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трансфертного 
ціноутворення: 
практичні поради та 
судова практика
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Програма тренінгу:

— статистика перевірок та спорів з трансфертного ціноутворення станом на 2021 рік;
— визнання операцій контрольованими: особливості судової практики;
— «технічні» спори з трансфертного ціноутворення: своєчасність подання звіту, 

повнота декларування, застосування штрафних санкцій;
— особливості перевірок з питань ТЦ: карантинний мораторій, підстави для 

проведення, алгоритм захисту;
— стратегія захисту у спорах «по суті»: тенденції практики та особливості 

доказування в суді;
— зміна податковим органом методу трансфертного ціноутворення: 

як захистити свою позицію;
— застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни як пріоритетного;
— як обґрунтувати вибірку зіставних компаній при застосуванні методу 

«чистого прибутку»;
— актуальні правові позиції Верховного Суду у спорах з трансфертного 

ціноутворення;
— практика застосування податковим органом 30 % коригування 

фінансового результату на суму вартості товарів (робіт, послуг), 
придбаних у нерезидентів із низькоподаткових юрисдикцій.
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Кому буде цікавий даний тренінг?

Вартість: 4 900 грн з урахуванням ПДВ
Тривалість: з 10:00 до 14:30
Місце проведення: м. Київ, вул. Московська, 32/2
Додаткова знижка 10% при купівлі від 4-х місць у групі

Реєстрація на тренінг за посиланням -

— фінансовим директорам;

— головним бухгалтерам;

— керівникам юридичних департаментів;

— власникам компаній фінансового та реального 
секторів економіки.

https://ru.surveymonkey.com/r/6MJQF5T
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— поділимося практичними секретами 
захисту у спорах із трансфертного 
ціноутворення;

— після закінчення тренінгу ви отримаєте 
сертифікат та презентацію з 
унікальною аналітикою резонансних та 
прецедентних податкових спорів із ТЦ;

— найактивніші учасники отримають 
індивідуальну консультацію від 
керівника практики з вирішення 
податкових спорів.

— на що звертають увагу податкові 
органи під час проведення перевірок 
із ТЦ;

— які особливості збирання доказової 
бази у спорах із трансфертного 
ціноутворення;

— які висновки з найбільш резонансних 
податкових спорів із ТЦ бізнесу варто 
врахувати вже сьогодні;

— як побудувати ефективну стратегію 
захисту для виграшу спору із ТЦ в 
суді.

На тренінгу ви дізнаєтесь: Що ви отримаєте:
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Як зареєструватися?

Реєстрація на очний тренінг за посиланням

Якщо у вас виникнуть будь-які 
питання, ми будемо раді відповісти на 
них за телефоном +38 050 489 29 75
або поштою academy@kpmg.ua

https://ru.surveymonkey.com/r/6MJQF5T
mailto:academy@kpmg.ua


Спікери
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Наталія Мусієнко

Освіта та кваліфікація
— Магістерка права, КНУ ім. Т. Шевченка;
— Членкиня Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 

правників України», Американської торговельної палати в 
Україні, Європейської Бізнес Асоціації;

— Викладачка KPMG Insight Academy та Legal High School.

Керівниця практики з вирішення податкових спорів, 
адвокатка, менеджерка, відділ податкового і 

юридичного консультування KPMG Law Ukraine

E-mail: nmusiienko@kpmg.ua

Досвід роботи
Наталія має понад 6 років досвіду комплексного юридичного 
супроводу підприємницької діяльності та представництва під 
час податкових перевірок та в податкових спорах клієнтів 
різних галузей бізнесу: фармацевтичного, агробізнесу, медіа, 
телекомунікацій, технологій, рітейлу, авіакомпаній, виробників 
промислового устаткування, банків і фінансових установ.
Наталія супроводжує спори з ТЦ, з «фіктивними» операціями, з 
міжнародного оподаткування, визнання та перекваліфікації 
представництв нерезидентів, бюджетного відшкодування ПДВ, 
повернення надміру сплачених податків, оскарження наказів про 
проведення податкових перевірок, спори щодо правильності 
застосування НП(С)БО та МСФЗ.



8

KPMG Insight Academy

© 2021 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, 
приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені

Ірина Хиляк

Освіта та кваліфікація
— Магістерка права, НУ «Києво-Могилянська академія»;
— Членкиня Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 

правників України», Американської торговельної палати в 
Україні, Європейської Бізнес Асоціації;

— Викладачка KPMG Insight Academy та Legal High School.

Адвокатка, менеджерка практики з вирішення 
податкових спорів, відділ податкового і юридичного 

консультування KPMG Law Ukraine

E-mail: ikhyliak@kpmg.ua

Досвід роботи
Ірина має понад 6 років досвіду з комплексного юридичного 
супроводу підприємницької діяльності та представництва під 
час податкових перевірок та в податкових спорах на етапах 
досудового та судового провадження. Ірина представляла 
інтереси клієнтів із різних галузей бізнесу по спорах щодо 
нереальності операцій, застосування пільгової ставки при виплаті 
процентів, дивідендів, роялті на користь нерезидентів, реєстрації 
податкових накладних, функціонування системи електронного 
адміністрування ПДВ, бюджетного відшкодування ПДВ.
Клієнтами Ірини є вітчизняні та іноземні компанії в таких галузях: 
оптова та роздрібна торгівля товарами, виробництво промислової 
продукції, нерухомість та будівництво, сільське господарство.
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Софія Барановська

Освіта та кваліфікація
— Магістерка права, НУ «Києво-Могилянська академія»;
— Членкиня Американської торговельної палати в Україні, 

Європейської Бізнес Асоціації;
— Викладачка KPMG Insight Academy.

Старша юристка практики з вирішення податкових
спорів, відділ податкового і юридичного

консультування KPMG Law Ukraine

E-mail: sbaranovska@kpmg.ua

Досвід роботи
Софія має близько 3 років професійного досвіду з 
комплексного юридичного супроводу підприємницької 
діяльності та успішний досвід представництва під час 
податкових перевірок та в податкових спорах на етапах 
досудового та судового провадження. Софія представляла 
інтереси клієнтів із різних галузей бізнесу, зокрема 
фармацевтичного бізнесу, агробізнесу, фінансових та 
страхових компаній. Софія має досвід у спорах щодо 
нереальності операцій, трансфертного ціноутворення, 
визнання та перекваліфікації представництв нерезидентів, 
недопуску до податкової перевірки.
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KPMG та логотип KPMG є зареєстрованими торговими марками або товарними марками асоціації KPMG International.

Інформація, що подана у цій публікації, носить загальний характер і не висвітлює стан справ будь-якого окремого 
підприємства або фізичної особи. Незважаючи на те, що ми намагаємося подавати точну і своєчасну інформацію,
ми не гарантуємо, що ця інформація є правильною на дату її отримання або буде достовірною у майбутньому.
Ніхто не повинен діяти і покладатися на таку інформацію без відповідної професійної консультації, наданою після 
детального вивчення стану справ.
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