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Постановка проблеми. Сучасне розвинене 
підприємство чи компанія є сукупністю бізнес-
одиниць, між якими наявні контрактні взаємини. 
Це свідчить про те, що всередині будь-якої кор-
поративної бізнес-структури здійснюється про-
даж товарів чи послуг одних підрозділів іншим 
на взаємовигідній основі. Внутрішня розрахун-
кова ціна, за якою відбувається продаж, є транс-
фертною ціною. Ефективне управління ком-
панією пов’язане з постійним контролем стану 
внутрішніх контрактних відносин, внутрішньо 
фірмової політики щодо процесу трансфертного 
ціноутворення.

Головним рекомендаційно-методичним між-
народним документом в галузі податкового регу-
лювання трансфертного ціноутворення є Наста-
нови Організації економічного співробітництва та 
розвитку (ОЕСР) щодо трансфертного ціноутво-
рення для транснаціональних компаній та подат-
кових служб, основні норми якої імплементовано 
в статтю 39 Податкового кодексу України [2].

Правила трансфертного ціноутворення почали 
діяти в Україні з прийняттям Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо трансфертного ціноутворення» від 4 липня 
2013 року № 408-VII. З огляду на відносно недав-
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ній термін впровадження правил трансфертного 
ціноутворення ще не напрацьована стала прак-
тика використання методів трансфертного ціноут-
ворення, відсутня єдина методологія аналітичного 
забезпечення трансфертного ціноутворення щодо 
контрольованих операцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань трансфертного ціноутво-
рення, переваг та недоліків наявної практики ана-
літичного забезпечення трансфертного ціноутво-
рення приділялось багато уваги в наукових працях 
таких зарубіжних вчених, як К. Конрад, М. Баро, 
Р. Моллер, М. Леві.

Серед вітчизняних авторів дослідження питань 
трансфертного ціноутворення в розрізі порівняль-
ної характеристики способів та форм аналітичного 
забезпечення не було поширене через відносну 
новизну правил трансфертного ціноутворення в 
Україні. Незважаючи на це, значну увагу питан-
ням трансфертного ціноутворення приділено в 
працях Т. Савиченка, М. Ламаренка, О. Котляра, 
В. Оніщенка, А. Леонова, І. Белової, О. Торженка 
та інших науковців. Питання трансфертного ціно-
утворення в міжнародній торгівлі у своїх роботах 
розглядають П. Дзюба та Г. Бєгунц.

Проте деякі аспекти трансфертного ціноутво-
рення, зокрема особливості використання методів 
формування цін та документального забезпечення 
трансфертного ціноутворення, так і залишились 
невизначеними та потребують більш детального 
вивчення.

Досліджуючи питання способів та форм ана-
літичного забезпечення трансфертного ціно-
утворення, ми виявили, що часто неможливо 
використати поширені у західних країнах методи 
аналітичного забезпечення трансфертного ціноут-
ворення через недостатність необхідної інформа-
ції, зокрема щодо умов постачання, специфікацій, 
точної дати поставки товарів.

Також недостатньо дослідженими є умови 
використання інформації контролюючих органів та 
облікової політики співставних компаній.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження зазначеної проблеми аналітичного забез-
печення на підставі логічного аналізу інформації 
документів трансфертного ціноутворення, орга-
нізаційних передумов щодо реалізації процедур 
внутрішньо корпоративного контролю стосовно 
процесу трансфертного ціноутворення.

Завдання, що поставлені та вирішені у статті, 
стосуються вивчення особливостей викорис-
тання тих чи інших форм документального забез-
печення контролю за трансфертним ціноутворен-
ням, виявлення їх переваг та недоліків, а також 
розроблення шляхів усунення недоліків наявних 
підходів до аналітичного забезпечення під час їх 
використання у діяльності міжнародних груп ком-
паній.

Слід відзначити, що можливість застосу-
вання трансфертного ціноутворення залежить 
від ступеня організації внутрішньо корпоративної 
інформаційної системи, тобто необхідні потужні 
інформаційні засоби підтримки, подібні до систем 
класу ERP.

Отже, відповідні інформаційні системи обро-
блення економічної та облікової інформації сут-
тєво впливають саме на функціонування та 
застосування трансфертних цін, безпосередньо 
визначають тип організаційної структури підпри-
ємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В багатьох країнах світу, зокрема Україні, сфор-
мувалась практика трансфертного ціноутворення 
задля забезпечення повної та справедливої 
сплати податку на прибуток міжнародними гру-
пами компаній у кожній країні їх функціонування, 
а також уникнення підстав для подвійного оподат-
кування та невизначеностей, які можуть перешко-
джати прямим іноземним інвестиціям та розвитку 
зовнішньої торгівлі.

В Україні правила трансфертного ціноутво-
рення почали діяти з 2013 року зі впровадженням 
змін до Податкового кодексу України. Протягом 
останніх років правила трансфертного ціноутво-
рення змінювались, а в останній редакції були 
прийняті у 2017 році [6].

Відповідно до чинного податкового законодав-
ства міжнародні групи компаній, які функціонують 
в Україні та мають афілійованих осіб в інших юрис-
дикціях, повинні подавати звіт про контрольовані 
операції та документацію з трансфертного ціно-
утворення. Згідно зі статтею 39 ПКУ документація 
з трансфертного ціноутворення – це сукупність 
документів чи єдиний документ, що складено в 
довільній формі, а також містить інформацію, яка 
би обґрунтовувала рівень цін у контрольованих 
операціях. Якщо перелік необхідної інформації 
ПКУ встановлює, то будь-яких рекомендацій щодо 
змісту та порядку чи послідовності підготовки 
платники податків не отримали.

Важливою частиною документації з транс-
фертного ціноутворення є вибір та використання 
методу трансфертного ціноутворення, визначення 
якого є обов’язком платників податків, які мають 
контрольовані операції.

