
ються принципами трансфертного ціноутворення 
вже не перший десяток років. Трансфертне ціноут-
ворення – це процес визначення цін, за якими об-
мінюються товари чи послуги між взаємозалежними 
особами. 

У міжнародній практиці трансфертне ціноут-
ворення – досить цивілізований інтернаціональ-
ний механізм, який дозволяє «вирівнювати» суми 
сплаченого податку транснаціональними компа-

ніями, підрозділи яких знаходяться в різних кра-
їнах. Досить показовим може бути наступний
приклад.

Підприємства А та Б входять до складу однієї 
транснаціональної компанії. Проте, в країні, в якій 
знаходиться підприємство А, податок на прибуток 
складає 15%, а в країні підприємства Б – 25%. Зазви-
чай прибуток від продажу за одиницю товару в країні 
А складає 50 у. о. Однак, підприємство А продає та-
кий товар підприємству Б з прибутком в 500 у. о. Тоб-
то Підприємство А заплатить податок на прибуток
75 у. о. (Розрахунок: 500 у.о. х 15%). Ціна продажу 
в країні Б складе 600 у. о. А це означає, що в краї-
ні Б оподаткуванню підлягатиме лише 100 у. о.
(600 у. о. – 500 у. о.), а податок на прибуток складе  
25 у. о. (100 х 25%). 

Загалом, отримавши прибуток в сумі
600 у. о., транснаціональна компанія сплатить по-
датку на прибуток 100 у. о. При цьому 5/6 прибутку 
залишиться в країні з меншою ставкою оподатку-
вання.

Використовуючи принципи трансфертного ці-
ноутворення, податкова служба країни Б може до-
вести, що звичайна ціна товару, який придбава-
ється в країні А, складає 50 у. о. Тобто, коригуючи 
витрати на придбання (500 у. о. – 450 у. о.), визна-
чається «правильна» база оподаткування в країні Б:
600 у. о. – 50 у. о. = 550 у. о. Відповідно, по-
даток на прибуток складе: 550 у. о. х 25% =
137,50 у. о.

Одночасно, коригується сума отриманого при-
бутку в країні А (вона зменшується!): (500 у. о. –
450 у. о.) х 15% = 7,5 у.о.

Загалом, отримавши прибутку 600 у. о., транс-
національна компанія сплатить податку на прибуток
45 у. о.

Погодьтесь: з точки зору глобальності абсолют-
но правильна схема: в країні, де більше отримано 
прибутку – більше сплачується податку.
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Однак замість того, щоб просто скористатись 
вже існуючою схемою та застосувати її, Україна ви-
рішила зробити все по-своєму…

На мою думку, це виглядає так: «Трансфертне 
ціноутворення – це система визначення звичай-
ної ціни товарів та/або результатів робіт (послуг) в 
операціях, визнаних відповідно до ст. 39 Податко-
вого кодексу України від 02.12.2012 р. № 2755-VI
(далі – ПКУ), контрольованими».

Зміст поняття «звичайна ціна» майже не змі-
нився: це ціна товарів (робіт, послуг), визна-
чена сторонами договору, якщо інше не вста-
новлено ПКУ. Якщо не доведено зворотне, 
вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню
ринкових цін. 

Ринкова ціна – ціна, за якою товари (роботи, 
послуги) передаються іншому власнику за умови, 
що продавець бажає передати такі товари (робо-
ти, послуги), а покупець бажає їх отримати на до-
бровільній основі. Обидві сторони є взаємно не-
залежними юридично та фактично, володіють 
достатньою інформацією про такі товари (роботи, 
послуги), а також ціни, які склалися на ринку іден-
тичних (а за їх відсутності – однорідних) товарів (ро-
біт, послуг) у порівняних економічних (комерційних)
умовах;

А «контрольованими» визнаються операції за 
умови, що загальна сума здійснених операцій 
платника податків з кожним контрагентом дорів-
нює або перевищує 50 млн грн (без урахування по-
датку на додану вартість) за відповідний календар-
ний рік.

