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Strategic compliance with new tax control regulations
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ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ 
В УКРАЇНІ
Стратегії реструктуризації податкових відділів, підготовки 
персоналу і впровадження ефективного комплаенсу
30–31 січня 2014  |  Fairmont Grand Hotel Київ, Україна 

Практичні приклади і рекомендації від органів податкового регулювання, 
керівників податкових департаментів, юристів і ведучих експертів індустрії:

• ОТРИМАЙТЕ найостаннішу інформацію щодо нового Закону «Про трансфертне 
ціноутворення» в Україні

•  ПІДГОТУЙТЕСЬ до введення нових правил податкового контролю для уникнення 
великих штрафів

•   АДАПТУЙТЕ існуючі бізнес-практики до нових критично важливих законодавчих змін

•   ДІЗНАЙТЕСЯ, як зробити визначен ня та обґрунтування найбільш відповідного методу

•  ЗАБЕЗПЕЧТЕ податкову безпеку вашого бізнесу шляхом оцінки та зниження 
податкових ризиків

•   ОЗНАЙОМТЕСЯ з існуючою практикою податкових суперечок у різних юрисдикціях

Top regulators, heads of tax departments, in-house lawyers and experienced 
industry advisors will share practical insights and experiences on how to: 
• AVOID costly penalties by preparing your organisation for enforcement of the new transfer 

pricing rules

•  ENSURE your existing business practices comply with the latest legal changes 
in intercompany pricing

•  LEARN how to identify and support the case for the most appropriate method through 
transaction analysis

•  MINIMISE tax risks for your company by getting practical advice on tax disputes in various 
jurisdictions

To register call +44 (0) 20 7878 6901 or register online at www.C5-Online.com/PricingUkraine

Зареєструйтеся до 13 грудня та зекономте €200! 

Learn how these companies 
tackle their tax risks:
Arcelor Mittal  

Bureau Van Dijk  

DLA Piper   

Energy Standard Group  

Evraz Ukraine  

Gazprom Neft 

Interfax

KPMG

Olympex Advisers  

Orifl ame Cosmetics 

Session Sponsors:

Executive Sponsor:



GLOBAL SPONSORSHIP OPPORTUNITIES
C5, works closely with sponsors to create the perfect business development solution catered 
exclusively to the needs of any practice group, business line or corporation. With over 500 
conferences held in Europe, Russia and the CIS, China, India, the US and Canada, C5, 
ACI and CI provide a diverse portfolio of fi rst-class events tailored to the senior level executive. 

For more information about this program or our global portfolio, please contact: 
Vlada Penlington on +44 (0)20 7878 6978 or email v.penlington@C5-Online.com

РІШЕННЯ З РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
Компанія С5 тісно співпрацює зі спонсорами з метою створення ефективної платформи для 
розвитку ділових відносин. З питань співробітництва, будь ласка, зателефонуйте Владі 
Пенлінгтон +44 (0) 207 878 69 78 або напишіть v.penlington@c5-online.com

Податкове законодавство України зазнає глобальних змін. Нові правила 
регулювання трансфертного ціноутворення передбачають реорганізацію служби 
податкового департаменту; реструктуризацію процесів взаєморозрахунків 
між внутрішніми підрозділами та дочірніми підприємствами; підготовку та 
перепідготовку персоналу до вступу нового закону в силу. 

Практична конференція британської компанії С5 «Трансфертне ціноутворення в 
Україні» на дасть відповіді на найважливіші питання, пов’язані з удосконаленням 
регулювання трансфертного ціноутворення, які гостро поставлені перед 
компаніями сьогодні. 

Даний захід є продовженням глобальної серії конференцій, присвячених 
трансфертному ціноутворенню, організованих С5. Захід збере представників 
корпоративного сектору, фінансових інститутів, державних органів та юридичних 
компаній і надасть практичне керівництво і рекомендації з оптимізації оподаткування 
й податкового планування для того, щоб ви змогли вжити необхідних заходів з 
підготовки до нових, більш жорстких вимог податкового законодавства. 

Не пропустіть унікальний шанс зустрітися з провідними фахівцями та експертами 
на одному майданчику і отримати практичні рекомендації з побудови ефективних 
і успішних стратегій для розвитку вашої компанії. 

Для реєстрації зателефонуйте +44 ( 0) 20 7878 6901, заповніть та поверніть 
додану форму за факсом +44 (0 ) 20 7878 6885, або зареєструйтеся онлайн.
www.C5-Online.com/PricingUkraine

Ukrainian tax legislation and its enforcement is on the verge of large-scale 
transformation. New transfer pricing regulations create an urgent need for the 
immediate reform of a Tax Department; restructuring the established practices 
of settlements between internal divisions and subsidiaries; staff  training and preparing 
staff  well in advance. 