Через наявність обмежень у методах, таких 
як відсутність ключових характеристик товарів у 
загальнодоступних джерелах, недосконалість баз 
даних фінансової інформації, наявність відміннос-
тей в облікових політиках співставних компаній, 
для платників податків є можливість використання 
хибного методу, як наслідок, неправильної сплати 
податків, що є значним ризиком як підприємства – 
резидента України, так і всієї групи загалом. Отже, 
дослідження напрямів використання методів 
трансфертного ціноутворення, визначення прита-
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манних їм переваг та недоліків, шляхів їх усунення 
є актуальними завданнями.

Ідентифікація та аналіз контрольованих опе-
рацій включають розрахунок вартісного критерія, 
виявлення контрольованих операцій, оцінювання 
їх кількості та складності. Це дає можливість оці-
нити обсяги робіт та кількість потрібного часу на 
аналіз. Планування обсягу документації та часу 
на її підготовку в Україні не відповідає певному 
критерію, але рекомендується брати до уваги те, 
що детальність, ґрунтовність документації зале-
жать від складності операції. Критерії суттєвості 
можна визначити за власним регламентом, напри-
клад вартісним. Якщо підприємство має з контр-
агентом одну операцію на 200 млн. грн. і одну на 
20 тис. грн., то, звичайно, перша є більш суттєвою.

Визначення основних характеристик сфери 
діяльності платника податків та товарів (робіт, 
послуг), що є предметом контрольованої опера-
ції, здійснюється шляхом аналізу ринку, тенденцій 
його розвитку, рівня конкуренції, наявності дер-
жавного регулювання. Результатом проведеного 
аналізу на цьому етапі мають бути встановлені 
критерії зіставлення, відповідно до яких буде здій-
снюватися пошук співставних операцій чи осіб. 
Розпорядження КМУ «Про затвердження переліку 
спеціалізованих комерційних видань для цілей 
трансфертного ціноутворення» від 23 жовтня 
2015 року № 865-р включає:

– щомісячний інформаційний бюлетень 
«Огляд цін українського та світового товарних рин-
ків» (Держзовнішінформ);

– інформаційно-аналітичний продукт «Товар-
ний монітор. Україна»;

– інформаційно-аналітичний продукт «Дай-
джест цін товарів на світових ринках» («Укрпром-
зовнішекспертиза»);

– вісник Міністерства доходів і зборів України;
– офіційний сайт Мінагрополітики (допоміжне 

спеціалізоване видання).
В разі відсутності інформації використовуються 

статистичні дані, результати аукціонів чи публічних 
торгів, інформація про ціни в ЗМІ, ціни довідників, 
незалежне оцінювання, інформація щодо інших 
операцій платника.

Функціональний аналіз – це ключовий етап. 
Аналізуються та описуються функції сторін опера-
ції, ризики, які вони несуть, активи, які вони вико-
ристовують. Результатом функціонального ана-
лізу є висновок чи класифікація сторін операції. 
Наприклад, виробник, дистриб’ютор з обмеженим 
набором функцій, комісіонер з мінімальним набо-
ром функцій.

Вибір сторони проводиться відповідно до 
попереднього аналізу. Під час вибору оцінюємо 
те, щодо якої сторони застосування методу буде 
можливим та найбільш обґрунтованим, для якої 
сторони можна знайти зіставні операції чи зістав-

них осіб, яка сторона виконує найменш складні 
функції, несе менше ризиків, не володіє об’єктами 
нематеріальних активів, що значно впливають на 
рівень рентабельності.

Документування передбачає систематизацію 
та безпосередній опис всієї роботи, що проводи-
лась в межах економічного аналізу контрольова-
них операцій. Під час підготовки якісної докумен-
тації з трансфертного ціноутворення обов’язково 
необхідно враховувати, що необхідно здійсню-
вати обґрунтування вибору зіставних операцій 
чи осіб та наводити критерії, відповідно до яких 
здійснювалось зіставлення; розраховані діапа-
зони цін/рентабельності мають бути стійкими; 
документація повинна містити опис підходів до 
вибору методу з урахуванням пріоритетності їх 
застосування. Згідно з підпунктом 39.3.1 статті 
39 ПКУ існує п’ять методів трансфертного ціноут-
ворення (табл. 1).

Метод порівняльної неконтрольованої ціни 
(ПНЦ).

Податковим кодексом України, а також між-
народними правилами Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) стосовно 
трансфертного ціноутворення передбачено вико-
ристання компаніями методів згідно з їх пріори-
тетністю. Так, за умови можливості використання 
перш за все віддається перевага методу порів-
няльної неконтрольованої ціни (метод аналогів 
продажу). Якщо платник податків використовує 
інший метод, він повинен аргументувати, чому він 
вважає метод ПНЦ незастосовним для аналізу 
контрольованої операції. На практиці правильне 
застосування методу ПНЦ є можливим вкрай рідко 
через недостатню кількість статистичної інформа-
ції, застосовується у двох випадках: для аналізу 
внутрішньої та зовнішньої неконтрольованої ціни.

Випадок 1. Якщо у платника податків є одно-
типні операції одночасно як з пов’язаними, так і 
з непов’язаними особами. Наприклад, компанія 
продає один і той же вид товару своєму дочірньому 
підприємству та незалежному дистриб’ютору 
(рис. 1).

