
Лист ДФС «Щодо визнання господарських операцій платника податків з 

контрагентами-нерезидентами контрольованими у разі затвердження Кабінетом 

Міністрів України нового переліку держав (територій)» від 12.03.2016 №5380/6/99-99-19-

02-02-15 

 

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) та, 

керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс у редакції, чинній з 

01.01.2015), повідомляє. 

Відповідно до п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу 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 опубліковується 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-р (далі – Перелік №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 (далі – Перелік №449) (термін дії з 14.05.2015 до 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). 

У 2015 році Швейцарська Конфедерація перебувала у Переліках №1042 та №449 

держав (територій), які відповідають критеріям, установленим п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 

ст. 39 Кодексу, до 16.09.2015. 

Таким чином, здійснені у 2015 році господарські операції платника податків з 

контрагентами – резидентами Швейцарської Конфедерації визнаються контрольованими з 

01.01.2015 по 15.09.2015 за умови, що річний дохід такого платника податку від будь-якої 

діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів 

гривень (за вирахуванням непрямих податків) та обсяг таких господарських операцій 

платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, 

перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) здійснених у періоді 

перебування держави (території) у переліку, тобто до 16.09.2015. 

Згідно з п.п. 39.1.4 п. 39.1 ст. 39 Кодексу встановлення відповідності умов 

контрольованої операції принципу «витягнутої руки» проводиться за методами, визначеними 



п. 39.3 ст. 39 Кодексу, з метою перевірки правильності, повноти нарахування та сплати 

податку на прибуток підприємств. 

Встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої 

руки» здійснюється за одним із таких методів: порівняльної неконтрольованої ціни, ціни 

перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку, розподілення прибутку (п.п. 39.3.1 п. 39.3 

ст. 39 Кодексу). 

Відповідно до п.п. 39.5.3.1 п.п. 39.5.3 п. 39.5 ст. 39 Кодексу платник податків та 

контролюючий орган використовують джерела інформації, які містять відомості, що дають 

можливість зіставити комерційні та фінансові умови операцій згідно з п.п. 39.2.2 п. 39.2 ст. 

39 Кодексу, зокрема: 

а) інформацію про зіставні неконтрольовані операції платника податків, а також 

інформацію про зіставні неконтрольовані операції його контрагента - сторони 

контрольованої операції з непов'язаними особами; 

б) будь-які інформаційні джерела, що є загальнодоступними та надають інформацію 

про співставні операції та осіб. 

Підпунктом 39.2.2.1 п.п. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39 Кодексу визначено, що контрольовані 

операції визнаються зіставними з неконтрольованими, якщо: 

немає значних відмінностей між ними, що можуть істотно вплинути на фінансовий 

результат під час застосування відповідного методу трансфертного ціноутворення; 

такі відмінності можуть бути усунені шляхом коригування умов та фінансових 

результатів неконтрольованої операції для уникнення впливу таких відмінностей на 

порівняння. 

Для зіставлення з метою оподаткування умов контрольованих операцій з умовами 

неконтрольованих операцій контролюючий орган не має права використовувати інформацію, 

яка не є загальнодоступною (зокрема інформацію, доступ до якої наявний тільки в органів 

державної влади) (п.п. 39.5.3.3 п.п. 39.5.3 п. 39.5 ст. 39 Кодексу). 

У разі застосування платником податків під час здійснення контрольованих операцій 

умов, що не відповідають принципу «витягнутої руки», платник податків має право 

самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань 

за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету 

(п.п. 39.5.4.1 п.п. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Кодексу). 

Самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої 

операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу «витягнутої руки», 

навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, встановленої під час здійснення 

контрольованої операції (п.п. 39.5.4.2 п.п. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Кодексу). 
 


