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РОЗВИТОК ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті досліджено процес розвитку трансфертного ціноутворення. Здійснено 
аналіз показників подання звітів про контрольовані операції. Запропоновано авторське 
трактування поняття «трансфертне ціноутворення». Проаналізовано особливості 
розвитку трансфертного ціноутворення в Україні. Розкрито напрями систематизації 
податкового контролю трансфертного ціноутворення.
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Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси, що характерні для су-
часних міжнародних ринків, сприяють розвитку транснаціональних компа-
ній. Розроблення тактики і стратегії управління ними вимагає використання 
механізмів трансфертного ціноутворення. 

Для України трансфертне ціноутворення є відносно новим поняттям та 
набуло актуальності лише в останні роки. Однак через масштабну глобаліза-
цію та зростання числа міжнародних компаній інтерес до цієї теми постійно 
зростає. За даними Державної податкової служби України, платниками по-
датків за 2013–2019 рр. подані звіти про здійснені контрольовані операції на 
загальну суму 15,3 млрд грн (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка декларування контрольованих операцій за 2013-2019 рр., млрд грн

Джерело: сформовано на основі [1].
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Рис. 1. Динаміка декларування контрольованих операцій  
за 2013–2019 рр., млрд грн

(джерело: сформовано на основі [1])

В Україні за підсумками 2019 р. платниками податків за господарськими 
операціями, що здійснювалися з пов’язаними особами-нерезидентами, заде-
кларовано 5 308 контрольованих операцій на загальну суму 336 201 млрд грн, 
із них: із пов’язаними особами 87 %; із країнами, що входять до переліку 
Кабінету Міністрів України держав (територій), які відповідають критеріям, 
установленим підп. 39.2.1.2 підп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу 
України, 10 %; із переліку організаційно-правових форм Кабінету Міністрів 
України 1,8 %; із постійними представництвами нерезидентів 0,9 %; комі-
сіонерами-нерезидентами 0,1 %. За предметом операцій у 2019 р. у складі 
контрольованих операцій – операції з реалізації товарів (50 %), надання бан-
ківських послуг (33 %), надання послуг (6 %), надання фінансових послуг 
(7 %), з цінними паперами (3 %) та ін. (1 %) [1].

Від ефективності трансфертного ціноутворення та встановлення адекват-
ного рівня цін залежить економічне зростання країни і, зокрема, створення 
сприятливого конкурентного середовища, розвиток національного виробниц-
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тва, рівень трансакційних витрат і обіг виробничого капіталу. Саме тому 
питання розвитку трансфертного ціноутворення в Україні потребують по-
дальшого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань, 
пов’язаних із трансфертним ціноутворенням, присвячено праці таких уче-
них, як О. Авраменко (O. Avramenko) [2], А. Алексєєва (A. Aleksіeіeva) [3], 
О. Андрусь (O. Andrus) [4], К. Асаре (K. Asare) [5], Дж. Баркер (J. Barker) [5], 
О. Білоусова (O. Bilousova) [6], С. Брікман (S. Brickman) [5], А. Волошенко 
(A. Voloshenko) [7], Т. Ігнатенко (T. Ihnatenko) [3] , К. Крейвенс (K. Cravens) [8], 
І. Луніна (I. Lunina) [6], М. Макаренко (M. Makarenko) [9], О. Онищенко 
(O. Onyshchenko) [10], Т. Савченко (T. Savchenko) [9], Ю. Уманців (Yu. Uman-
tsiv) [11–13], В. Урбанович (V. Urbanovych) [11], Н. Фролова (N. Frolo-
va) [6], Л. Хоменко (L. Khomenko) [10], О. Чукурна (O. Chukurna) [14] та ін. 
Однак науковці зосереджені здебільшого на вивченні міжнародного досвіду 
регулювання трансфертного ціноутворення.

Формулювання цілей. Метою статті є аналіз особливостей розвитку 
трансфертного ціноутворення в Україні в умовах глобалізації.

