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Членам Асоціації «Укрсудпром»
Шановні колеги!
До Асоціації суднобудівників України «Укрсудпром» звернулася
Компанія «КПМГ-Україна», яка є лідером з надання аудиторських та
консультаційних послуг з податкових та фінансових питань, з пропозицією про
співпрацю щодо висвітлення актуальних питань, що мають вплив на розвиток
важкої промисловості в Україні шляхом проведення семінару (тренінгу) щодо
питань трансферного ціноутворення у важкій промисловості.
Поняття трансфертного ціноутворення (далі – ТЦ) являє собою процес
реалізації товарів або послуг пов’язаними особами по внутрішньо фірмовим,
відмінним від ринкових, цінам/умовам. ТЦ дозволяє перерозподіляти прибуток
компаній на користь осіб, які перебувають в державах з більш низькими
податками. Це найпоширеніша схема міжнародного податкового планування, що
має на меті мінімізацію сплачуваних податків.
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Трансфертне ціноутворення (ТЦ) є новим поняттям для вітчизняних
суднобудівних підприємств, більшість компаній не мають змоги самостійно
підгодовувати обов’язкову звітність з ТЦ передбачену Податковим Кодексом
України (відсутність знань; доступу до спеціалізованого програмного
забезпечення, тощо).
Таким чином, на сьогоднішній день ТЦ є актуальним явищем в
оподаткуванні діяльності підприємств важкої промисловості України, що
потребує додаткового висвітлення з огляду на великі розміри штрафів
встановлених ПКУ (для прикладу, лише за несвоєчасну подачу звіту передбачено
штраф у розмірі 480 000 грн.)
Для яких компаній буде корисним семінар (тренінг):
• Платники податку на прибуток підприємств (загальна система оподаткування);
• Річний дохід від будь-якої діяльності перевищує 20 млн. грн.;
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• Здійснюють зовнішньоекономічні операції (експорт, імпорт, нарахування
відсотків по кредиту/позиці, тощо) на суму більше 5 млн. грн. (для 2016 р.),
документально підтверджені або непідтверджені з:
- пов’язаними особами-нерезидентами;
- комісіонерами-нерезидентами;
- нерезидентами зареєстрованими у низько податкових юрисдикціях (наприклад,
Кіпр, Молдова, Киргизстан, Болгарія, Молдова, Узбекистан, Туркменістан,
Панама та ін.);
- нерезидентами з певними організаційно-правовими формами, що зареєстровані
в: Австрії, Естонії, Ізраїлі, Канаді, Німеччині, ОАЕ, Польщі, Словаччині, США,
Турції, Франції, Чехії, Швейцарії та ін.
- Здійснюють придбання (імпорт) товарів, робіт (послуг) у нерезидентів
зареєстрованих у низько податкових юрисдикціях (наприклад, Кіпр, Молдова,
Киргизстан, Болгарія, Молдова, Узбекистан, Туркменістан, Панама та ін.) – для
цілей коригування (збільшення) на 30% фінансового результату до
оподаткування.
Довідково. Компанія «КПМГ-Україна» входить в десятку лідерів
практик у сфері податкового права. Являється лідером серед компанійконсультантів, що надають послуги з ТЦ не лише в Україні, а й у всьому
світі; має найбільшу в Україні групу спеціалістів з питань ТЦ; має доступ
до спеціалізованих комерційних баз з питань ТЦ.
Стосовно актуальності та корисності висвітлення питань ТЦ для
Вашого підприємства, та готовності, за символічну плату, прийняти участь
у запропонованому семінарі (тренінгу) в Києві у листопаді 2017 року,
просимо інформувати виконавчого директора Асоціації Лисенка Сергія
Вікторовича
(т/ф: (044) 235-92-50; моб. 050-311-44-99; E-mail: ukrsudo@nbi.com.ua)

З повагою,
Президент Асоціації,
Державний службовець 1-го
рангу

Віктор Лисицький

