
Лист ДФС від 10.11.2015 №23918/6/99-99-19-02-02-15 (Перелік держав 

(теритрорій)) 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визнання господарських 

операцій платника податків з контрагентами-нерезидентами контрольованими у разі 

затвердження Кабінетом Міністрів України нового переліку держав (територій) і повідомляє. 

Відповідно до п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України (далі 

– Кодекс) для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є 

господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника податків, однією із 

сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку 

держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до 

зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до 

такого переліку. 

Під час визначення переліку держав (територій) Кабінет Міністрів України враховує 

такі критерії: 

держави (території), у яких загальна ставка податку на прибуток підприємств 

(корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні; 

держави, з якими Україною не укладені міжнародні договори з положеннями про 

обмін інформацією. 

Затверджений Кабінетом Міністрів України перелік держав (територій) центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, оприлюднює 

щороку в офіційних друкованих виданнях та на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням 

ставок податку на прибуток підприємств (корпоративний податок). Інформація про зміну 

ставок оприлюднюється протягом трьох місяців з дати їх зміни. 

Слід зазначити, що протягом 2015 року діяло декілька затверджених 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України переліків, а саме: 

перелік держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний 

податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 1042 (діє до 14.05.2015); 

перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим п.п. 39.2.1.2 

п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 14.05.2015 № 449-р (термін дії з 14.05.2015 по 16.09.2015); 

перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим п.п. 39.2.1.2 

п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 16.09.2015 № 977-р (діє з 16.09.2015). 



Отже, з урахуванням положень п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, для 

визнання господарських операцій платника податків з контрагентами-нерезидентами 

контрольованими застосовується затверджений Кабінетом Міністрів України перелік держав 

(територій), чинний на час здійснення таких господарських операцій, за умови дотримання 

вартісного критерію, встановленого п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу. При цьому 

обсяг таких операцій розраховується за період перебування держави (території) у переліку. 

 