C5’s practical conference “Transfer Pricing in Ukraine” will provide you with the 
guidelines and tools for successful tax planning, so you can ensure that your company is 
fully prepared for the forthcoming changes.

Part of the global series of conferences on pricing organised, by C5 Global conferences. 
This fl agship event will bring together high-calibre experts from the corporate sector, 
fi nancial institutions, government agencies and law fi rms to provide you with practical 
guidance for building robust and eff ective business models and provide tips on how to 
prepare for the new market conditions. 

Do not miss this truly unique opportunity to meet key market participants and experts 
to get practical guidelines for effi  cient strategies which will contribute to the successful 
development of your company. 

WHO YOU  WILL MEET:

Corporate Sector:

CFOs

Chief Accountants

Heads of Departments:

Taxation/Tax Planning / 
Tax Administration

Transfer Pricing

International Taxation

Business Restructuring

Legal Department 

Affi  liated Companies

Corporate Assets

Economic & Planning

Finance Analysis 

Head of M&A Tax

Law fi rms:

Partners, Consultants

НА ДАНОМУ ЗАХОДІ 
ВИ ЗУСТРІНЕТЕ: 

Корпоративний сектор:

Фінансовий директор

Головний бухгалтер

Голови департаментів:

Оподаткування

Податкового планування/
податкового адміністрування

Бухгалтерського обліку

Трансфертного ціноутворення

Управління податковими 
ризиками

Міжнародного оподаткування

Реструктуризації бізнесу

Структурування угод

Юридичного департаменту

aфілійованих компаній

Корпоративних активів

Економіки та прогнозування

Фінансово-аналітичного

Оподаткування правочинів 
M&A

Юридичні компанії:

Партнери, Консультанти

Connect with us!
Taxation for Corporates 
Experts: Networking Group @C5Live #C5TAX



12.15  Практика розрахунків інтервалів 
рентабельності: проблеми та рішення

Сергій Яковлєв 
Заступник генерального директора, 
генеральний директор Служби фінансово-
економічної інформації, 
Інтерфакс

СПАРК - комплексне рішення для управління ризиками 
у роботи з компаніями. Об’єднує всі доступні джерела 
інформації про юросіб Росії, України та Казахстану з 
унікальними інструментами для аналізу цих даних. 
У сотнях банків і корпорацій СПАРК став частиною 
бізнес-процесів, забезпечуючи прийняття кредитних, 
маркетингових, фінансових рішень.

Ключові можливості:
•  Оцінка благонадійності компанії
•  Розрахунок інтервалів рентабельності для 
обґрунтування трансфертних цін

•  Оцінка фінансового стану компаній, галузей 
і регіонів

•  Візуалізація взаємозв’язків компаній, керівництва 
та співвласників

•  Автоматичний моніторинг змін інформації про 
компанії з доставкою на електронну пошту 
користувача

13.00  Обід і ділове спілкування

14.00  Трансфертне законодавство 
в металургійному секторі

Андрій Максимов
Керівник податкового департаменту,
Arcelor Mittal

• Побудова ефективної внутрішньої політики 
відповідно до нових податкових вимог

•  Як здійснювати відбір операцій для формування 
переліку контрольованих угод?

•  Особливості застосування показників 
рентабельності з метою обгрунтування цін

•  Які джерела інформації використовувати з метою 
проведення аналізу?

14.30  Особливості ідентифікації взаємозалежних 
осіб: правила і процедури

Микола Матюха
Директор податкового департаменту,
Євраз Україна

•  Підстави визнання осіб взаємозалежними 
і застосовувані критерії

•  Арбітражна практика визнання осіб 
взаємозалежними

•  Переваги та недоліки добровільного визнання 
взаємозалежності

• Що необхідно брати до уваги при застосуванні 
угод щодо уникнення подвійного оподаткування

•  Тонка капіталізація і обмеження процентного 
доходу

ПЕРШИЙ  ДЕНЬ  |  ЧЕТВЕР, 30 СІЧНЯ, 2014

8.30  Реєстрація, кава та спілкування

9.00  Вступне слово Голови

9.15  Податковий контроль за трансфертним 
ціноутворенням в Україні

Миколa Мішин, Начальник підрозділу з питань 
перевірок трансфертного ціноутворення,
Департаменту податкового та митного аудиту  
Міністерства доходів і зборів України