Розглянемо елементарний приклад: Підприєм-
ство упродовж календарного року здійснило опе-
рацій з одним контрагентом на суму 30 млн грн
(без податку на додану вартість (далі – ПДВ)), а з ін-
шим – на 22 млн грн (без ПДВ). Чи будуть такі опера-
ції контрольованими? Адже загальна сума здійсне-
них операцій перевищує 50 млн грн, але з кожним 
контрагентом – ні. 

Читаючи дослівно визначення (з урахуванням 
правил пунктуації) поняття «контрольовані опера-
ції», можу дати відповідь: ні. У вказаній ситуації здій-
снені операції не підпадають під визначення контр-
ольованих.

Моя порада: повторіть, будь ласка, правила 
пунктуації! Пригадуєте: «Стратити не можна поми-
лувати». Приблизно те ж саме чекає і нас без знань 
української мови при вивченні змін, які набувають 
чинності з 01.09.2013 р.

«Особливості» використання трансфертного ці-
ноутворення в Україні полягають перш за все у тому, 
що його принципи використовуються не для транс-
національних компаній, а для операцій, що здійсню-
ються між пов’язаними особами. 

Якщо в міжнародній практиці «пов’язаними» ви-
знаються зазвичай особи, які мають контрольний 
пакет акцій, то відповідно до наших починань, іс-
нує 12 видів взаємозв’язків, при яких особи можуть 
бути визнані пов’язаними. Прочитавши перший 
раз визначення поняття «пов’язані особи», пови-
нна чесно визнати, я подумала, що напевне по-

гано вчилась в школі: настільки недолугими вони 
мені видались. Не зупинившись на цьому, я про-
вела опитування 45 знайомих головних бухгалте-
рів, фінансових директорів і виявилося, що я – не 
одна така! Насправді, 45 із 45 осіб визнали, що на-
віть порівнювали слова в кожному з підпунктів, щоб 
встановити різницю між ними. А встановивши різ-
ницю, стикались з новим питанням: так в чому ж 
різниця по суті? Щоб не бути голослівною, наведу 
два приклади (далі дослівно підп. 14.1.259 п. 14.1
ст. 14 ПКУ).

«Пов’язаними особами для цілей трансфертного 
ціноутворення визнаються:

а) юридичні особи – у разі якщо одна з таких 
осіб безпосередньо та/або опосередковано (че-
рез пов’язаних осіб) володіє корпоративними 
правами юридичної особи у розмірі 20 і більше
відсотків;

б) юридичні особи – у разі якщо одна і та сама 
особа безпосередньо та/або опосередкова-
но володіє корпоративними правами таких юри-
дичних осіб і розмір частки корпоративних прав 
у кожній юридичній особі становить 20 і більше
відсотків».

Проаналізувавши всі визначення, можу дати дру-
гу пораду: якщо ви досі не вміли – навчіться малю-
вати! 

Лише намалювавши схематично зв’язки між 
юридичними особами, між фізичною особою та 
юридичною, між фізичною особою та юридич-
ними особами, між фізичною та фізичною осо-
бою ви зможете приблизно уявити, що мали на 
увазі наші законотворці, переносячи на папір 
своє бачення процесу взаємодії між пов’язаними
особами.

Крім того, зверніть увагу на одну особливість: 
підп. 39.2.1.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ вимагає кон-
тролювати не всі операції з пов’язаними особа-
ми, а лише ті, в яких стороною виступає пов’язана
особа, що:

- задекларувала від’ємне значення об’єкта опо-
даткування з податку на прибуток за попередній по-
датковий (звітний) рік;

- застосовує спеціальні режими оподаткування 
станом на початок податкового (звітного) року;

- сплачує податок на прибуток підприємств та/
або податок на додану вартість за іншою ставкою, 
ніж базова (основна), що встановлена відповідно 
до ПКУ, станом на початок податкового (звітного)
року;

- не була платником податку на прибуток підпри-
ємств та/або податку на додану вартість станом на 
початок податкового (звітного) року; 

- є нерезидентом.
Що можна порадити в такій ситуації? На мою 

думку, доцільно всі господарські договори, які укла-
датимуть підприємства з 1 вересня 2013 року з 
пов’язаними особами доповнювати наступними по-
ложеннями (виберіть необхідне).

