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Поточний стан сфери оподаткування може бути 
складним для розуміння клієнтам, які стикаються із
ним на нерегулярній основі.

Саме тому в компанії Kreston Ukraine ми об’єднали
команду професіоналів, націлених на створення
прозорих умов взаємовідносин та побудову
довготривалих стосунків із клієнтами. 

Спеціалізуючись у сфері трансфертного 
ціноутворення, ми постійно вдосконалюємо власні
методи роботи для задоволення актуальних потреб 
ринку.

Якщо у Вас виникнуть запитання – будемо раді
обговорити їх та внести коригування до пропозиції, 
щоб вона повністю відповідала Вашим очікуванням.

Андрій Попов
Партнер, CEO

Андрій Домрачов
Керуючий партнер

Kreston Ukraine 
Knowing You



ОБОРОТ КОМПАНІЇ

Оборот компанії
перевищує 150 млн грн

Чи потрапляє ваша компанія під контроль?

ЗЕД

Компанія веде зовнішньоекономічну 
діяльність (у т.ч. експорт/імпорт, 

фінансові послуги, операції з 
нематеріальними активами)

КОНТРАГЕНТИ ЗЕД

Існують категорії осіб;
• пов’язані особи-нерезиденти
• комісіонери-нерезиденти, через яких Компанія

здійснює продаж/покупку товарів/робіт
(послуг)

• на контрагенти з низькоподаткових
юрисдикцій

• контрагенти-нерезиденти зі
спискуорганізаційно-правових форм КМУ

ОБСЯГ ОПЕРАЦІЙ 

Обсяг контрольованих операцій з кожним 
контрагентом в «обидві сторони» сумарно 

перевищує 10 млн грн

ЩО НЕОБХІДНО

• Підготувати Звіт про
контрольовані операції до 01.10
року, наступного за звітним

• Підготувати документацію з ТЦ
(термін давності – 7 років)

Стаття 39 ПК України
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ОБОРОТ КОМПАНІЇ

Незалежно від обороту 
компанії

Чи потрапляє ваша компанія під контроль?

ЗЕД

Компанія веде зовнішньоекономічну 
діяльність (імпорт товарів, послуг, 

нематеріальних активів)

КОНТРАГЕНТИ ЗЕД

Існують категорії осіб;
• контрагенти з низькоподаткових юрисдикцій
• контрагенти-нерезиденти зі списку

організаційно-правових форм КМУ

ОБСЯГ ОПЕРАЦІЙ 

Незалежно від обсягу 
операцій

ЩО НЕОБХІДНО

• Підготувати документацію з ТЦ
(термін давності – до 3 років) *

Стаття 140.5 ПК України

Стаття 140.5 ПК України

* Операції з придбання товарів/робіт/нематеріальних активів у нерезидента, які не підпадають під вартісні критерії віднесення операції до контрольованої, можуть
бути обґрунтовані згідно з правилами статті 39 для уникнення збільшення фінансового результату на 30% вартості таких операцій шляхом підготовки документації.
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Відповідальність

Стаття 120.3 ПК України

У разі неподання 
(несвоєчасного надання) 
звіту про контрольовані 

операціїх

01
За неподання Повідомлення 

про участь у міжнародній 
групі компаній (МГК) або 
надання недостовірної 

інформації у ньому

02
За неподання 

документації з ТЦ

03
Якщо звіт про КО та/або 

документацію з ТЦ не подано 
протягом 30 днів після 
закінчення граничного 

терміну для оплати  штрафів/ 
фінансових санкцій за таке 

ненадання

04

Оплата вищезгаданих штрафів/фінансових санкцій не звільнює платників податків від підготовки та надання звітів про контрольовані операції та 
документації з трансфертного ціноутворення.

744 300 грн. 
(для звітного 2022 року)

3% від суми, але не 
більше 496 200 грн

(для звітного 2022 року)

2 481 / 4 962 грн. 
за кожний день 
неподання звіту/ 
документації для 

звітного 2022 року
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Чому Kreston Ukraine?

Контроль над виконанням Вашого проєкту
здійснюватимуть консультанти з досвідом роботи в 
компаніях Big 4. Спеціалісти нашої компанії працюють у 
сфері трансфертного ціноутворення з початку його
впровадження в Україні.

Досвідчені консультанти
Нами розроблені власні технологічні рішення, які
дозволяють звести до мінімуму вплив людського фактору 
у процесі надання послуг та скоритити термін виконання
проєкту.

Автоматизація процесів

Ми завжди враховуємо побажання Клієнта щодо
пріоритетності виконання робіт над проєктом.

Структурування роботи
Співпраця з нашою компанією дозволить Вам отримувати
конкурентні знижки на аналогічні послуги у наступних
періодах. 

Довготривалі стосунки

При отриманні запитів від податкових органів ми надаємо
усні та письмові консультації на безоплатній основі. 