•  Які операції контролюються органами доходів 
і зборів України

•  Хто і як здійснює податковий контроль за 
трансфертним ціноутворенням

•  Звіт та документація для податкового контролю 
контрольованих операцій

•  «Трансфертна перевірка» платника податків: 
підстави, хто проводить, терміни проведення

10.00  Бази даних Ван Дайк та рішення 
для трансфертного ціноутворення 
- інструменти для транскордонного 
податкового дослідження

Рудольф Чевела
Генеральний директор по східній Європі, 
Бюро Ван Дайк

•  Стандарти і принципи правил “витягнутої руки”
•  Керівництво ОЕСР і регулювання трансфертного 
ціноутворення в Росії

•  Бази даних та програмне забезпечення для 
податкових фахівців трансфертно ціноутворенн

•  BVD рішення - інструменти для податкових 
досліджень транскордонних угод

10.45  Кава і ділове спілкування

11.15  Трансфертне ціноутворення в Україні: 
виклики. Російський досвід і винесені уроки

Світлана Мусієнко
Партнер, Керівник податкової практики, 
DLA Piper Україна

Олена Зайцева
Партнер податкової практики,
DLA Piper Росія

•  Виклики та проблеми «перехідного періоду»
•  Реструктурування комерційних взаємин: історичні 
ризики і підводні камені

•  Типові помилки, що ведуть до суперечок 
Перспективи та ефективність судового захисту 
в диспутах з трансфертного ціноутворення

•  Російський досвід: найбільш проблематичні 
питання підготовки документації; відповідальність 
за порушення російського законодавства з 
трансфертного ціноутворення; симетричні 
коригування

Вiдвiдайте наш веб-сайт: www.C5-online.com/PricingUkraine @C5Live #C5TAX



15.00  Трансфертне ціноутворення крізь призму 
рішень судів України

Іван Юрченко
Співголова Комітету Палати з питань оподаткування,
Американська торгівельної палата України

•  Iснуюча судова практика щодо звичайних цін;
• Перспективи застосування практики щодо 
звичайних цін відносно трансфертних цін;

• Які заходи необхідно застосовувати з метою 
мінімізації подактових ризиків

16.00  Виклики, пов’язані з визначенням ринкової 
вартості та обґрунтування обраного методу

Денис Карпенко
Керівник податкового департаменту,
Energy Standard Group

•  Як вибрати найбільш відповідний метод 
обґрунтування ціни?

•  Визначення та застосування критеріїв 
«порівнянності» угод

•  Можливості застосування інших методів, відмінних 
від ринкових

•  Як розраховувати коефіцієнти при проведенні 
функціонального аналізу

•  Як правильно підготувати документацію

16.30  Судові суперечки з питань трансфертного 
ціноутворення в ЄС, США та Росії

Рустам Вахітов
Керівник департаменту оподаткування 
та фінансового консультування,
International Tax Associates

•  Типові помилки платників податків, що ведуть 
до судових диспутів

•  Причини програшу справ
•  Способи мінімізації ризиків виникнення судових 
спорів

•  Основні тенденції розвитку судової практики
•  Висновки та рекомендації для українських 
компаній

17.30  Заключне слово Голови

ДРУГИЙ ДЕНЬ  |  П’ЯТНИЦЯ, 31 СІЧНЯ, 2014

08.30  Реєстрація, кава та спілкування

09.00  Вступне слово Голови, підведення 
підсумків Першого дня

09.15  Інтерактивна робоча група
 Бенчмаркінг за 60 хвилин

Аліса Мелконян
Партнер, керівник відділу податкового та 
юридичного консультування, 
Північно-Західний регіональний центр, КПМГ

Костянтин Карпушин
Директор, керівник групи трансфертного 
ціноутворення, 
КПМГ Україна

Вам надається унікальна можливість наочно 
побачити весь процес підготовки документації з угоди 
у виконанні міжнародної компанії КПМГ з досвідом 
роботи у сфері трансфертного ціноутворення в 
країнах СНД більше 10 років.

В рамках семінару нам вдалося розглянути всі 
основні етапи підготовки документації: проведення 
функціонального аналізу, вибір методу та показника 
рентабельності, пошук зіставних компаній 
(порівняльне дослідження).

При цьому найбільш трудомістка частина - 
порівняльне дослідження, проведення якого зазвичай 
займає у професійних консультантів 2-3 тижні, - на 
семінарі КПМГ буде виконано в режимі реального 
часу за 60 хвилин.

