ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
«ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ: ТЕОРІЯ НА ПРИКЛАДАХ»
9:30-10:00

Реєстрація учасників, ранкова кава
Інвентаризація контрольованих операцій за 2018 рік:


10:00 - 10:20







Засади віднесення операцій до
контрольованих.
Застосування вартісного критерію.
Особливості застосування Переліків КМУ
№480 та №1045.
Специфічні операції.
Останні роз’яснення ДФСУ щодо визнання
операцій контрольованими.
Приклади. Поширені помилки.

Лариса Врублевська,
аудитор,
партнер,
керівник
практики
трансфертного ціноутворення Юридичної Групи
EUCON

Економічний аналіз. Застосування методу
порівняльної неконтрольованої ціни (ПНЦ). Джерела
інформації. Практичні приклади застосування методу:


10:30-11:00






11:00– 12:00

12:00-12:20

Сутність методу ПНЦ та його пріоритетність.
Використання поняття «ідентичні товари»
для методу ПНЦ.
Специфіка застосування методу ПНЦ до
товарів, що мають біржове котирування.
Національні та міжнародні джерела
інформації: особливості використання.
Застосування методу ПНЦ до кредитних
операцій.
Практичні приклади застосування методу
ПНЦ.

Економічний аналіз. Застосування методів, що
базуються на розрахунку показника рентабельності.
Сегментація показників фінансової звітності.
Облікові аспекти. Практичні приклади:
 Аналіз методу ціни перепродажу. Показник
валової рентабельності. Практичний приклад.
 Аналіз методу «витрати плюс». Показник
валової рентабельності собівартості.
Практичний приклад.
 Вибір фінансового показника в межах методу
чистого прибутку. Практичні приклади.
 Інструменти коригування показників
рентабельності.
 Алгоритм сегментації показників фінансової
звітності. Вплив облікових аспектів на хід та
процедури аналізу, що проводиться з метою
обґрунтування відповідності умов операцій
принципу «витягнутої руки». Необхідність
доопрацювання програмного забезпечення
для проведення сегментації.
 Практичний приклад сегментації показників
фінансової звітності.
Кава-Брейк

Віктор Білобловський,
податковий
EUCON

консультант

Юридичної

Групи

Жанна Білобловська,
аудитор, податковий консультант Юридичної
Групи EUCON

12:20-12:50

Пошук зіставних операцій та зіставних юридичних
осіб:
 Елементи зіставності.
 Аналіз можливості використання власних
зіставних неконтрольованих операцій (або
операцій контрагента).
 Джерела інформації.
 Приклади вибірки.
 Побудова діапазону цін/рентабельності.

12:50-13:10

Остання судова практика в сфері ТЦУ. Огляд спорів
по категорії «Сутність». Узагальнення підходів
контролюючого органу та позицій суду.

13:10-13:45

Обґрунтування рівня цін у контрольованих операціях
імпорту. Покроковий приклад проведення
економічного та порівняльного аналізу.

13:45- 14:00

Запитання-відповіді

Юрій Чеботарь,
заступник керівника практики трансфертного
ціноутворення,
податковий
консультант
Юридичної Групи EUCON

Ярослав Романчук,
Керуючий
партнер,
керівник
податкової
практики Юридичної Групи EUCON

Лариса Врублевська,
аудитор,
партнер,
керівник
практики
трансфертного ціноутворення Юридичної Групи
EUCON