Виклад основного матеріалу. Виникнення та розвиток трансфертного 
ціноутворення пов’язано з формуванням міжнародних корпорацій. Так, 
податкова теорія прямо пов’язує виникнення трансфертного ціноутворення 
із застосуванням трансфертних цін транснаціональними корпораціями 
(ТНК) з метою зменшення обсягу податкових нарахувань. ТНК, використовуючи 
прямі зарубіжні інвестиції, можуть знижувати рівень оподаткування двома 
способами. Перший – за рахунок створення виробничого підрозділу в країні 
з низьким рівнем оподаткування, а другий – на основі використання механізму 
трансфертного ціноутворення, який дає можливість міжнародній корпорації 
переводити прибутки до країн із низькими податками, навіть коли вони були 
отримані в країнах з високим рівнем оподаткування [3; 14, с. 397]. 

У світовій практиці трансфертне ціноутворення розуміють як ціноутворення, 
що здійснюється між пов’язаними компаніями. Однак така характеристика 
має дуже широке трактування. Оскільки серед вітчизняних науковців відсутнє 
однозначне трактування поняття «трансфертне ціноутворення», подальше 
дослідження вимагає визначення підходу, якого автори будуть дотримуватись. 
Надалі під трансфертним ціноутворенням розуміємо процес встановлення 
трансфертної ціни між структурними підрозділами однієї компанії чи між 
афілійованими компаніями у випадку, коли об’єкт торгівлі перетинає митний 
кордон.

Трансфертне ціноутворення передбачає використання трансфертних 
цін – найнижчих внутрішніх цін у компанії, за якими здійснюються 
розрахунки між різними структурними підрозділами материнської компанії 
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або між учасниками ТНК [4, с. 7]. Трансфертні ціни можуть досить суттєво 
відрізнятися від ринкових. Актуальність використання трансфертних цін 
для ТНК зумовлена, у першу чергу, податковими міркуваннями, оскільки 
в різних країнах, де вони присутні, податкове навантаження може значно 
різнитися. Натомість використання трансфертного ціноутворення дозволяє 
ТНК перенаправляти загальні прибутки для їхнього оподаткування до країн 
із нижчими податками. 

Таким чином, трансфертне ціноутворення стосується встановлення цін 
для операцій передачі майна або послуг між пов’язаними підприємствами. 
Зазначені операції визнаються «контрольованими» операціями, на відміну від 
«неконтрольованих» транзакцій між компаніями, які не є пов’язаними. Оскільки 
необхідність встановлення цін при передачі майна або послуг є звичайною 
практикою, трансфертне ціноутворення не обов’язково передбачає уникнення 
податків, якщо воно відповідає принципу «витягнутої руки».

Уперше трансфертне ціноутворення було застосовано й законодавчо визна-
чено в США для того, щоб запобігти уникненню оподаткування з податку на 
прибуток. Починаючи з 1934 р. «правило (принцип) витягнутої руки» («Arm’s 
Length Principle») застосовується для визначення того, чи транскордонні 
компанії, використовуючи трансфертні ціни, коректно відображають доходи 
для цілей федеральної податкової системи США. Відповідно податкове 
законодавство визначило умови, за якими американські корпорації можуть 
переказувати доходи іноземним філіям із нижчими ставками корпоративного 
податку, задля підвищення ефективності їхнього оподаткування. Агресивна 
політика трансфертного ціноутворення США спричинила суперечки з деяки-
ми торговельними партнерами, які не повністю погодилися з їхньою інтер-
претацією стандарту витягнутої руки [6; 15, с. 817].

Розроблення правових норм, пов’язаних з регулюванням трансфертного 
ціноутворення, на рівні законодавств інших країн почалося в 1960-х рр. Пер-
шим документом на міжнародному рівні, який регламентував трансфертне 
ціноутворення, стала Модельна конвенція Організації економічного спів-
робітництва та розвитку (ОЕСР) про податок на доходи та капітал 1963 р. 
У 1979 р. на світ з’явився спеціальний документ, присвячений проблемам 
трансфертного ціноутворення – Звіт ОЕСР «Трансфертне ціноутворення та 
транснаціональні компанії». У 1995 р. було прийнято наступний важливий 
документ – Керівництво ОЕСР із трансфертного ціноутворення для ТНК та 
податкових служб, який до сьогодні є основним рекомендаційно-методичним 
документом у сфері податкового регулювання трансфертного ціноутворення 
і положення якого враховуються в законодавстві різних країн світу (зокрема 
і в тих країнах, які не є членами ОЕСР). 
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Сьогодні більшість країн світу керуються Рекомендаціями ОЕСР з транс-
фертного ціноутворення для багатонаціональних корпорацій і податкових 
служб. Для багатьох пострадянських країн, у тому числі для України, осно-
вними причинами застосування норм трансфертного ціноутворення стали 
високий рівень монополізації економіки, нерозвиненість ринків та ринкових 
інститутів, відсутність будь-якої достовірної інформації про ринкові угоди 
й ціни, різні умови оподаткування у країнах-партнерах.