У ході семінару ви зможете не просто побачити 
процес підготовки документації з контрольованої 
угоди в режимі реального часу, а й взяти безпосередню 
участь у ньому:

•  Тип операції для аналізу вибирається аудиторією 
шляхом незалежного голосування;

•  На кожному з етапів процес супроводжується 
повідомленнями і коментарями фахівців КПМГ;

•  Відбудеться обговорення найбільш актуальних 
питань, що виникають в процесі підготовки 
документації, перспективи укладення угод про 
ціноутворення, міжнародний досвід з окремих 
питань

12.15  Обід і ділове спілкування

13.15  Інтерактивна робоча група
 Практичні аспекти підготовки документації 

з ТЦО: як оптимізувати процес і на що 
звернути увагу

Олена Мілютіна, 
Керівник напряму методології ТЦУ, 
Газпром Нефть

•  Визначення переліку контрольованих угод
•  Угрупування угод для цілей документації
•  Аналіз джерел інформації про ринкові ціни і вибір 
методу ТЦО

•  Функціональний аналіз. Вибір тестованої сторони 
з угоди

•  Проведення порівняльного дослідження
•  Побудова ринкового інтервалу рентабельності 
за довгостроковими договорами

•  Визначення значення рентабельності за 
контрольованою угодою

•  Розробка внутрішніх контрольних процедур

15.45  Кава і ділове спілкування

Зареєструйтеся по email: registrations@C5-Online.com @C5Live #C5TAX



16.15  Побудова функції контролю над 
трансфертним ціноутворенням всередині 
податкового департаменту

Олег Акілбаев
Керівник групи трансфертного ціноутворення, 
Оріфлейм Косметікc

•  Комплексна підготовка - розробка і впровадження 
функції контролю над трансфертним ціноутворенням:
- Розробка політики з трансфертного ціноутворення
-  Впровадження системи документування
-  Внутрішньогрупові операції та майстер-шаблони 
з угод

- Впровадження функції контролю з подальшим 
моніторингом

•  Визначення необхідної кваліфікації співробітників
•  Координація всередині компанії між ключовими 
департаментами

17.15 Правозастосовна практика з питань 
трансфертного ціноутворення в Казахстані

Нурболат Сидиков
Директор департаменту трансфертного 
ціноутворення,
Olympex Advisers

• Типові проблемні питання, пов’язані з трансфертним 
ціноутворенням;

• Підготовка документації щодо угод;
• Досудовий і судовий розгляд, помилки платників 
податків;

• Рекомендації з мінімізації ризиків.

17.45  Завершення конференції

DAY ONE  |  THURSDAY, 30 JANUARY, 2014

8.30 Registration, Coff ee and Networking 

9.00 Chairman’s welcome

9.15 KEYNOTE ADDRESS: How will Transfer Pricing 
Control be Structured and Monitored by the 
Ministry of Revenues and Duties of Ukraine 

Mykola Mishin
Head of Transfer Pricing Department,
Ministry of Revenues and Duties of Ukraine

• How to defi ne controlled transactions and how 
to determine whether the price is fair? 

• What are taxpayers’ obligations under the new 
legislation: are they obliged to apply the market price 
for tax purposes? 

• How to identify entities which are subject to control 
and documentation preparation requirements?

10.30 Transfer Pricing – BvD Databases and TP 
Solutions – Tools for Cross-Border Tax Research

Rudolf Cevela
General Manager Eastern Europe, 
Bureau Van Dijk

• The Arm’s Length Principle & Standard 
• OECD Guideline and Russian Transfer Pricing regulation
• Data and software for tax professionals in transfer 

pricing
• BvD Solutions - tools for cross-border tax researches

11.00 Coff ee and Networking 

11.30 Transfer Pricing in Ukraine: Challenges to Face. 
The Russian Experience and Lessons Learned

Svitlana Musienko
Partner and Head of Tax, 
DLA Piper Ukraine

Elena Zaitseva
Tax Partner, 
DLA Piper Russia

•  Challenges and solutions of the “transitional period”
•  Restructuring commercial relationships: all-time risks 

and pitfalls
•  Common mistakes that lead to disputes. Prospects 

and effi  ciency of judicial remedies for solving transfer 
pricing disputes in Ukraine

•  Russian experience: the most challenging issues of 
preparing transfer pricing documentation; sanctions 
for the violation of the Russian Transfer Pricing Rules; 
compensating adjustments

12.30 Overcoming Challenges Associated with 
Calculations of Profi tability Intervals

Sergei Yakovlev 
Deputy Director General, General Director
of the Financial and Economic Information, 
Interfax

SPARK is a comprehensive solution for risk management 
when working with companies. It brings together all 
available sources of information about legal entities in 
Russia, Ukraine and Kazakhstan with unique tools to 
analyse the data. SPARK has become a part of business 
processes in hundreds of banks and corporations, helping to 
make credit, marketing and fi nancial decisions. 