При цьому умови цих операцій (ринок, на 
якому вони здійснюються, умови платежів, обсяги 
продажів, валюта платежу тощо) повинні бути 
зіставними, тобто ідентичними, або такими, що 
не спричиняють впливу на умови та фінансовий 
результат в операції (або є можливість провести 
відповідні коригування для належного зіставлення 
умов операцій). За виконання всіх цих умов можна 
вважати, що ціна, за якою товар продається неза-
лежній компанії, є так званою внутрішньою порів-
няною ціною, з якою можна порівнювати ціну в 
контрольованій операції. Однак на практиці така 
ситуація трапляється досить рідко, адже хоча б 
одна з перерахованих вище умов не буде викону-
ватись. Як наслідок, цей метод не може викорис-
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Таблиця 1
Характеристика методів трансфертного ціноутворення

Метод Характеристика

Метод порівняльної 
неконтрольованої ціни 
(метод ПНЦ)

Полягає в порівнянні ціни товарів (робіт, послуг), застосованої під час контрольо-
ваної операції, з діапазоном ринкової ціни реалізації (придбавання) на ідентичні 
(за їх відсутності – однорідні) товари (роботи, послуги) у співставних операціях, 
визначеного у встановленому цим підпунктом порядку.

Метод ціни перепродажу Полягає у визначенні відповідності ціни товарів контрольованої операції ринко-
вій ціні, що полягає у зіставленні валової рентабельності сторони контрольованої 
операції, отриманої під час подальшої реалізації (перепродажу) товарів, що були 
придбані в контрольованій операції, з ринковим діапазоном рентабельності.

Метод «витрати плюс» Полягає у визначенні відповідності ціни товарів (робіт, послуг) контрольованої опе-
рації ринковій ціні, що полягає у зіставленні валової рентабельності витрат особи 
(продавця), яка є стороною контрольованої операції, з ринковим діапазоном вало-
вої рентабельності витрат у зіставних операціях.

Метод чистого прибутку Полягає в порівнянні чистого прибутку на основі відповідної бази (витрати, про-
даж, активи), що отримує платник податку в контрольованій операції, з чистим 
прибутком на основі тієї ж бази у зіставній неконтрольованій операції.

Метод розподілення прибутку Складається з виділення кожному пов’язаному підприємству, що бере участь у 
контрольованій операції, частини загального прибутку (або збитку), отриманого 
від такої операції, яку б непов’язане підприємство отримало від участі у зіставній 
неконтрольованій операції.

Джерело: розроблено автором на основі ПКУ

товуватися для визначення ринкової ціни в контр-
ольованій операції.

Випадок 2. Якщо у платника податків немає 
однотипних операцій одночасно як з пов’язаними, 
так і з непов’язаними особами, альтернативним 
джерелом є інформація про ціни, що застосову-
ються третіми особами в порівняних операціях. 
Для досягнення цілей цього методу використо-
вуються загальнодоступні джерела інформації, 
однак часто виникає проблема застосування 
даних з цих джерел. По-перше, деякі джерела 
(Державний інформаційно-аналітичний центр 
моніторингу зовнішніх товарних ринків, Аграрна 
біржа, Офіційне видання Державної фіскальної 
служби України «Вісник», а також сайти Мініс-
терства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України й 
Міністерства аграрної політики), містять агрего-

вані дані за певні періоди (наприклад, за місяць). 
Внаслідок цього такі дані можуть бути застарі-
лими, адже фактичні ціни на ринку досить вола-
тильні та можуть змінюватись щодня. По-друге, 
така інформація не забезпечує порівняння ціни в 
контрольованій операції з цінами, що встановлю-
ються незалежними особами у зіставних опера-
ціях, як цього вимагає Податковий кодекс України. 
Наприклад, діапазони цін на реалізацію зерна, 
які публікуються Українською аграрною біржою, 
складаються на основі інформації, отриманої від 
платників податків, багато з яких мають операції з 
пов’язаними особами.

Отже, інформація, що міститься у зазначених 
вище джерелах, від початку не є точною та спів-
ставною. При цьому податкові органи в офіцій-
них коментарях та листах Державної фіскальної 
служби України дотримуються позиції завжди 

 

Рис. 1. Застосування внутрішньої порівняної ціни методу ПНЦ

Джерело: [5, с. 137]
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використовувати метод ПНЦ, хоча фактично 
якісних джерел інформації про ринкові ціни поки 
не існує.

Метод ціни перепродажу.
Закон та міжнародна практика використання 

цього методу передбачають застосування методу 
ціни перепродажу відносно операцій, в яких товар 
купується у пов’язаної особи, а потім перепро-
дається непов’язаним особам без істотної моди-
фікації самого товару. Це найбільш застосовний 
метод для аналізу рентабельності дистриб’юторів 
з обмеженим ризиком, що мають міжнародні групи 
компаній в Україні, та найбільш поширена бізнес-
модель. Проте він має деякі істотні недоліки.

Зокрема, перешкодою його застосування є 
можлива розбіжність показників валової рента-
бельності відібраних компаній з валовою рента-
бельністю платника податків, яка виникає через 
відмінності в обліковій політиці компаній. Деякі 
витрати, такі як транспортні, витрати на гарантійне 
обслуговування товарів, страхування, можуть вра-
ховуватись як у витратах поточного періоду, так і в 
собівартості товарів. Надані знижки також можуть 
враховуватись і як зменшення доходу, і у складі 
витрат на збут [10]. Такі невідповідності можуть 
значною мірою вплинути на валову рентабель-
ність компанії. При цьому спеціалізовані комер-
ційні бази даних не містять інформації про облікові 
політики компаній, яка могла б дати змогу зробити 
відповідні коригування та забезпечити зіставлення 
показників валової рентабельності відібраних ком-
паній з аналогічним показником платника подат-
ків. З огляду на вищесказане, застосування цього 
методу з використанням показників валової рента-
бельності зіставних компаній не є можливим.

Метод ціни перепродажу використовується 
лише тоді, коли компанія-виробник продає іден-
тичну продукцію компанії-дистриб’ютору, яка 
входить до групи, та незалежним компаніям-
дистриб’юторам на тих же умовах (рис. 2).