1. Сторони зобов’язуються повідомити одна 
одну упродовж 60 календарних днів після закінчен-
ня звітного року про факт декларування від’ємного
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значення об’єкта оподаткування з податку 
на прибуток за попередній податковий (звіт-
ний) рік.

2. Сторони підтверджують, що жодна з них (одна 
з них) не застосовує (або застосовує) спеціальні 
режими оподаткування станом на початок податко-
вого (звітного) року.

3. Сторони підтверджують, що сплачують (не 
сплачують) податок на прибуток підприємств
та/або податок на додану вартість за ін-
шою ставкою, ніж базова (основна), що вста-
новлена відповідно до Податкового кодек-
су, станом на початок податкового (звітного)
року.

4. Сторони повідомляють, що жодна з них (або 
одна з них) не була (була) платником податку на 
прибуток підприємств та/або податку на додану 
вартість станом на початок податкового (звітного) 
року».

Крім того, контролюватись будуть операції з не-
резидентами, зареєстрованими у державі (на те-
риторії), в якій ставка податку на прибуток (корпо-
ративний податок) на 5 і більше відсотків нижче, ніж 
в Україні (для довідки: 14% і нижче) або які спла-
чують податок на прибуток (корпоративний пода-
ток) за ставкою на 5 і більше відсотків нижчою, ніж 
в Україні (для довідки: 14% і нижче). Перелік та-
ких держав (територій) затверджується Кабінетом 
Міністрів України. Цей перелік держав (територій) 
центральний орган виконавчої влади, що забезпе-
чує формування та реалізує державну податкову і 
митну політику, публікує щороку в офіційних друко-
ваних виданнях та на офіційному веб-сайті із зазна-
ченням ставок податку на прибуток (корпоративний 
податок). Інформація про зміну ставок публікується 
протягом трьох місяців з моменту такої зміни. Звер-
таю увагу: з 01.09.2013 р. підприємства повинні від-
слідковувати вказані ставки податку, проте станом 
на 27.08.2013 р. на Інтернет-сайті Кабміну інформа-
ція відсутня.

У випадку якщо в країні встановлено більше ніж 
одну ставку податку на прибуток (корпоративного 
податку), платником податку подається довідка (або 
її нотаріально засвідчена копія), що підтверджує 
обрану нерезидентом ставку податку на прибуток 
(корпоративного податку), встановлену у державі 
його реєстрації.

Особливо дана вимога є актуальною для під-
приємств-резидентів США, де кожен штат має 
свою ставку податку на прибуток, а отриман-
ня офіційної довідки з підтвердженням вказаної 
ставки на практиці перетворюється на подвиг, 
який можна порівняти з польотом на Місяць: на-
стільки неактивно податкова служба Амери-
ки реагує на будь-які прохання українських під-
приємств надати підтвердження того чи іншого
факту.

Підведемо проміжні підсумки нововведень.
З 1 вересня 2013 року особливу увагу податко-

ва служба звертатиме на операції, здійснені протя-
гом календарного року на суму 50 млн грн і більше 
з кожним окремим контрагентом, який є: або не-

резидентом – пов’язаною особою, або резиден-
том – пов’язаною особою з певними особливостя-
ми оподаткування, або нерезидентом, який спла-
чує податок на прибуток (чи зареєстрований в кра-
їні, де сплачують податок на прибуток) за ставкою
менше 14%.

За результатами року необхідно буде подавати 
звіт про контрольовані операції. Це звіт річний і по-
дається він до 1 травня наступного року в електрон-
ному вигляді. Тобто, за 2013 рік слід подати звіт 
до 1 травня 2014 року. Зауважу: на сьогодні фор-
ми такого звіту ще не існує. Адже до 1 травня 2014
року – ще цілих 8 місяців! Таким чином напев-
не в березні 2014 року ми матимемо змогу з нею
ознайомитись.