Key features: 
• Know Your Customer reports 
•  Transfer pricing reports 
•  Financial, industry and region analysis 
•  Visualisation of relationships between companies, 

management and owners 
•  Automated monitoring of changes to company 

information emailed to user address

13.30 Lunch and Networking

14.30 How to Build a Robust System for 
Controlled Transactions in the Steel 
Manufacturing Industry

Andrey Maximov
Head of Tax, 
Arcelor Mittal

• Adjusting internal pricing policies to comply with new 
Tax regulations

Visit our website at www.C5-online.com/PricingUkraine @C5Live #C5TAX



• How to arrange transactions selection in order 
to generate the list of controlled transactions

• Defi ning criteria for the compatibility of transactions 
and organisations 

• What sources of information can be used for comparability 
analysis and justifi cation for transfer pricing? 

15.00 Key Challenges Associated with 
Interdependent Entities

Mykola Matyukha
Tax Director,
Evraz Ukraine

•  Controlled debt and taxation of interest
•  Implementation of “Double Taxation Avoidance 

Agreements”
•  Thin capitalisation and interest income

15.30  Coff ee and Networking

16.00 Transfer Pricing in terms of Judgements 
of Ukrainian Courts

Ivan Yurchenko
Co-Chair of the Chamber Tax Committee,
American Chamber of Commerce

• Current court practices on regular prices
• Application of the legislation on regular prices 

with respect to transfer pricing 
• Implementation of preventive measures of tax 

planning and tax risk management

16.30 Challenges Associated with Defi ning 
Appropriate Transfer Pricing Methods 

Denis Karpenko
Head of Tax,
Energy Standard Group

•  Identifying the most appropriate method
•  How to defi ne and apply “comparability criteria”
•  How to calculate coeffi   cients when conducting 

functional analysis
•  How to prepare supporting documentation

17.00 Lessons Learned from International Transfer 
Pricing Disputes in EU, USA and Russia

Roustam Vakhitov
Head of Tax Consulting Department, 
International Tax Associates

• Typical mistakes that cause disputes
• Reasons for losing an action 
• How to minimise risk of disputes
• Major trends in Practice Cases
• Implications and Recommendations 

for Ukrainian companies

17.30 Chairman’s Closing Remarks 

DAY TWO  |  FRIDAY, 31 JANUARY, 2014

08.30  Registration, Coff ee and Networking 

09.00 Chairman’s Welcome

09.15 INTERACTIVE  WORKING  GROUP
 Benchmarking in 60 minutes

Alisa Melkonian
Partner and Head of the Tax Department
of North-West Regional Center,
KPMG

Konstantin Karpushin
Director and Head of Transfer Pricing Group in Ukraine, 
KPMG

You will have the unique opportunity to see the whole 
process of preparing such documentation performed right in 
front of you by KPMG an international company with more 
than 10 years experience in transfer pricing in CIS.

The seminar includes all basic stages of document 
preparation: functional analysis, selection of the transfer 
pricing method and profi t level indicator and search for 
comparable companies (benchmark study).

In addition, the most diffi  cult part – the benchmark study, 
which usually takes 2-3 weeks - will be performed in real 
time in 60 minutes at the KPMG seminar.

During the seminar you can not only see, but also directly 
participate in the process of preparing transfer pricing 
documentation:

•  The transaction to be analysed will be chosen by an 
independent audience vote

•  KPMG experts will comment at every stage of the 
process

•  The most typical issues that arise during the process 
of preparing documentation, the prospects for 
concluding an advance pricing agreement, as well 
as international experience on specifi  c issues will be 
discussed at the seminar

12.15  Lunch and Networking

13.15 INTERACTIVE  WORKING  GROUP
 Practical Guidance on How to Prepare Your 

Transfer Pricing Documentation: How to 
Optimise the Process and Key Challenges

Elena Milyutina
Head of Transfer Pricing Methodology, 
Gazprom Neft

•  Defi ning the scope of controlled transactions
•  Grouping transactions for documentation purposes
•  Analysing information sources on arm’s length prices 

and opting for transfer pricing method Functional 
analysis. Choosing test party to the transaction

•  Conducting benchmarking study
•  Defi ning the arm’s length range for long-term 

agreements

To register call +44 (0) 20 7878 6901 OR fax +44 (0) 20 7878 6887 @C5Live #C5TAX
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•  Calculating profi tability of the controlled transactions
•  Developing internal control procedures

