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Державна фіскальна служба України розглянула листи щодо надання роз’яснення з 

питань визначення контрольованих операцій та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу 

України (далі – Кодекс у редакції, чинній з 01.01.2015), повідомляє. 

Щодо критеріїв для визначення контрольованих операцій 

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими 

операціями є (п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу): 

а) господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) 

таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – 

нерезидентами; 

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів – 

нерезидентів. 

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими також 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 (п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 

39.2 ст. 39 Кодексу). 

Вказані господарські операції визнаються контрольованими, якщо одночасно 

виконуються такі умови: 

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами 

бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих 

податків) за відповідний податковий (звітний) рік; 

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, 

визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 

5 млн. гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік 

(п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу). 

Відповідно до вимог п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу платники податків, обсяг 

контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 

5 млн. гривень (без урахування податку на додану вартість), зобов'язані подавати звіт про 

контрольовані операції до 1 травня року, що настає за звітним. 

Тобто здійснені господарські операції платника податків з контрагентами – 

нерезидентами у 2015 році визнаються контрольованими за умови, що річний дохід платника 

податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, 

перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний 

звітний (податковий) рік та обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним 

контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів 

гривень (за вирахуванням непрямих податків) протягом відповідного звітного (податкового) 

року. 

Щодо визнання господарських операцій платника податків з контрагентами-

нерезидентами контрольованими у разі затвердження Кабінетом Міністрів України нового 

переліку держав (територій) 

Як зазначалось вище, 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 (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 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). 

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. При цьому обсяг таких 

господарських операцій розраховується за період перебування держави (території) у 

переліку. 
 

 