А далі виникають абсолютно логічні запитання: 
якщо контрольованими визнаються операції, об-
сяг яких за календарний рік перевищує 50 млн грн,
то як визначити чи є операція з пов’язаною осо-
бою контрольованою у випадку, коли за період 
з 01.01.2013 р. до 31.08.2013 р. обсяг складає
55 млн грн, а з 01.09.2013 р. – 0,00 грн? Та чи слід 
заповнювати звіт за 2013 рік? Адже зміни вступили в 
дію з 01.09.2013 р. 

Інше запитання: чи визнавати «контрольованою 
операцією» операцію, якщо обороти з пов’язаною 
особою складають за період з 01.01.2013р. по 
31.08.2013 р. – 35 млн грн, а з 01.09.2013 р. –
15 млн грн? Звіт річний, а зміни вступили в дію з 
01.09.2013 р. Декларувати лише обороти з 1 верес-
ня? Чи може повністю всю суму? Чи ділити пропор-
ційно в залежності від кількості місяців в яких діяли 
зміни? і т. д., і т. п.

На жаль, на жодне із подібних запитань По-
датковий кодекс не містить відповіді. Як завжди, 
чекатимемо Узагальнюючої консультації, яка на-
певне буде опублікована ближче до дати подачі
звіту. 

Незважаючи на те, що форми звіту немає, вимоги 
до інформації, яка в ньому повинна бути, – наявні, і
досить детальні. 

Час від часу я повертаюсь до думки, що в бух-
галтерії підприємств повинні працювати не бух-
галтери, а співробітники оперативно-пошукової 
служби, а в даному випадку, щонайменше, – Інтер-
полу. Отож дам третю пораду: вже на стадії роз-
робки господарського договору з пов’язаною осо-
бою чи нерезидентом починайте формувати «Досьє
контрагента». 

І це не смішно. Через два-три місяці після за-
вершення операції буде досить складно віднови-
ти деякі важливі деталі, що вплинули на форму-
вання рішення про ціну операції. Отже важливо
наступне.

1. Дані, які дозволяють ідентифікувати контр-
агента. Сюди слід віднести: найменування держави 
(території), податковим резидентом якої він є, став-
ку податку, яка застосовується в такій країні (можна 
скористатися даними Інтернет-сайту Кабміну), до-
кументальне підтвердження від податкової служ-
би цієї країни ставки податку, яку сплачує контр-
агент (апостилізована довідка). У випадку якщо
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контрагент – резидент України, слід надати докази, 
що він не є «збитковим» підприємством (за можли-
вості – отримати від нього копію Декларації з по-
датку на прибуток за минулий податковий рік або 
звернутись із запитом до податкової служби за міс-
цем його реєстрації), сплачує податок на загальних 
підставах (достатньо буде зазначити вказане в до-
говорі), на початок року був зареєстрований плат-
ником ПДВ (отримати копію Свідоцтва платника
ПДВ) і т. д.

2. Дані про сукупність суб’єктів господарювання, 
які є пов’язаними особами відповідно до положень 
підп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, у тому числі струк-
туру групи, опис діяльності, політику трансфертного 
ціноутворення групи, про використані ними акти-
ви, пов’язані з даною контрольованою операцією, 
та економічні (комерційні) ризики, які такі особи
враховували під час здійснення контрольованої 
операції (функціональний аналіз та аналіз ризи-
ків), відомості про функції пов’язаних осіб, що є 
сторонами контрольованої операції. (Ось тут в на-
годі стануть складені вами схеми, про які йшлося
вище).

3. Опис операції, умови її проведення. Ціна 
та обґрунтування, чому саме така, а не інша. Пе-
релік чинників, які вплинули на формування та 
встановлення ціни. Умови та строки здійснення 
розрахунків за операцією та інші визначені зако-
нодавством України обов’язкові умови договорів
(контрактів).

4. Опис товарів (робіт, послуг), включаючи фі-
зичні характеристики, якість і репутацію на рин-
ку, країну походження і виробника, наявність то-
варного знаку та іншу інформацію, пов’язану 
з якісними характеристиками товару (роботи,
послуги).