16.00 Coff ee and Networking

15.45  Establishing a Transfer Pricing Function 
within a Tax Department

Oleg Akilbaev
Senior Manager Group Transfer Pricing,
Orifl ame Cosmetics

•  Comprehensive preparation. The development of 
the control function of the transfer pricing and the 
implementation for enforcement of the new law:
- The development of the transfer pricing policy
- The system of the transfer pricing documentation
- Transfer pricing templates for controlled transactions

•  Determining the necessary skills and qualifi  cation
•  How to coordinate the functions of diff erent 

departments

17.15  Transfer Pricing Legal Practice in Kazakhstan 

Nurbolat Sydykov
Head of Transfer Pricing,
Olympex Advisers 

• Typical transfer pricing issues 
• How to prepare the supporting documentation 
• Pre-court and court dispute resolutions, typical 

mistakes
• Risks mitigation guidelines

17.45 Chairman’s Closing Remarks 

Bureau van Dijk (BvD) є міжнародною компанією, світовим лідером з 1970 року зі збору та публікації фінансової 
інформації. Для цілей трансфертного ціноутворення нами розроблені продукти по компаніях Росії, України, 
Європи, усього світу, акумулюючи деталізовану інформацію з більше ніж 100 незалежних джерел та 100 млн 
компаній. Продукти BvD дозволяють проводити порівняння компаній на міжнародному рівні, грунтуючись на 
галузі промисловості, ключових фінансових показниках, індикаторах незалежності, географічному положеннi і т.д.

Bureau van Dijk is an international company established in 1970 and a world leader in collecting and publishing of 
fi nancial information. For the purpose of transfer pricing (TP) we off er specialised data- bases of Russian, European 
and global markets, containing detailed fi nancial information from more than 100 leading information providers on 
more than a 100 million companies. Our products empower you to compare the companies internationally, referring to 
industry codes, key fi nancials, independence indicators and geographical position.

 Executive Sponsor:

Session Sponsors:

Visit our website at www.C5-online.com/PricingUkraine

Premium Media Partner:

Media Partners:

Supported by:

@C5Live #C5TAX

DLA Piper Україна входить до складу DLA Piper, 
міжнародної юридичної фірми, 4200 юристів якої 
працюють у більш ніж 30 країнах світу, надаючи 
повну юридичну підтримку міжнародним та 
українським компаніям незалежно від географії 
їхнього бізнесу.

СПАРК – комплексне рішення для 
управління ризиками у роботі з 
компаніями. Ключові можливості: 

• Оцінка благонадійності компанії
• Розрахунок інтервалів рентабельності для обгрунтування 
трансфертних цін

• Оцінка фінансового стану компаній, галузей і регіонів
• Візуалізація взаємозв’язків компаній, керівництва і співвласників
Автоматичний моніторинг змін інформації про компанії з доставкою 
на електронну адресу користувача
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ADMINISTRATIVE DETAILS

Date: 30 – 31 January 2014

Time: 8.30 – 17.45

Venue: Fairmont Grand Hotel Kyiv, Ukraine

Address: 1 Naberezhno-Khreshchatytska Street, Kyiv, Ukraine, 04070

Telephone: +380 44 3228888

To book a bedroom, please call the hotel directly. Please note that C5 will not hold 
the allocation of bedrooms. All room rates are subject to availability.

DOCUMENTATION IS PROVIDED BY WEBLINK

The documentation provided  at the event will be available on weblink only. If you 
are not able to attend, you can purchase an electronic copy of the presentations 
provided to delegates on the day of the event. Please send us this completed 
booking form together with payment of €595 per copy requested. For further 
information please call +44 (0) 207 878 6888 or email enquiries@C5-Online.com.

PAYMENT POLICY

Payment is due in full upon your registration. Full payment must be received prior 
to the event otherwise entry will be denied. All discounts will be applied to the Main 
Conference Only fee (excluding add-ons), cannot be combined with any other offer, 
and must be paid in full at time of order. Group discounts available to individuals 

employed by the same organisation.

TERMS AND CONDITIONS

You must notify us by email at least 48 hours in advance if you wish to send 
a substitute participant. Delegates may not “share” a pass between multiple 
attendees without prior authorisation. If you are unable to find a substitute, please 
notify C5 in writing no later than 10 days prior to the conference date and a credit 
voucher will be issued to you for the full amount paid, redeemable against any 
other C5 conference. If you prefer, you may request a refund of fees paid less a 
25% service charge. No credits or refunds will be given for cancellations received 
after 10 days prior to the conference date. C5 reserves the right to cancel any 
conference for any reason and will not be responsible for airfare, hotel or any 
other costs incurred by attendees. No liability is assumed by C5 for changes in 
programme date, content, speakers or venue.