В цьому разі випадку можна стверджувати, що 
облікова політика в контрольованій та неконтр-
ольованих операціях є ідентичною та не спричиняє 
впливу на валову рентабельність операції. Отже, 
метод ціни перепродажу за умови наявності внутріш-
ніх співставних операцій за деяких умов використо-
вується для аналізу цін у контрольованій операції.

Метод «витрати плюс».
Цей метод передбачений для використання в 

таких видах операцій:
– виконання робіт, надання послуг між 

пов’язаними особами;
– реалізація товарів за договорами між 

пов’язаними особами;
– реалізація товарів (робіт, послуг) за довго-

строковими договорами між пов’язаними особами.
Оскільки метод фактично сконцентрований на 

оцінюванні валової рентабельності, його застосу-
вання має ті самі обмеження, що й застосування 
методу ціни перепродажу (провести коригування 
витрат не видається можливим). Відповідно, 
метод «витрати плюс» не можна застосовувати в 
разі відсутності внутрішніх співставних операцій.

На практиці цей метод часто застосовується 
до операцій з продажу товарів від виробника до 
дистриб’ютора, якщо виробник здійснює реалі-
зацію зіставної продукції на адресу пов’язаного 
дистриб’ютора та незалежних компаній-дистри-
б’юторів на тих самих умовах (рис. 3).

Таким чином, метод «витрати плюс» за умови 
наявності зіставних операцій може бути викорис-
таний для аналізу цін у контрольованій операції.

Метод чистого прибутку.
Цей метод є найбільш універсальним та 

широко застосовуваним, він полягає у зіставленні 
чистої рентабельності, що досягається платником 
податків в контрольованій операції, з ринковим 
діапазоном значень чистої рентабельності неза-
лежних компаній, що досягаються ними в зістав-
них операціях.

Рис. 2. Застосування внутрішньої порівняної ціни методу ціни перепродажу

Джерело: [5, с. 161]
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Метод чистого прибутку використовується, 
зокрема, в разі відсутності або недостатності 
інформації, на підставі якої можна обґрунтовано 
зробити висновок про достатній рівень зістав-
лення комерційних та/або фінансових умов контр-
ольованої та зіставних операцій за використання 
інших методів. За використання цього методу мета 
платника податків полягає в тому, щоби знайти 
незалежні компанії із зіставним функціональним 
профілем, що займаються схожою діяльністю на 
зіставному ринку. ПКУ передбачено низку показ-
ників рентабельності, які слід застосовувати з 
огляду на специфіку діяльності компанії та харак-
тер самої операції. Таким чином, метод чистого 
прибутку є найбільш придатним до застосування 
для аналізу контрольованої операції щодо відпо-
відності принципу «витягнутої руки».

Метод розподілення прибутку.
Цей метод є найменш застосовуваним у світо-

вій та українській практиці аналізу трансфертного 
ціноутворення. До цього методу платники подат-
ків вдаються тоді, коли контрольована операція 
настільки взаємопов’язана з іншими операціями, 
які ці сторони також здійснюють, що неможливо 

визначити її внесок у сукупну рентабельність сто-
рін. Також метод розподілення прибутку застосо-
вується тоді, коли у власності обох сторін перебу-
вають нематеріальні активи, що істотно впливають 
на ціноутворення. Наприклад, в ситуації спільного 
виробництва продукту з високою технологією кіль-
кома компаніями [5].

Підготовка якісної документації зможе захис-
тити платника податків від претензій контролю-
ючих органів. Про це свідчить практика перших 
перевірок, адже всі донарахування здійснюються 
за наслідками недостатніх обґрунтувань та поми-
лок, що допустили платники податків, зокрема, в 
документації. Отже, всі методи трансфертного 
ціноутворення мають обмеження у використанні, 
усунути які можна шляхом використання пропози-
цій, наведених у табл. 3.

Слід зазначити, що врахування переваг та 
недоліків кожного методу трансфертного ціно-
утворення дасть змогу компанії, що входить до 
міжнародної групи компаній, вибрати найбільш 
оптимальний метод для аналізу цін/показників 
рентабельності у контрольованій операції. Це 
дасть змогу уникнути матеріального та репутацій-

Рис. 3. Застосування внутрішньої порівняної ціни методу «витрати плюс»

Джерело: [5, с. 168]

 

Таблиця 2
Показники рентабельності для досягнення цілей методу чистого прибутку

Показник Умови використання Формула

Чиста рентабельність Застосовується до операцій з перепродажу 
товарів, аналізується компанія-дистриб’ютор.

Операційний прибуток / виручка від 
реалізації

Чиста рентабельність 
витрат

Застосовується під час виробництва товарів, 
проведення робіт та надання послуг, 
аналізується компанія-виробник.

Операційний прибуток / 
(собівартість + операційні витрати)

Рентабельність 
операційних витрат

Використовується під час реалізації 
товарів, виконання робіт та надання послуг. 
Застосовується щодо компаній, які виконують 
роль дистриб’ютора з обмеженими функціями в 
рамках контрольованої операції.

Валовий прибуток / операційні 
витрати

Рентабельність активів Використовується під час виробництва 
товарів, зокрема, в капіталомісткій діяльності, 
аналізується компанія-виробник.

Операційний прибуток / актив

Рентабельність капіталу Застосовується для аналізу фінансових операцій. Операційний прибуток / капітал
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ного ризику для компанії та всієї групи компаній, 
до якої вона належить.

Аналіз методів трансфертного ціноутворення 
та особливостей використання кожного з них вия-
вив потребу розроблення заходів удосконалення 
кожного методу. З огляду на українські реалії най-
більшого реформування та уточнення потребує 
пріоритетний метод трансфертного ціноутворення, 
тобто метод порівняльної неконтрольованої ціни, 
в розрізі можливості використання загальнодос-
тупних джерел інформації для цілей трансферт-
ного ціноутворення.