Трансфертне ціноутворення в Україні пройшло три еволюційних етапи, 
кожен з яких характеризується певним вагомим внеском (рис. 2).

 

1-й етап
(1994–2010 рр.) 

– виникнення основних 
напрямів та понять 
трансфертного 
ціноутворення.
Основна подія:
упроваджено механізм 
регулювання внутрішніх 
цін багатофіліального 
підприємства (механізм 
знижок на продукцію 
внутрішньофірмового 
обороту).
Проблема: необхідність 
розроблення шляхів 
упередження 
перерахування прибутку 
ТНК з України за кордон

2-й етап 
(2010–2013 рр.)

– визначення статусу 
та упорядкування 
основних напрямів і 
понять ТЦ.
Основна подія: набрав 
чинності ПКУ і 
внесені до нього 
правила
трансфертного 
ціноутворення
Проблема: положення 
ПКУ практично не 
дозволяли ефективно 
протидіяти ухилянню
від оподаткування при
трансфертному 
ціноутворенні

3-й етап 
(2013 р. – до нині)

– формування та 
вдосконалення системи 
трансфертного 
ціноутворення.
Основна подія:
концептуальна зміна 
міжнародного
податкового 
законодавства в сфері 
протидії ухилянню від 
оподаткування при 
трансфертному 
ціноутворенні

Рис. 2. Еволюція розвитку трансфертного ціноутворення в Україні
(джерело: сформовано на основі [9; 2, с. 125; 10])

Для України проблема трансфертного ціноутворення гостро постала в на-
прикінці 1990-х рр. – на початку ХХІ ст., з розвитком у країні фінансово-про-
мислових груп [11; 14]. 

У вересні 2013 р. трансфертне ціноутворення в Україні набуло особливого 
статусу – набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» від 04.07.2013, роз-
роблений з урахуванням стандартів ОЕСР та прогресивних міжнародних 
практик регулювання трансфертного ціноутворення. Ним були встановлені 
правила трансфертного ціноутворення. У результаті внесених змін до Подат-
кового кодексу України було введено такі базові поняття, як «трансфертна 
операція», «трансфертна ціна», а також критерії їхнього формування [16]. 
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У 2015 р. змінами до Податкового кодексу України законодавчо за-
кріплено вищезгаданий принцип «витягнутої руки», критерії взаємної 
«пов’язаності осіб», визначено зміст поняття «контрольована операція», що 
позитивно вплинуло на загальну систематизацію вітчизняної нормативної 
бази відносно трансфертного ціноутворення і його наближення до міжна-
родних стандартів і Рекомендацій ОЕСР з трансфертного ціноутворення 
для багатонаціональних корпорацій і податкових служб. Також було видано 
численні звіти, присвячені питанням регулювання трансфертних цін для 
цілей оподаткування. Попри те, що ці документи мають рекомендаційний 
характер, через широке застосування вони фактично набули нормативного 
характеру. Більш того, законодавство багатьох країн прямо посилається на 
ці документи ОЕСР.