INCORRECT MAILING INFORMATION

If you receive a duplicate mailing of this brochure or would like us to change 
any of your details, please email data@C5-Online.com or fax the label on 
this brochure to +44 (0) 20 7878 6887. To view our privacy policy go to 
www.C5-Online.com/privacy_policy_statement.

WEBSITE: www.C5-Online.com/PricingUkraine

REGISTRATIONS & ENQUIRIES
+44 20 7878 6888

EMAIL: registrations@C5-Online.com

FAX: +44 20 7878 6887

PLEASE RETURN TO 
C5, Customer Service 
6th Floor, Trans-World House, 100 City Road 
London EC1Y 2BP
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FEE PER DELEGATE Register before 13 December, 2013 Register after 13 December, 2013

  Conference €1395 €1595

TEAM DISCOUNTS: Booking 2 or more delegates? Call +44 (0) 20 7878 6901 for details.

TRANSFER PRICING UKRAINE
Strategic compliance with new tax control regulations
30–31 January 2014  |  Fairmont Grand Hotel Kyiv, Ukraine

FOR MULTIPLE DELEGATE BOOKINGS PLEASE COPY THIS FORM
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СПОСОБИ ОПЛАТИ
КРЕДИТНОЮ КАРТКОЮ
ТИП КАРТКИ   ○ AMEX   ○ VISA   ○ MasterCard   ○ Discover Card

Номер картки  Дійсна  до

Власник кредитної картки

ЧЕКОМ  
Прикладаю чек на суму € ___________ виписаний до сплати на C5 Communications Limited

БАНКІВСЬКИМ ПЕРЕКАЗОМ

Для сплати в GBP£ або USD$ звертайтеся до відділу реєстрації

ПІБ

Посада 

Керівник

Компанiя 

Адресa

Місто

Поштовий індекс Країна

Телефон з кодом країни 

Eл.Пошта  

Вид діяльності Факс 

616L14.E

Код пріоритетного обслуговування)

Код конференції: 616L14-KIE

РЕЄСТРАЦІЯ І ПИТАННЯ
+44 (0) 20 7878 6901

ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ
registrations@C5-Online.com

ВЕБ-САЙТ www.C5-Online.com/PricingUkraine

ФАКС +44 (0) 20 7878 6887

БУДЬ ЛАСКА, НАДІШЛІТЬ ФОРМУ ЗА АДРЕСОЮ: 
C5, 6th Floor, Trans-World House,
100 City Road, London EC1Y 2BP










5      ПРОСТИХ СПОСОБІВ РЕЄСТРАЦІЇ

ДЕТАЛI КОНФЕРЕНЦІЇ

КОНФЕРЕНЦИЯ
ДАТА: 30   — 31 сiчня 2014

ЧАС: 8.30 —17.45

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Fairmont Grand Hotel Київ, Україна

АДРЕСА: вул. Набережно-Хрещатицька, 1, Київ, Україна, 04070

ТЕЛЕФОН ГОТЕЛЮ:  +380 44 3228888

ТЕЛЕФОН ОРГАНIЗАТОРIВ КОНФЕРЕНЦІЇ: +44 (0) 20 7878 6901

СТАНЦIЯ МЕТРО: Поштова площа

БУДЬ ЛАСКА, ЗАПОВНІТЬ ДАНУ РЕЄСТРАЦІЙНУ ФОРМУ НА КОЖНОГО УЧАСНИКА

Я ЗГОДНА (-ИЙ ) З УМОВАМИ РЕЄСТРАЦІЇ

Пiдпис ДАТА

З приводу бронювання номерів звертайтеся безпосередньо у готель. Вартість
проживання та наявність вільних місць визначається готелем.

ДОКУМЕНТАЦІЯ НАДАЄТЬСЯ  В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ
Якщо у вас немає можливості взяти участь у заході, ви можете придбати матеріали 
конференції в електронному форматі. Для цього направте нам заповнену 
реєстраційну форму разом з підтвердженням про оплату на суму €595. За 
додатковою інформацією звертайтеся за тел.: +44 (0) 207 878 6901 або по 
е-mail: enquiries@C5-Online.com

УМОВИ ОПЛАТИ
Оплата повинна бути здійснена повністю по факту реєстрації. Повна оплата 
повинна бути здійснена до початку конференції, в протилежному випадку вам 
буде відмовлено в участі. Усі знижки відносяться тільки до основної конференції, 
не можуть бути поєднані з іншими пропозиціями і мають бути враховані під час 
реєстрації. 

Знижки для групи надаються тільки представникам однієї компанії. 

