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підприємства у сфері досліджень та розробок, інформація екологічного 

характеру, інформація соціального характеру, місія та довгострокові цілі 

підприємства, існуючі стратегії підприємства, підтримка концепції сталого 

розвитку, наявність систем керування якістю, існуючі ліцензії тощо) 

інформацію. Тому оцінка аудиторами такої інформації в аудиторських звітах 

підвищить довіру акціонерів до показників такої звітності, розкриття інформації 

про численні прийняті рішення і формовані судження надасть більш глибоке 

уявлення про всю складність процесу аудиту. 
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АУДИТОРСЬКІ РИЗИКИ ПЕРЕВІРКИ ТРЬОХРІВНЕВОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ З ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ 

 

Одним із основних пріоритетів Міністерства фінансів України є 

забезпечення справедливості та рівності податкової системи, її адаптацію до 

норм та правил Європейського Союзу. З цією метою Міністерство фінансів 

активно запроваджує кращі світові практики боротьби з розмиванням 

оподатковуваної бази й виведенням прибутку з-під оподаткування, а також веде 

постійну роботу щодо вдосконалення умов конвенцій про уникнення подвійного 

оподаткування. 

Поняття «розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під 

оподаткування» (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) стосується стратегій 

податкового планування, у яких використовують прогалини та неузгодженості у 

національному та міжнародному податковому законодавстві з метою штучного 

переміщення прибутків до територій з низьким або нульовим рівнем 

оподаткування, у яких економічна діяльність невелика або зовсім відсутня [1]. 

Це призводить до зменшення або уникнення зобов'язань зі сплати податку на 

прибуток. Практика BEPS зачіпає всі країни, проте особливо великий вплив вона 

справляє на економіки, що розвиваються, у зв'язку з їх високою залежністю від 

податку на прибуток підприємств, зокрема, мультинаціональних корпорацій 

(МНК). 

Об’єктивна необхідність проведення аудиту документації трансфертного 

ціноутворення пояснюється наявністю таких ризиків, як: ризики проведення 

перевірок, ризики додаткового оподаткування та накладання штрафних санкцій.  

В межах боротьби з міжнародними схемами розмивання податкової бази 
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співробітництва та розвитку, що має 15 кроків, 3 з яких стосуються 

трансфертного ціноутворення [2, c. 13]. 

Норми стосовно документації ̈ з трансфертного ціноутворення (Крок 13 

«Настанови щодо документації̈ трансфертного ціноутворення та звітування в 

розрізі країн») розроблені з метою підвищення прозорості адміністрування 

податків, з урахуванням витрат підприємств на дотримання законодавства та 

включатимуть вимогу до МНК надавати всім відповідним урядовим органам 

необхідну інформацію про світовий ̆розподіл доходів, економічну діяльність та 

сплачені податки у різних країнах. 

План дій BEPS передбачає запровадження трирівневої структури 

документації, яка включатиме в себе такі документи [2, c. 23]: 

1. Документацію з трансфертного ціноутворення, яка є звичною для 

платників податків, так званий Local file, що має містити дані про особу, яка є 

стороною контрольованої операції, та пов’язаних осіб платника податків:  

- контрагента контрольованих операцій;  

- фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками 

(контролерами) платника податків;  

- осіб, які безпосередньо (опосередковано) володіють корпоративними 

правами платника податків у розмірі 25 і більше відсотків;  

- осіб, корпоративними правами яких у розмірі 25 і більше відсотків 

безпосередньо або опосередковано володіє платник податків.  

2. Глобальну документацію (Master file), яка повинна містити загальний 

опис діяльності міжнародної групи компаній, опис політики трансфертного 

ціноутворення, істотних нематеріальних активів і внутрішньогрупових 

фінансових операцій, механізми фінансування і розподілу фінансових потоків у 

групі, фінансову звітність, перелік і опис односторонніх договорів про попереднє 

узгодження ціноутворення.  

3. Звіт у розрізі країн (Country-by-country report) – найбільш суперечливий 

документ, оскільки передбачає розкриття транснаціональними корпораціями 

деталізованої інформації про свої відокремлені підрозділи в розрізі кожної 

країни і містить дані про прибуток, податкові виплати, кількість співробітників, 

матеріальні активи та функції компанії в кожній країні. Додаткова звітність дасть 

змогу податковим органам проаналізувати діяльність бізнес-групи і визначити 

центр її економічних інтересів. 

Крім того, платники податків, які здійснюють контрольовані операції, 

будуть зобов’язані інформувати контролюючий орган щодо участі у 

міжнародній групі компаній подаючи «Повідомлення про участь у міжнародній 

групі компаній». 

Глобальна документація та звіт у розрізі країн подається тільки 

міжнародними групами компаній. Для кожного звіту встановлено вартісні 

критерії щодо обсягу річного доходу. Звіт повинен подаватися материнськими 

компаніями або уповноваженими підрозділами, якщо консолідований річний 

дохід групи компаній перевищує 750 млн євро (або 50 млн євро, якщо група 

контролюється резидентами України) [3]. 
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Передбачено, що після приєднання України до Мultilateral Сompetent 

Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports 

(Багатосторонньої угоди про автоматичний обмін міждержавними звітами), 

Звіти у розрізі країн, подані українськими компаніями, будуть об’єктом 

автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією [1]. 

Також слід зазначити, що за порушення правил подання нових звітів 

передбачено штрафні санкції, які за розмірами не поступаються штрафам за 

порушення правил подання локальної документації [3]. 

За неподання «Повідомлення про участь міжнародній групі компаній» або 

надання у ньому недостовірної інформації, передбачено штраф у 50 розмірів 

прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 

січня податкового року (для 2020 звітного року це складе 105 100 грн). 

За неподання глобальної документації з трансфертного ціноутворення 

(Master file), передбачено штраф у 300 розмірів прожиткового мінімуму (для 

2020 звітного року це складе 630 600 грн). 

Так, за неподання такого Звіту у розрізі країн (Country-by-country report), 

передбачено штраф в 1000 розмірів прожиткового мінімуму (на даний час це 

більше 2 млн грн). За не включення усієї інформації до поданого Звіту у розрізі 

країн штраф складатиме 1% від доходу компанії, інформацію про яку не 

відображено, але не більше 1000 розмірів прожиткового мінімуму. Надання у 

звіті недостовірної інформації «обійдеться» платнику податків у 200 розмірів 

прожиткового мінімуму. 

Усі разом ці три документи забезпечують стандартизований підхід до аудиту 

документації̈ трансфертного ціноутворення і вимагатимуть від аудиторів та 

платників податків формулювання узгодженої позиції щодо трансфертного 

ціноутворення та надають службам податкового контролю корисну інформацію 

для оцінки ризиків трансфертного ціноутворення. Наявність такого масиву даних 

дасть можливість податковим органам удосконалювати методики виявлення 

недобросовісних платників податків, а також визначати передумови до перевірок, 

що сприятиме підвищенню ефективності податкового контролю в цій сфері. 

Питання додержання вимог BEPS є актуальним для служб податкового 

контролю, аудиторів та платників податків, які знаходиться на шляху 

реформування та запровадження європейських стандартів адміністрування 

податків. Виконання зобов’язань України щодо імплементації плану дій BEPS та 

приведення положень Податкового кодексу України у частині податкового 

контролю за трансфертним ціноутворенням у відповідність до вимог ОСЕР має 

створити сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні завдяки встановленню 

міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної 

торгівлі. 
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