Питання належного правового регулювання ТЦ 
є надзвичайно актуальними, адже національна 
економіка недоотримує фінансові ресурси як у 
формі заниження податкових надходжень, так і у 
формі частки ВВП, яка залишається на підприєм-
ствах в офшорних зонах. Зокрема, за шість міся-
ців 2017 року за допомогою непрямих експортних 
контрактів у країни з пільговим режимом оподатку-
вання виведено 133 млрд. грн., що на 19,7 млрд. грн. 
більше, ніж у другому півріччі 2016 року. Якщо ж 
розглядати звітний 2017 рік, то на адресу нерези-
дентів, зареєстрованих на Кіпрі, великими укра-
їнськими платниками податків виплачені доходи 
у вигляді відсотків в розмірі 8,9 млрд. грн. Ще 
5,7 млрд. грн. торік отримали з України австрійські 
акціонери, 1,2 млрд. грн. спрямовано в Нідерланди, 
168 млн. грн. – до Швейцарії [3].

Особливості правового регулювання трансфер-
ного ціноутворення в Україні характеризуються 
фактичним встановленням повної підзвітності 
великого платника податків перед податковим 
органом щодо деталей економічних відносин 
такого платника з усіма вагомими контрагентами 
та вичерпною інформацією про останніх.

Угоди повинні бути задокументовані в таких 
деталях, як опис умов договору, даних контраген-

тів, аналіз ринку, аргументування вибору певної 
ціни. Цьому процесу передують такі етапи:

1) складення реєстру всіх угод в компанії із 
закладенням в нього алгоритму визначення контр-
ольованих операцій для відслідковування угод 
із трансфертним ціноутворенням відповідно до 
вимог ПКУ;

2) проведення аналізу контрагентів за уго-
дами, які відповідають визначеним ПКУ (підпункт 
14.1.159) критеріям пов’язаної особи; відповідно 
до ПКУ для цілей ТЦ пов’язані особи – це нерези-
денти або нерезиденти з країни зі ставкою податку 
на прибуток (корпоративним податком) на 5 і 
більше відсотків нижче, ніж в Україні (з урахуван-
ням переліку КМУ); або резиденти, які показали 
збитки за попередній рік, перебувають на спеці-
альних режимах оподаткування, сплачують ПДВ і 
прибуток не за базовою ставкою чи були платни-
ками цих податків на початок року;

3) визначення моделі обліку цін виключно 
на основі методів ТЦ, передбачених у підпункті 
39.3.1 ПКУ (дозволяється використовувати різні 
комбінації встановлених методів за умови, що 
вони доведуть доцільність);

4) врахування особливостей застосування 
методів ТЦ, передбачених нормами вітчизняного 
законодавства чи інших країн; наприклад, законо-
давство Португалії зобов’язує передусім застосо-
вувати метод порівняльної неконтрольованої ціни 
або метод перепродажу, а тільки потім, якщо їх 
застосування неможливо, допускається викорис-
тання інших методів.

Отже, такими є найсуттєвіші зміни з питань 
трансфертного ціноутворення.

Щодо критеріїв визначення операцій контро-
льованими слід відзначити таке. По-перше, поши-
рення підпункту «б» на операції щодо продажу та/
або придбання послуг через комісіонерів-нерези-

Таблиця 3
Шляхи усунення обмежень у використанні методів

Метод Шляхи усунення

Метод порівняльної 
неконтрольованої ціни 
(метод ПНЦ)

1) Надання більш детальної інформації про характеристики товару, що є 
предметом контрольованої операції, умови поставки, ринок збуту та дату поставки в 
загальнодоступних джерелах;
2) розширення обсягу товарів, інформація про які надається в загальнодоступних 
джерелах;
3) уникнення використання інформації щодо операцій між компаніями та їх 
пов’язаними особами під час визначення ринкового діапазону цін.

Метод ціни перепродажу Забезпечення збору та агрегування інформації про облікову політику компаній у 
загальнодоступних джерелах та комерційних базах даних задля надання можливості 
корегування валової рентабельності аналізованої компанії з ринковим діапазоном 
валової рентабельності за цих методів.

Метод «витрати плюс»

Метод чистого прибутку Використання фінансової інформації під час визначення показників рентабельності на 
рівні з описом діяльності співставних компаній для забезпечення більшого зіставлення 
комерційних умов аналізованої сторони з компаніями, що входять до остаточної 
вибірки співставних компаній.

Метод розподілення 
прибутку

Розроблення єдиного підходу для розмежування значних нематеріальних активів між 
сторонами контрольованій операції.
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дентів (у попередній редакції – цей абзац охоплю-
вав лише операції продажу товарів через комісіо-
нерів-нерезидентів); по-друге, визначення нового 
критерія для визнання операцій контрольованими 
у підпункті «г» (при цьому вимога пов’язаності в 
цьому разі не встановлена).

Щодо вимог до розміру річного доходу/обсягу 
операцій, то збільшено розміри до 150 та 10 міль-
йонів гривень відповідно.

Щодо визначення Переліку держав слід ска-
зати таке. По-перше, додано один критерій, який 
враховується КМУ під час формування відповід-
ного Переліку (що може розширити перелік дер-
жав, операції з резидентами яких будуть визна-
чатися контрольованими); по-друге, визначено, 
що операції з контрагентом, зареєстрованим 
у державі, включеній до зазначеного переліку, 
визнаються контрольованими з 1 січня звітного 
року, наступного за календарним роком, у якому 
держави (території) було включено до такого 
переліку; тобто якщо держава буде включена до 
переліку у 2017 календарному році, то операції 
з контрагентом, зареєстрованим у такій державі, 
будуть вважатися контрольованими з 1 січня звіт-
ного 2018 року.