ВІДМІНА РЕЄСТРАЦІЇ І ЗАМІНА ДЕЛЕГАТІВ
Делегат не може передавати своє запрошення іншим особам без попереднього 
узгодження з організаторами. Якщо ви бажаєте замінити учасника, вам необхідно 
повідомити про це письмово за 48 годин до початку заходу. У випадку, якщо ви не 
можете знайти заміну делегатові, будь ласка, повідомте нам про це за 10 днів до 
дати конференції. В такому випадку вам буде надано кредитний ваучер на повну 
суму, який ви зможете використати для оплати участі в інших конференціях С5. Ви 
також зможете отримати оплачений реєстраційний внесок за умови утримання 25% 
адміністративних витрат. У випадку отримання повідомлення про неможливість 
прийняти участі менше ніж за 10 днів до початку заходу, повернення коштів не 
здійснюється і кредитний ваучер не видається.

С5 залишає за собою право відмінити будь-яку конференцію на свій розсуд і не несе 
відповідальності за витрати, понесені делегатами , пов’язаними з бронюванням 
готелю, авіаквитків і т.п. С5 не несе відповідальності за зміни у програмі, часу, 
місця, змісту виступів і складу доповідачів. 

НЕВІРНІ ДАНІ
Якщо ви отримали декілька копій брошури чи бажаєте внести зміни в адресу 
доставки, будь ласка, направте електронний запит на адресу data@C5-Online.com чи 
направте факсом ярлик цієї брошури за номером +44 (0) 20 7878 6887. 
Для ознайомлення з нашою політикою конфіденційності, відвідайте наш веб-сайт 
www.C5-Online.com/privacy_policy_statement

C5 Communications Limited
Назва Рахунку: C5 Communications Limited 
Назва банку: HSBC BANK Plc
Адреса Банку: 31 Chequer Street, St Albans Herts 
AL1 3YN, UK
Філiал банку: St Albans Branch
BIC (Bank Identifi er Code): MIDLGB22

Номер рахунку для сплати в ЄВРО
IBAN: GB45 MIDL 4005 1569 7326 66
Sort Code: 40-05-15

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК Зареєструйтеся до 13 грудня 2013 Зареєструйтеся пiсля 13 грудня 2013

  Конференцiя €1395 €1595

У ВИПАДКУ РЕЄСТРАЦІЇ ГРУППИ, БУДЬ ЛАСКА, ЗВ’ЯЖІТЬСЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗНИЖКИ
ЗАМОВТЕ 2+ МIСЦЯ I ЗЕКОНОМТЕ, ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ: +44 (0) 20 7878 6901 ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ  IНФОРМАЦIЇ 

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
Стратегії реструктуризації податкових відділів, підготовки персоналу і впровадження 
ефективного комплаенсу
30–31 січня 2014  |  Fairmont Grand Hotel, Київ
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С5 Форум 

Трансфертне ціноутворення в Україні 

Стратегії реструктуризації податкових відділів, підготовки персоналу та 

впровадження ефективного комплаенса 

30 - 31 січня 2014 | Київ, Україна 

Компанія С5 оголошує про проведення конференції на тему «Трансфертне 

ціноутворення в Україні», яка вiдбудеться 30-31 січня у Києві. Даний форум стане 

місцем зустрічі ключових преставників органів законодавчої та виконавчої влади 

країни із представниками бізнесу за метою пошуку відповідей на актуальнi питання, 

пов'язані з практичними проблемами виконання вимог податкового контролю в 

Українi. 

Захід збере представників державних органів в особі заступника Міністера доходів та 

зборів України, компанiй - лідерів корпоративного сектору, таких як: Arcelor Mittal, 

Євраз Україна, Газпром нафта, та найбільших юридичних та консультаційних фiрм, 

зокрема: DLAPiper, KMPG, і надасть практичне керівництво та рекомендації щодо 

наступного: 

 Як здійснюється податковий контроль над трансферним ціноутворенням 

 Який метод є найбільш правильним для обгрунтування ціни 

 Які наявні перспективи і ефективність судового захисту в диспутах з 

трансфертного ціноутворення 

 Як розрахувати інтервали рентабельності для обгрунтування трансфертних цін 

 Які переваги і недоліки добровільного визнання взаємозалежності 

Реєстрація 

 

Т. +44 (0) 20 7878 6901 

 

E.a.keable@c5-online.com 

 

W. www.c5-online.com/PricingUkraine 

 

Код 15% знижки – 616UFPAA 

 

http://c5-online.com/pricingukraine
mailto:a.keable@c5-online.com
http://www.c5-online.com/PricingUkraine

