
 

 

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000065FC2E00F4C69200  
Підписувач Марченко Сергій Михайлович 
Дійсний з 29.03.2021 10:34:30 по 29.03.2023 10:34:30 

Міністерство фінансів України 

Н4В$4ВВb=RIfeО   
 

44020-08-62/18546 від 11.06.2021 
 

 

 

 

Заява 

щодо попереднього узгодження ціноутворення 

 

Мета звернення: 
(потрібне відмітити позначкою "" або "+") 
 підготовчий розгляд ДПС питання щодо проведення процедури узгодження ціноутворення 
  

 попереднє узгодження ціноутворення у контрольованих операціях 
 

 продовження строку дії договору від ____________№ 
 

 

01 

Найменування 

платника 

податків 

     

     
   

 

02 Код за ЄДРПОУ          
 

03 

Податкова адреса: Поштовий індекс   

    
  

Телефон   

    
  

Факс   

    
  Електронна адреса 

  

    
  

 

 

04 
Звітні періоди, на які може бути поширена 

дія договору 

з   по 

 
 

05 

Характер договору, який пропонується 

укласти за результатами проведення 

процедури узгодження ціноутворення 

Односторонній Двосторонній Багатосторонній 

   

 

06 
Методи або комбінація методів визначення відповідності умов контрольованих операцій 

принципу «витягнутої руки» (потрібне відмітити позначкою "" або "+"): 

 

061 

 

Використовуються методи: один метод       / комбінація методів 

062 Вид методу: 

порівняльної 

неконтрольованої ціни 

 ціни 

перепродажу 

 

витрати 

плюс 

чистого 

прибутку 

розподілення 

прибутку 

 

07 

Залучення іноземного 

податкового органу   
(за необхідністю       ) 

Код країни Назва держави (території): 

___________________________________________________ 

___________________________________________________  

___________________________________________________         

Код країни  

 

 

Назва держави (території): 

___________________________________________________ 

___________________________________________________  

___________________________________________         
 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 

до Порядку 

(пункт 1 розділу ІІ) 



2 

 

Продовження додатка 

Інформація щодо сторін контрольованих операцій: 

08 

Повне найменування особи  

сторони контрольованої 

операції 

Код особи Цифровий 

код країни 
Інформація про господарську 

діяльність сторін 

контрольованих операцій 
(додаток за наявності      )  

    

 

    

 

    

 
 

 

09 

Представник(и) 

суб’єкта 

господарювання, 

який(і) 

братиме(уть) 

участь у 

процедурі 

узгодження 

ціноутворення  

(додаток за 

наявності      ).  

  

          

          
 

(ініціали та прізвище) 

 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків  або серія та номер 

паспорта*) 

 

 

 

(посада) (номер телефону, адреса електронної 

пошти). 

 

 

Додаткова інформація:  

    10 

Факти та обставини 

контрольованих операцій, які 

можуть бути предметом 

попереднього узгодження 

ціноутворення / короткий опис 

контрольованої операції 

(додаток за наявності      ) 

Дані пов’язаних осіб для їх 

ідентифікації (структура групи 

пов’язаних осіб та критерії 

пов’язаності, передбачені 

підпунктом 14.1.159 пункту 14.1 

статті 14 Податкового кодексу 

України) (додаток за наявності      ) 

Інші відомості, які платник 

податків вважає за 

необхідне подати для 

обговорення під час 

попереднього розгляду 

(додаток за наявності      ). 

к-ть 

арк 

   

 

 

Разом із заявою про попереднє узгодження ціноутворення у контрольованих операціях платник 

податків подає: 

13 

Копії установчих 

документів платника 

податків 

 

Фінансова 

звітність 

Копії договорів 

(контрактів), за якими 

здійснюються 

контрольовані операції 

Документація з 

трансфертного 

ціноутворення 

Опис податкових 

спорів, які стосуються 

предмета узгодження 

(за наявності) 

 

к-ть 

арк. 

     

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



3 
 

 

Продовження додатка 
 

14 Опис впливу 

міжнародного 

договору (конвенції) 
 

Результати 

аналізу 

впливу 

Проект 

договору 

Довідка або її нотаріально 

засвідчена копія, яка 

підтверджує, що сторона КО - 

нерезидент є резидентом 

держави, у відносинах з якою діє 

міжнародний договір про 

уникнення подвійного 

оподаткування** 

 

Копії документів, 

що підтверджують 

факт звернення до 

іноземного 

податкового органу 

держави** (у разі 

такого звернення)  

 

к-ть 

арк. 

     

 

Додатки на ____ арк. 
 

Дата подання      .     .         
 

    

 

Керівник (уповноважена особа) 

    

          
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 

або серія (за наявності) та номер паспорта*) 

___________________ 
(підпис) 

___________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові 

 (за наявності)) 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за 

ведення бухгалтерського обліку) 

    

          
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 

або серія (за наявності) та номер паспорта*) 

___________________ 
(підпис) 

___________________________ 
(прізвище ім’я та по батькові  

(за наявності)) 

____________ 
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. 

** Додатково подає у разі подання заяви з метою укладення договору дво- чи багатостороннього характеру платник податків. 

________________ 