Як і раніше, перевірки щодо дотримання плат-
ником податків принципу «витягнутої руки» не 
повинні перешкоджати проведенню жодних інших 
податкових перевірок (камеральних, докумен-
тальних (планових або позапланових, виїзних або 
невиїзних) та навіть фактичних перевірок). Для 
зіставлення з метою оподаткування умов контр-
ольованих операцій з умовами неконтрольова-
них операцій контролюючий орган не має права 
використовувати інформацію, яка не є загально-
доступною (зокрема, інформацію, доступ до якої 
мають тільки органи державної влади), але така 
заборона не стосується податкової інформації, 
отриманої контролюючим органом під час прове-
дення перевірки з питань дотримання платником 
податків принципу «витягнутої руки» відповідно до 
підпункту 39.5.2.13 ПКУ.

Тривалість перевірки з питань дотримання 
платником податків принципу «витягнутої руки» 
не повинна перевищувати 18 місяців (підпункт 
39.5.2.8 ПКУ). Як і раніше, 18 місяців відрахо-
вуються від дня прийняття рішення про прове-
дення до дня складення акта про проведення 
перевірки.

Заповнення додатка ТЦ до Декларації з податку 
на прибуток прямо пов’язане із заповненням звіту 
про контрольовані операції. Звіт про контрольо-
вані операції разом з декларацією з податку на 
прибуток подавати не треба, бо він є самостійним 
звітом та подається до 1 травня року, наступного 
за звітним. Має бути відповідність окремих показ-
ників додатка ТЦ окремим додаткам до Звіту про 
контрольовані операції.

Документація з трансфертного ціноутворення 
(сукупність документів або єдиний документ, скла-
дений в довільній формі) повинна містити таку 
інформацію:

1) дані про пов’язаних осіб, а саме контрагента 
контрольованої операції; осіб, які безпосередньо 
володіють корпоративними правами платника 
податків у розмірі 20% і більше;

2) загальний опис діяльності групи (включаючи 
материнську компанію та її дочірні підприємства), 
зокрема організаційну структуру групи, опис діяль-
ності групи, політику трансфертного ціноутворення;

3) опис операції, умови її здійснення (ціна, 
строки та інші визначені законодавством України 
обов’язкові умови договорів (контрактів));

4) опис товарів (робіт, послуг), включаючи 
фізичні характеристики, якість та репутацію на 
ринку, країну походження й виробника, наявність 
товарного знаку та іншу інформацію, пов’язану з 
характеристиками товару;

5) чинники, які вплинули на формування та 
встановлення ціни;

6) відомості про функції пов’язаних осіб, що є 
сторонами контрольованої операції, про викорис-
тані ними активи, пов’язані з такою контрольова-
ною операцією, та економічні (комерційні) ризики, 
які такі особи враховували під час здійснення 
контрольованої операції (функціональний аналіз 
та аналіз ризиків);

7) економічний аналіз (включаючи методи, які 
застосовані для визначення умов контрольованої 
операції та обґрунтування причин вибору відпо-
відного методу; суму отриманих доходів (прибутку) 
та/або суму понесених витрат (збитку) внаслідок 
здійснення контрольованої операції, рівень рен-
табельності; розрахунок ринкового діапазону цін 
(рентабельності)).

Завдяки нововведенням документацію з транс-
фертного ціноутворення у відповідь на запит 
податківців слід буде подавати вже не протягом 
2 місяців, як було раніше, а протягом 1 місяця. 
Однак такий строк відповіді стосується тільки тих 
контрольованих операцій, що матимуть місце вже 
протягом поточного року (табл. 4).

З прийняттям Закону № 408, що змінив норми 
ПКУ, введені обмеження щодо операцій з юридич-
ними та фізичними особами-нерезидентами, спря-
мовані на боротьбу з відтоком грошової маси через 
офшори, які потрібно враховувати під час подат-
кового структурування. Зазначимо, що в катего-
рію офшорів та пільгових податкових юрисдикцій 
потрапили країни та/або регіони, в яких відсутній 
корпоративний податок або в яких його ставка від-
різняється від української на 5% і більше. Сьогодні 
в цьому переліку більше 70 країн, зокрема США, 
Швейцарія, Кіпр. Проти схем виведення прибут-
ків від платника на звичайній системі оподатку-
вання за рахунок ТЦ статтею 39.1.1 Податкового 
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кодексу України передбачено механізм відшкоду-
вання ненарахованих сум податку під час оптимі-
зації податкових зобов’язань до рівня податкових 
зобов’язань, обчислених з урахуванням відповід-
ності комерційних та фінансових умов контрольо-
ваної операції комерційним та фінансовим умо-
вам, які мали місце під час здійснення зіставних 
операцій, сторони яких не є пов’язаними особами.

Слід зазначити, що за умов застосування транс-
фертного ціноутворення завжди слід урахову-
вати ступінь автономності підрозділів корпорації. 
Зокрема, вищий менеджмент повинен установлю-
вати певні обмеження стосовно обсягу зовнішньої 
торгівлі, інакше велика кількість реалізованого на 
зовнішньому ринку продукту може бути шкідливою 
для інтересів фірми загалом (зазвичай ця частка 
становить близько 15%).

В результаті проведеного дослідження дохо-
димо висновку, що процес трансфертного ціноут-
ворення є основою внутрішньо фірмових відносин, 
а також є багатогранним та специфічним об’єктом 
внутрішньо корпоративного контролю. Ефектив-
ність корпоративного управління значною мірою 
забезпечується завдяки реалізації контрольної 
функції на всіх рівнях управління компанією.

На основі дослідження вважаємо за необхідне 
запропонувати таку систему контролю трансфер-
ного ціноутворення, яка здатна знизити ризики з 
боку фіскальних органів та забезпечити готовність 
до можливих перевірок.