Значний вплив на розвиток системи трансфертного ціноутворення, зо-
крема в Україні, справив міжнародний проєкт ОЕСР та країн G20 з розробки 
заходів протидії розмиванню бази оподаткування і виведенню прибутку 
з-під оподаткування – BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Упровадження 
BEPS зумовлено потребою розробки багатостороннього єдиного механізму 
боротьби з агресивним податковим плануванням, що спрямовано на штучне 
зменшення бази оподаткування й переміщення оподатковуваного прибутку 
до юрисдикцій із низьким оподаткуванням [12]. Причиною появи BEPS стала 
стурбованість податкових органів ОЕСР податковим плануванням, здійсню-
ваним міжнародними компаніями, у результаті якого суттєво знижуються 
податкові надходження. У рамках реалізації плану BEPS 16 вересня 2014 р. 
ОЕСР опублікувала Керівництво по документації з трансфертного ціно-
утворення і звітності в розрізі кожної країни. Положення цього документа 
доповнили попередні рекомендації розділу V Керівних принципів ОЕСР для 
транснаціональних підприємств і податкових адміністрацій із трансфертного 
ціноутворення, прийнятих ще в 1995 р. [13]. Фактично BEPS пропонує послі-
довний підхід, відповідно до якого транснаціональні корпорації зобов’язані 
готувати глобальну звітність із трансфертного ціноутворення, а податкові 
органи отримали можливість якісніше проводити оцінку ризиків заниження 
податкової бази. 

З 1 січня 2017 р. Україна приєдналася до Програми розширеного спів-
робітництва в рамках ОЕСР і взяла на себе зобов’язання імплементувати 
мінімальний стандарт Плану дій для боротьби з розмиванням бази оподатку-
вання і виведенням прибутку з-під оподаткування [12]. Імплементація Плану 
дій BEPS в Україні передбачає певні кроки, частину з яких уже реалізовано 
(рис. 3).
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Рис. 3. Етапи реалізації Плану дій BEPS в Україні.

Джерело: сформовано авторами на основі [17].

Сутність правила «витягнутої руки» визначено у п. 39.1 ст. 39 ПКУ 

[16]. Відповідно до нього платнику податку, який бере участь

у контрольованій операції, необхідно визначати обсяг свого 

оподатковуваного прибутку згідно з принципом «витягнутої руки». Обсяг 

прибутку, який підлягає отриманий та оподаткуванню платником податку, 

який бере участь в одній або більше контрольованих операціях, вважається 

таким, який відповідає принципу «витягнутої руки», коли умови зазначених 

операцій не відрізняються від умов, які використовуються між 

непов’язаними особами у співставних неконтрольованих операціях.

В іншому разі отриманий платником податків прибуток повністю 

включається до бази оподатковування. Зараз Україна все ще перебуває

в процесі удосконалення законодавчої бази державного регулювання 

трансфертного ціноутворення. Поняття трансфертної ціни використовується

• Приєднання України до BEPS Inclusive Framework (зобов’язання щодо
мінімального стандарту)

2017

• Підписання багатосторонньої міжнародної конвенції, яка дозволяє
вдосконалити механізми боротьби зі штучним використанням податкових
переваг міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування
та уніфікує окремі положення цих договорів – Конвенції MLI

2018

• Прийняття Закону України № 466 «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення
технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» та
набрання ним чинності.

• Розробка дорожньої карти, що передбачає упровадження більш ніж 10
підзаконних нормативно-правових актів

2020

• Введення в дію правил контролю за контрольованими іноземними 
компаніями та нових критеріїв щодо правил тонкої капіталізації

2021

• Перша подача звітів у розрізі країн (Country-by-Country Reporting) за 
2021 р., але не раніше ніж у рік, у якому укладено угоду MCAA CbC

2022

Рис. 3. Етапи реалізації Плану дій BEPS в Україні
(джерело: сформоване авторами на основі [17])

