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Податковий контроль трансфертного ціноутворення
Метою цієї наукової статті є аналіз сутності поняття «трансфертне ціноутворення». Доведено, що трансфертне
ціноутворення є економічним та законним інструментом для підприємств для податкової оптимізації. Автори
роблять висновок про те, що поняття «трансфертного ціноутворення» означає ціну, встановлену
міжнаціональними компаніями в процесі комерційної діяльності між дочірніми компаніями, розташованими в
різних країнах, відповідно, різними податковими юрисдикціями. По суті, трансфертне ціноутворення означає
внутрішньофірмове встановлення цін на товари, що переміщуються між підрозділами підприємства,
розташованими у різних країнах. Зменшення податкової бази шляхом трансфертного ціноутворення може бути
здійснене не лише на основі маніпулювання цінами дочірніми компаніями, але і в результаті маніпулювання
доходами та витратами. Останнє супроводжується виведенням фінансових ресурсів за межі країни та їх
зосередження у юрисдикціях з низьким рівнем оподаткування. Трансфертне ціноутворення несе серйозні
ризики для окремих країн та світової економіки. Договірна свобода міжнаціональних компаній і промисловофінансових груп не може бути необмеженою незалежно від принципу договірної свободи у приватноправових
відносинах. Економічна діяльність таких підприємств має підлягати суворому контролю з боку країни. В
процесі податкового контролю трансфертного ціноутворення, контролюючі державні органи мають на меті
запобігти зменшенню податкових зобов’язань шляхом переміщення доходу платниками податків у юрисдикції з
низьким рівнем оподаткування.
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Налоговый контроль трансфертного ценообразования
Целью данной научной статьи является анализ сущности понятия «трансфертного ценообразования». Доказано,
что трансфертное ценообразование является экономическим и законным инструментом для предприятий для
налоговой оптимизации. Авторы делают вывод о том, что понятие «трансфертного ценообразования» означает
цену, установленную межнациональными компаниями, расположенными в разных странах, соответственно,
разными налоговыми юрисдикциями. По сути, трансфертное ценообразование означает внутрифирменное
установление цен на товары, перемещающиеся между подразделениями предприятия, расположенными в
разных странах. Уменьшение налоговой базы путем трансфертного ценообразования может быть осуществлено
не только на основе манипулирования ценами дочерними компаниями, но и в результате манипулирования
доходами и расходами. Последнее сопровождается выведением финансовых ресурсов за пределы страны и их
сосредоточение в юрисдикциях с низким уровнем налогообложения. Трансфертное ценообразование несет
серьезные риски для отдельных стран и мировой экономики. Договорная свобода межнациональных компаний
и промышленно-финансовых групп не может быть неограниченной независимо от принципа договорной
свободы в частноправовых отношениях. Экономическая деятельность таких предприятий должна подлежать
строгому контролю со стороны страны. В процессе налогового контроля трансфертного ценообразования,
контролирующие государственные органы имеют целью предотвратить уменьшение налоговых обязательств
путем перемещения дохода налогоплательщиками в юрисдикции с низким уровнем налогообложения.
Ключевые слова: трансфертное ценообразование, налоговый контроль, уменьшение налоговой базы,
налоговая конкуренция.
Классификация JEL: F1, F2, H2, H7.
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons
Attribution 4.0 International license, что позволяет неограниченное повторное использование, распространение и
воспроизведение на любом носителе при условии наличия соответствующей ссылки на оригинальную версию
статьи.