Перший етап стосується визначення того, які 
компанії є пов’язаними, які угоди належать до 
контрольованих операцій; проведення порівняль-
ного аналізу ціноутворення в контрольованих 
операціях з ціною, сформованою з дотриманням 
принципу «витягнутої руки», з використанням від-
повідних методик; коригування за необхідності 
визначених податкових зобов’язань.

Другий етап стосується модернізації бухгалтер-
ського програмного забезпечення та процедури 
ведення бухгалтерського обліку задля забезпе-
чення своєчасної підготовки звітності щодо контр-
ольованих операцій.

Третій етап стосується підготовки документації 
з трансферного ціноутворення, які підтверджує 
належний рівень встановлених цін в контрольо-

ваних операціях; коригувань, які за необхідності, 
мають бути внесені до податкових зобов’язань; 
змін та оновлень на постійній основі протягом 
строку позовної давності, який становить 7 років; 
актуалізації такої документації з урахуванням 
періоду проведення контрольованих операцій.

Висновки з проведеного дослідження. 
Слід підкреслити, що супровід аудиторами ще 
до моменту складання та подачі Звіту про контр-
ольовані операції дасть змогу правильно іден-
тифікувати весь обсяг здійснених контрольова-
них операцій, визначитися з доцільним методом 
обґрунтування відповідності ціноутворення прин-
ципу «витягнутої руки», що зможе попередити 
застосування штрафних фінансових санкцій, 
передбачених Податковим кодексом України.

Таким чином, у статті доведена пріоритетність 
формування обліково-аналітичного забезпечення 
трансфертного ціноутворення, основне призна-
чення якого полягає у збиранні, узагальненні, 
накопиченні та аналізуванні інформації про зміни 
зовнішнього та внутрішнього середовища підпри-
ємства задля підготовки інформаційного підґрунтя 
для прийняття адекватних ситуаціям рішень кор-
пораціями як платниками податків.

Таблиця 4
Штрафні санкції в трансфертному ціноутворенні

Розмір штрафу Сутність порушення

300 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Неподання (несвоєчасне подання) звіту про 
контрольовані операції.

1% від суми операцій, що не задекларовані у звіті, але 
він не може перевищувати 300 розмірів мінімальної 
заробітної плати.

Відсутність декларування контрольованих операцій.

3% від суми операцій, щодо яких не було подано 
документацію, але не більше 200 мінімальних зарплат за 
весь обсяг незадекларованих контрольованих операцій.

Неподання документації.
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FEATURES OF USE OF DOCUMENTARY FORMS SUPPORT TRANSFER PRICING

The purpose of the article. In the article were studied the transfer pricing methods used by international 
groups of companies to determine prices based on the “arm’s length” principle for the controlled transactions 
in order to avoid the tax risk.

The factors of transfer pricing for intra corporate settlements and their in�uence on organization of control 
over compliance with price policy are also analyzed. The leading role of inspections of state controlling bodies 
in providing sustainable development conditions is determined.

Investigating the question of the methods and forms of analytical provision of transfer pricing, it was found 
that in many cases it is impossible to use the methods of analytical support for transfer pricing common in the 
western countries, in particular due to lack of necessary information, including terms of supply, speci�cations, 
exact date of delivery of goods and other characteristics in public sources.

Also insuf�ciently studied are the conditions for the use of information of controlling bodies and information 
on accounting policies of comparable companies. The purpose of the article is to study the mentioned problem 
of analytical support on the basis of the logical analysis of information of transfer pricing documents, organi-
zational preconditions for the implementation of internal control procedures in relation to the transfer pricing 
process.

The tasks set and resolved in the article concern the study of the peculiarities of using one or another form 
of documentary control over transfer pricing, identifying their advantages and disadvantages, and developing 
ways to overcome the shortcomings of existing approaches to analytical support when using them in the activi-
ties of international groups of companies.

It should be noted that the possibility of applying transfer pricing depends on the degree of organization 
of the internal corporate information system, that is, the necessary powerful information support tools, similar 
to the systems of the class ERP. Therefore, the relevant information systems for processing economic and 
accounting information signi�cantly affect the very functioning and application of transfer prices and directly 
determine the type of organizational structure of the enterprise.

It was also de�ned the features of each of �ve methods, such as prioritization and conditions of use and 
identi�ed in which types of controlled transactions each of these methods is preferred. It was identi�ed a 
number of advantages and disadvantages of each method and the necessity of further development of rules 
for them.

The author suggested the ways to improve the transfer pricing methods by developing a system of uni-
�cation based on the type of controlled transaction and analyzed party in controlled transaction. Among the 
domestic authors of the study of transfer pricing issues in the context of comparative characteristics of meth-
ods and forms of analytical support was not widespread because of the relative novelty of the rules of transfer 
pricing in Ukraine. Despite this, considerable attention was devoted to transfer pricing issues in many works.

Some aspects of transfer pricing, the peculiarities of using pricing methods and documentary transfer pric-
ing have remained uncertain and require a more detailed examination.
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АНАЛІЗ БАРТЕРНИХ ОПЕРАЦІЙ  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ТА ЇХ ОБЛІК

ANALYSIS OF BARTER OPERATIONS  
OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINE AND THEIR ACCOUNTING

Постановка проблеми. Актуальність цього дослі-
дження полягає в аналізі бартерних операцій у зовніш-
ньоекономічній діяльності України та їх відображенні 
в бухгалтерському обліку. У результаті обміну поді-
бними активами за функціональним призначенням та 
однаковою справедливою вартістю дохід не виникає. 
У цьому разі в процесі обміну не застосовуються гро-
шові кошти, тому що відсутні розрахункові відносини 
між учасниками зовнішньоекономічної діяльності. Це 
приводить до відсутності грошового обігу в державі, 
що негативно впливає на рівень цін в економіці та 
надходження податків до бюджету. Недоліком бар-