5. Результати порівняльного аналізу комерцій-
них та фінансових умов операцій, відповідно до 
підп. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, контрольованої опе-
рації та такої ж операції з непов’язаною особою.
А саме – порівняння характеристик товарів (робіт, 
послуг), кількості товарів, обсягу виконаних робіт 
(наданих послуг), строків виконання господарських 
зобов’язань, умов здійснення платежів під час про-
ведення операції, офіційного курсу гривні до іно-
земної валюти, встановленого Нацбанком, у разі 
використання такої валюти у розрахунках під час 
проведення операції, зміни цього курсу, розміру 
звичайних надбавок чи знижок до ціни товарів (ро-
біт, послуг), зокрема знижок, зумовлених сезонни-
ми та іншими коливаннями споживчого попиту на 
товари (роботи, послуги), втратою товарами спо-
живчих якостей, закінченням (наближенням дати 
закінчення) строку зберігання (придатності, реалі-
зації), збутом неліквідних або низьколіквідних то-
варів; розподілу прав та обов’язків між сторонами 
операції, визначених за результатами функціональ-
ного аналізу і т. д.

6. Економічний аналіз, включаючи методи, які 
застосовано для визначення ціни контрольова-
ної операції та обґрунтування причин вибору від-
повідного методу; суму отриманих доходів (при-

бутку) та/або суму понесених витрат (збитку) 
внаслідок проведення контрольованої операції, 
рівень рентабельності; розрахунок ринкового 
діапазону цін (рентабельності) стосовно контро-
льованої операції з описом підходу до вибо-
ру зіставних операцій, джерела інформації, за-
стосовані для визначення ціни контрольованої
операції.

Як бачимо перелік досить об’ємний. Спираючись 
на досвід російських підприємств, мушу визнати, 
що введення в дію в Російській Федерації закону 
про трансфертне ціноутворення призвело до ство-
рення окремих аналітичних відділів, роботою яких є 
виключно пошук доказів, з метою доведення «зви-
чайності ціни» при здійсненні податкових переві-
рок та формування щорічного звіту до податкової
служби. 

Отож порада четверта: якщо ви ледве встигає-
те перевіряти податкові звіти, які надаються ваши-
ми заступниками, якщо внутрішньо-корпоративне 
листування перевищує 150 листів за день, якщо 
ви на роботі з 9:00 і до 24:00 щодня без вихідних, і
ви здійснюєте контрольовані операції – не со-
ромтесь, активно озвучуйте ваші потреби керів-
ництву – створюйте додаткові робочі місця! По-
вірте, суми, витрачені на нарахування заробітної 
плати, окупляться сторицею, адже штрафи за по-
рушення в сфері трансфертного ціноутворення –
захмарні!

Навіть Прем’єр-міністр, ознайомившись 
зі штрафами, змушений був визнати, що 
вони зависокі. Визнати – визнав і… нічого не
зробив. 

Отож ознайомимося з ними і ми: неподання 
платником податків звіту та/або обов’язкової доку-
ментації про проведені ним протягом року контро-
льованих операцій тягне за собою накладання 
штрафу у розмірі:

- 5% загальної суми контрольованих операцій –
у разі неподання звіту про контрольовані операції. 
(Навіть думати не хочеться, що може бути, коли
29–30 квітня 2014 року чомусь «випадково зави-
снуть» сервери Податкової служби України і пере-
стануть приймати виключно вказаний звіт. У прин-
ципі, можна поповнити бюджет України одноразово 
на декілька років вперед. 

- 100 розмірів мінімальної заробітної плати (для 
довідки: 114 700 грн) – у разі неподання до-
кументації, визначеної підп. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 
ПКУ (перелік інформації наведено вище в «Досьє 
контрагента»). Для порівняння: у Великій Британії 
штраф за подібне порушення складає в еквіваленті
36 750 грн.

Ми лише частково розглянули основні нововве-
дення, які вступають в дію з 1 вересня 2013 року.
А тепер лише уявіть скільки цікавого, ней-
мовірного і неочікуваного ми ще дізна-
ємось при їх практичному застосуванні!
А водночас як шкода, що дійсно розумні, логічні еко-
номічні принципи, якими користується світ, на тере-
ні України чомусь постійно перетворюються в театр 
абсурду. 
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