Сутність правила «витягнутої руки» визначено в п. 39.1 ст. 39 ПКУ [16]. 
Відповідно до нього платнику податку, який бере участь у контрольованій 
операції, необхідно визначати обсяг свого оподатковуваного прибутку згідно 
з принципом «витягнутої руки». Обсяг оподаткованого прибутку, отриманого 
платником податку, який бере участь в одній або більше контрольованих опе-
раціях, вважається таким, який відповідає принципу «витягнутої руки», коли 
умови зазначених операцій не відрізняються від умов, що використовуються 
між непов’язаними особами у співставних неконтрольованих операціях. В ін-
шому разі отриманий платником податків прибуток повністю включається до 
бази оподатковування. Зараз Україна все ще перебуває у процесі вдосконален-
ня законодавчої бази державного регулювання трансфертного ціноутворення. 
Поняття трансфертної ціни використовується і в банківському секторі, де 
воно ідентичне концепції трансфертного курсу і визначається як внутрішня 
ставка, встановлена на основі ринкових показників. Така ставка використо-
вується для перерозподілу доходів і витрат між сферами управління в усіх 
підрозділах банку. Державні статистичні органи використовують трансфертне 
ціноутворення також для розрахунку індексів цін.
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Світовий досвід державного регулювання процесів трансфертного ці-
ноутворення показує, що створення життєздатної системи протидії відтоку 
прихованого капіталу з національних економік за допомогою внутрішньо-
корпоративних каналів ТНК вимагає додаткових витрат як для компаній, 
так і для податкових органів. Додаткові витрати для компаній пов’язано 
з веденням необхідної документації, а для податкових органів – із введен-
ням додаткових податків та зборів. Однак більшість країн уважають ці дії 
виправданими. Контроль за центрами збуту став одним із нових механізмів 
поповнення бюджету країни, оскільки цей механізм вплинув на експортерів. 
Торговельні компанії великих українських груп, якщо вони розташовані 
в країнах (територіях) із низьким рівнем оподаткування, зазвичай купують 
продукцію українського виробництва майже за собівартістю, а потім прода-
ють її покупцям за ринковими цінами [6]. У результаті більша частина при-
бутку від продажу залишається в іноземної компанії. Податки з цього доходу 
в Україні не сплачуються, а грошові кошти в іноземній валюті не надходять 
в українську економіку. 

Операції на внутрішньому ринку України також підлягають податковому 
контролю, попри те що обидві сторони розрахунків платять податки до одного 
державного бюджету. Значна кількість підприємств в Україні користуються 
пільговими податковими режимами, що дозволяє їм значно знизити податкове 
навантаження. Крім того, в останні роки під час кризи багато компаній на-
копичили податкові збитки, а це значить, що вони не платять податок на при-
буток. Саме через ці компанії (пов’язані сторони) здійснюються операції, мета 
яких – оптимізація оподаткування з податку на прибуток підприємств. Саме 
тому платники податків, що здійснюють комерційні операції з пов’язаними 
резидентами, заявили негативну вартість об’єкта податку на прибуток під-
приємств за попередній фінансовий рік або застосували спеціальні податкові 
режими [7].

Таким чином, через систему трансфертного ціноутворення держава захи-
щає свої надходження в бюджет і стимулює надходження іноземних інвести-
цій. Однак завдяки пільговим режимам оподаткування міжнародні корпорації 
мають можливість законно знижувати свої податки. Але слід зазначити, що 
хибним є однозначне сприйняття трансфертних цін як інструмента спотво-
рення ними ціни угоди з метою мінімізації податків. 

За звичайних умов компанії використовують трансфертні ціни для здій-
снення господарських операцій у межах існуючої корпоративної структури 
і при цьому можуть взагалі не мати на меті ухилення від оподаткування, ви-
ходити з інших завдань. У цьому контексті заслуговують на увагу результати 
проведеного Карен С. Крейвенс (K. Cravens) опитування керівників ТНК, 
що базуються в США, щодо міжнародних цілей і стратегії трансфертного 
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ціноутворення їхніх компаній [8]. Як показало опитування, керівники ТНК 
не визнали питання оподаткування як виключну, головну мету міжнародно-
го використання трансфертних цін. ТНК використовують їх для отримання 
конкурентних переваг і досягнення інших корпоративних цілей. Керівники 
компаній визнали вплив трансфертного ціноутворення на ефективність діяль-
ності підприємств і зв’язок між ефективністю трансфертного ціноутворення 
та досягненням корпоративних цілей. Отже, трансфертне ціноутворення 
слід розглядати не лише як інструмент оподаткування або виключно засіб 
ухиляння від податків. У перспективі воно може розглядатися як засіб ство-
рення стратегічних наслідків та цивілізованого господарювання в глобальних 
умовах.

