
 

 

 

 

 

Міністерство фінансів України 

та Аудиторська палата України 

 

за підтримкою заступника Міністра фінансів України пані Світлани Воробей, 

за участю Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики та ДПС України 

інформаційний партнер CROWE Erfolg Ukraine  

 

Круглий стіл: «Трансфертне ціноутворення:  
вплив на фінансову звітність»* 

 
09.11.2021  року о 14.00 

 
За Круглим столом обговоримо:  

Тези доповіді Доповідач 

Аудиторський висновок у Податковому кодексі України та Звіт 
аудитора як частина документації з ТЦУ  

Комітет Верховної Ради України з 
питань фінансів, податкової та 
митної політики  

Використання аудиторського звіту під час здійснення 
податкового контролю з питань ТЦУ 

Департамент податкового аудиту 
ДПС, Департамент методології 

ДПС, Управління трансфертного 
ціноутворення Центрального МУ 

ДПС по роботі з ВПП та 
Управління трансфертного 

ціноутворення ГУ ДПС у м. Києві 
Контрольно-перевірочна робота з питань ТЦУ та судова 
практика: ціна питання 

Відповідальність з питань ТЦУ, наслідки коригувань, вплив на 
фінансову звітність 

Crowe Erfolg Ukraine 

Закон № 466 імплементація плану дій BEPS  щодо 
вдосконалення правил трансферного ціноутворення: «дорогі» 
зміни на які потрібно звернути увагу аудитору 

Департамент міжнародного 
оподаткування Мінфіну, Офіс 
підтримки реформ при Мінфіні Ділова мета та інші коригування з ТЦУ вплив на податкову і 

фінансову звітність 

Можливий вплив на думку аудитора та звіт аудитора: звіт 
аудитора до 30.04, звіт про контрольовані операції до 30.09, 
процедури оцінки ризиків і наслідки.  

Ernst & Young, Crowe Erfolg 
Ukraine , представники АПУ 

 
* Відповідно до пункт 4 розділу ІІ Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 липня 2020 року № 400, та з огляду на 
тематику заходу, участь у конференції  може бути зараховано як проходження аудитором безперервного 
професійного навчання. 

 

Участь безкоштовна за передньою реєстрацією за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1GDkXMtcVSk4257_IaMMSWfZ9odzwzoKIK_Gb1El1CBU/viewform?edit_requested=true  

https://docs.google.com/forms/d/1GDkXMtcVSk4257_IaMMSWfZ9odzwzoKIK_Gb1El1CBU/viewform?edit_requested=true


 
Разом з Вами за Круглим столом: 
 
Вікторія ФОРСЮК – помічник народного депутата України, Голови Комітету Верховної Ради України з 
питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева 
 
КАМЕНСЬКА Тетяна - Голова Аудиторської палати України 
 
ПАЛАМАР Людмила - директор департаменту міжнародного оподаткування Мінфіну 
 
ГОРЄВА Надія – заступник директора департаменту-начальник відділу імплементації міжнародних 
договорів та процедур взаємного узгодження Департаменту міжнародного оподаткування Мінфіну 
 
КИРИЧЕНКО Андрій – начальник відділу трансфертного ціноутворення Департаменту міжнародного 
оподаткування Мінфіну 
 
СИНЯВСЬКИЙ Віталій – головний спеціаліст відділу трансфертного ціноутворення Департаменту 
міжнародного оподаткування Мінфіну 
 
РИЖЕНКОВА Катерина – начальник управління трансфертного ціноутворення Департаменту 
податкового аудиту ДПС України 
 
ЗАДОРОЖНИЙ Олексій Начальник управління вдосконалення методології податку на прибуток 
підприємств Департаменту методології ДПС України 
 
ДУДКА Ірина  - Заступник начальника управління – начальник відділу перевірок трансфертного 
ціноутворення Управління трансфертного ціноутворення Центрального МУ ДПС по роботі з ВПП 
 
ФЕЩЕНКО Лілія - Заступник начальника управління – начальник відділу перевірок трансфертного 
ціноутворення Управління трансфертного ціноутворення ГУ ДПС у м. Києві 
 
Роман ГОПЦІЙ - Старший проєктний менеджер Офісу підтримки реформ при Міністерстві фінансів 
України 
 
ДАБІЖА Володимир – керуючий партнер ЕРНСТ ЕНД ЯНГ 
 
Олександр МЕДВЕДЄВ – керівник департаменту контролю якості CROWE ERFOLG UKRAINE 
 
 
БОГДАНОВА  Ольга  - радник заступника Міністра фінансів України, керуючий партнер CROWE 
ERFOLG UKRAINE 
 

https://m.facebook.com/people/Olga-Bogdanova/100006345039485