Супровід
По завершенню проєкту наші спеціалісти надають
висновки, які дозволять Вам мінімізувати ризики
трансфертного ціноутворення.

Практичні рекомендації
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Надання консультацій, пов’язаних із 
питаннями трансфертного ціноутворення, 
в тому числі аналіз ділової мети

Адаптація документів Групи
до українських правил трансфертного 
ціноутворення

Перевірка наявної Документації з
трансфертного ціноутворення

Допомога в підготовці майстер-файлу 
для Групи

Розробка політики з 
трансфертного ціноутворення

Допомога в підготовці звітів сфери
трансфертного ціноутворення для їх подачі
до контролюючих органів

Наші послуги сфери ТЦ та досвід

400+
реалізованих проектів в сфері
трансфертного ціноутворення

10+
років консультування з питань 
трансфертного ціноутворення
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Запит на надання 
інформації, необхідної для 

виконання роботи

Завантаження даних 
у Kreston Report Software 

з метою перевірки їх 
коректності для подачі 

звітних документів

Перевірка отриманих 
результатів для 

виключення 
можливих помилок

Конвертація даних у 
формат xml та його
тестування у системі 

подачі звітностей

Відправлення
результатів для 
погодження та 

фіналізації

Запит на надання 
інформації, необхідної для 

виконання роботи

Аналіз отриманих даних та 
формування підходу для 

надання послуг

Здійснення розрахунків та 
перевірка ризиків трансфертного 

ціноутворення

Погодження та фіналізація 
проєкту (Майстер-файлу, 

Документації та/або 
Потілики ТЦ)

Процес підготовки Документів з ТЦ

Процес підготовки звітних документів
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Євген має понад 8 років досвіду роботи в міжнародних аудиторських
компаніях, зокрема в Baker Tilly, Kreston та PricewaterhouseCoopers.
Співпрацюючи з українськими та міжнародними компаніями, Євгеном
було успішно завершено велику кількість проєктів у різних галузях
промисловості. Євген є досвідченим фахівцем у підготовці
документації з ТЦ, а також впровадженні та адаптації глобальної
документації (майстер-файлу) відповідно до норм і правил
українського законодавства та рекомендацій ОЕСР.

Євген має значний досвід в оцінці майна та є сертифікованим
оцінювачем з 2015 року.

Перед тим як очолити практику трансфертного ціноутворення в
компанії Kreston Ukraine, Олександр останні 5 років працював у
міжнародних аудиторських компаніях, серед яких Baker Tilly та
PricewaterhouseCoopers. Протягом цього періоду Олександр
співпрацював з низкою компаній із рейтингу Fortune 500 та
українського рейтингу Forbes. Під його керівництвом було завершено
значну кількість проєктів з ТЦ, в тому числі з розробки Політики ТЦ,
Майстер-файлу та наданні послуг податкового консультування.

У сфері трансфертного ціноутворення, Олександр також здійснює
розробку та впровадження програм автоматизації, які підвищують
ефективність роботи консультантів компанії.

Олександр Кузнєцов

Директор, 
Керівник практики трансфертного ціноутворення

Євген Чернов
Менеджер 
практики трансфертного ціноутворення

Наші лідери практики ТЦ
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Про нас

Kreston Ukraine - представник Kreston Global в Україні. 
Kreston Global - мережа з понад 23 000 спеціалістів зі 160 незалежних бухгалтерських фірм у понад 110 країнах світу.

Більше ніж 50 років існування Kreston Global, нашою метою залишається допомагати бізнесу
досягати успіхів на міжнародному рівні. 

Аудиторські послуги Незалежна оцінка та супровід транзакцій

• обов'язковий аудит (в тому числі підприємств, що становлять
суспільний інтерес)

• ініціативний аудит для банків та кредиторів (EBRD, IFC та ін.)
• перехід на МСФЗ, підготовка фінансової звітності
• внутрішній аудит (аудит ризиків, вдосконалення внутрішніх

контролей)
• аудит для розслідування шахрайства (Forensic)

• оцінка для аудиту і звітності відповідно до МСФЗ (IFRS)
• супровід угод з капіталом: M&A, реструктуризація, продаж

частки бізнесу
• оцінка для міжнародних фінансових установ: EBRD, IFC, та ін.
• фінансовий, юридичний, податковий Due Diligence
• незалежний огляд бізнесу (IBR)

Податкові послуги Консалтингові послуги

• трансфертне ціноутворення
• перевірка податкового обліку
• податкове планування і структуризація
• вирішення податкових спорів

• підготовка річних звітів (Annual Reports) та звітів про управління
• розробка стратегій і бізнес-планів
• маркетингові дослідження
• підвищення ефективності фінансового управління
• реструктуризація бізнесу
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*Даний перелік не є вичерпним і містить лише деякі приклади

Наші Клієнти
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Україна, м.Київ, 
вул. Антоновича, 172 +380 44 333 44 93

www.kreston.ua audit@kreston.ua 

kreston.ukraine t.me/Kreston_Ukraine
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