Висновки. Основною причиною виникнення трансфертного ціноутво-
рення стало формування транснаціональних корпорацій і використання ними 
афілійованих осіб, що перебувають у сприятливішому податковому режимі 
для мінімізації податків. Одночасно з цим спостерігається розвиток націо-
нального законодавства щодо регулювання трансфертного ціноутворення. 
В Україні розвиток трансфертного ціноутворення припадає на другу половину 
90-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст., що пов’язано з розвитком у країні фінан-
сово-промислових груп. 

Долучення вітчизняного бізнесу до міжнародних ринків змусило укра-
їнську владу розпочати процес створення механізмів запобігання відтоку 
капіталу та розмивання податкової бази з податку на прибуток. Унесені зміни 
до податкового законодавства пов’язано з імплементацією кроків Плану дій 
BEPS, які передбачають регулювання процесів трансфертного ціноутворення, 
упровадження нової трирівневої звітності з трансфертного ціноутворення, за-
провадження взаємоузгоджувальних процедур, посилення вимог до постійних 
представництв та інші заходи.
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РАЗВИТИЕ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В статье исследован процесс развития трансфертного ценообразования. Осущест-
влен анализ показателей представления отчетов о контролируемых операциях. Пред-
ложено авторское определение понятия «трансфертное ценообразование». 
Проанализированы особенности развития трансфертного ценообразования в Укра-
ине. Раскрыты направления систематизации налогового контроля трансфертного 
ценообразования.
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DEVELOPMENT OF TRANSFER PRICING  
IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Problem setting. Efficient pricing and adequate price levels promote economic growth, 
provide an effective competitive environment, focus national production on innovation, 
reduce production costs and accelerate the circulation of productive capital. That is why 
the problems of transfer pricing in Ukraine need further research.

Recent research and publications analysis. The works of domestic scientists: O. Avra-
menko, A. Alekseeva, O. Andrus, A. Voloshenko, T. Ignatenko, O. Onishchenko, L. Kho-
menko, Y. Umantsiv, O. Chukurna and others are devoted to the study of issues related to 
transfer pricing. Domestic researchers focus mainly on the study of international experience 
in transfer pricing regulation, as this mechanism is often used by Ukrainian companies in 
transactions with offshore companies.

Paper objective is to determine the features of the evolution of transfer pricing in 
Ukraine and the world.

Paper main body. The article examines the process of development of transfer pricing 
in the world and in Ukraine. The analysis of indicators of submission of reports on 
controlled transactions by taxpayers to the State Tax Service of Ukraine is carried out. The 
essence of transfer pricing is defined as the process of setting the transfer price between 
structural units of one company or between affiliated companies in the case when the object 
of trade crosses customs borders, in order to manage the financial results of activities. The 
author’s definition of the concept of «transfer pricing» has been developed. The main stages 
of the evolution of transfer pricing in Ukraine are identified. Peculiarities of transfer pricing 
development in Ukraine are considered. The steps of implementation of the BEPS project 
in Ukraine are given. Peculiarities of systematization of tax control of transfer pricing in 
Ukraine are considered.

Conclusions of the research. It is established that the main reason for the transfer 
pricing was the formation of transnational corporations and their use of affiliates, which 
is in a more favorable tax regime to minimize taxes. The analysis of scientific approaches 



100

ISSN 2411-5584.   Економічна теорія та право.   № 2 (45) 2021

to the interpretation of the essence of transfer pricing has allowed to develop an author’s 
definition, according to which transfer pricing means the process of establishing a transfer 
price between structural units of one company or between affiliated companies when the 
trade crosses customs borders to manage financial results.

Key words: transfer pricing, regular price, transfer price, taxation, tax control
Short Abstract for an article

Abstract. The article examines the process of development of transfer pricing in the 
world and in Ukraine. The analysis of indicators of submission of reports on controlled 
transactions by taxpayers to the State Tax Service of Ukraine is carried out. The author’s 
definition of the concept of «transfer pricing» has been developed. Peculiarities of transfer 
pricing development in Ukraine are considered. Peculiarities of systematization of tax 
control of transfer pricing in Ukraine are considered.

Key words: transfer pricing, regular price, transfer price, taxation, tax control.
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