теру також є те, що під час обміну товарами в країну 
перестають надходити валютні кошти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями зовнішньоекономічної діяльності, 
бартерних операцій займалися такі вчені, як 
М.І. Дідківський, Л.В. Андрущенко, А.Й. Іванський, 
В.М. Гурін, С.М. Горлов та інші.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
нормативної бази, яка регулює ведення бартерних 
операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності 
України та особливості відображення їх у бухгал-
терському обліку. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно із Законом України [1] товарообмінна (бар-
терна) операція у галузі зовнішньоекономічної 
діяльності – це один із видів експортно-імпорт-
них операцій, оформлених бартерним договором 
або договором із змішаною формою оплати, яким 
часткова оплата експортних (імпортних) поставок 
передбачена в натуральній формі, між суб'єктом 
зовнішньоекономічної діяльності України та іно-
земним суб'єктом господарської діяльності, що 
передбачає збалансований за вартістю обмін 
товарами, роботами, послугами у будь-якому 
поєднанні, неопосередкований рухом коштів у 
готівковій або безготівковій формі.

Таким чином, у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності до бартерних операцій належать:

– бартерні договори, що передбачають обмін 
товарами (роботами, послугами);

– договори із змішаною формою оплати, коли 
частина вартості продукції компенсується в гро-
шовій формі.

У бартерному договорі зазначається загальна 
вартість товарів, що імпортуються, та загальна 
вартість товарів (робіт, послуг), що експортуються 
за цим договором, з обов'язковим вираженням в 
іноземній валюті, віднесеній Національним бан-
ком України [1; 2].

У розділі «Предмет договору» наводиться 
точне найменування (марка, сорт) зустрічних 
поставок. Якщо товар (робота, послуга) потребує 
більш детальної характеристики або номенкла-
тура товарів (робіт, послуг) досить велика, це відо-
бражається в додатку (специфікації), який пови-
нен бути невід'ємною частиною договору, про що 
робиться відповідна відмітка в тексті договору. 
Для бартерного (товарообмінного) договору такий 
додаток (специфікація), крім того, балансується 
ще за загальною вартістю експорту й імпорту 
товарів (робіт, послуг), що передбачено [2].

Якщо договори, які укладені суб'єктами підпри-
ємницької діяльності, не відповідають вимогам, 
то в установленому порядку можуть бути визнані 
недійсними.

Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності 
України мають право на проведення товарообмін-
них (бартерних) операцій відповідно до законо-
давства України [1].

Згідно з постановою № 756 [3] в Україні вста-
новлено перелік товарів (робіт, послуг):

– експорт яких за бартерними (товарообмін-
ними) операціями забороняється;

– імпорт яких за бартерними (товарообмін-
ними) операціями забороняється.

При цьому заборона не поширюється: 
1) на товарообмінні (бартерні) операції, що 

здійснюються суб'єктами підприємницької діяль-
ності відповідно до контрактів (договорів), укладе-
них для реалізації міжнародних договорів України, 

предметом імпортної частини яких є: електроенер-
гія, нафта сира, газ та ядерне паливо;

2) на товарообмінні (бартерні) операції, сторо-
нами яких є суб'єкти зовнішньоекономічної діяль-
ності та іноземні суб'єкти господарської діяльності, 
що зареєстровані як суб'єкти підприємницької 
діяльності в країнах-учасницях Співдружності 
Незалежних Держав згідно із законодавством цих 
країн, за умови, що у процесі проведення відпо-
відних товарообмінних (бартерних) операцій між 
цими суб'єктами додержуватиметься правило 
прямого відвантаження у разі здійснення експорту 
з території України. 

З метою збільшення надходжень в Україну 
валютних коштів [4; 5], стабілізації грошової наці-
ональної одиниці та оздоровлення фінансово-
банківської системи держави загалом може бути 
заборонено проведення товарообмінних (бартер-
них) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяль-
ності з товарами (роботами, послугами), перелік 
яких визначається Кабінетом Міністрів України [6].

Відповідно до Закону України [1] товари, що імпор-
туються за бартерним договором, підлягають вве-
зенню на митну територію України у строки, зазначені 
в такому договорі, але не пізніше 180 календарних 
днів із дати митного оформлення (дати оформлення 
митної декларації на експорт) товарів, що фактично 
експортовані за бартерним договором, а в разі екс-
порту за бартерним договором робіт і послуг – з дати 
підписання акта або іншого документа, що засвідчує 
виконання робіт, надання послуг. 

Датою ввезення товарів за бартерним догово-
ром на митну територію України вважають дату їх 
митного оформлення, а саме дату оформлення 
митної декларації на імпорт. У разі імпорту за бар-
терним договором робіт або послуг такою датою 
є дата підписання акта або іншого документа, що 
засвідчує виконання робіт та надання послуг. 

За порушення строків ввезення товарів (вико-
нання робіт та надання послуг) встановлена відпо-
відальність у вигляді нарахування пені за кожний 
день прострочення у розмірі 0,3% вартості недо-
отриманих товарів (робіт, послуг). Але при цьому 
загальний розмір пені не може перевищувати суму 
заборгованості [1]. 

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності 
України, які здійснили експорт або імпорт робіт, 
послуг за бартерним договором, зобов’язані про-
тягом 5 робочих днів із дня підписання акта або 
іншого документа, що засвідчує виконання робіт 
чи надання послуг, повідомити про факт здій-
снення руху товарів (робіт, послуг):

1) державну митну службу України (якщо імпор-
туються або експортуються за бартерним догово-
ром товари);

2) державну фіскальну службу (якщо імпорту-
ються або експортуються за бартерним договором 
роботи чи послуги).


