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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), 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. 

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), в якому немає особливого адміністративного 

району Китаю Гонконга; 

Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, встановленим 

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), до якого 

включений особливий адміністративний район Китаю Гонконг; 

Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, встановленим 

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), до якого включений особливий 

адміністративний район Китаю Гонконг. 

Тобто у 2015 році особливий адміністративний район Китаю Гонконг перебував у 

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

39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, з 14.05.2015. 

Таким чином, під визначення контрольованих підпадають здійснені господарські 

операції платника податків з контрагентами – резидентами особливого адміністративного 

району Китаю Гонконг у період з 14.05.2015 по 31.12.2015, які підлягають відображенню у 

звіті про контрольовані операції за умови, що річний дохід платника податку від будь-якої 

діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів 

гривень (за вирахуванням непрямих податків) та обсяг господарських операцій із кожним 

контрагентом протягом цього періоду, визначений за правилами бухгалтерського обліку, 

перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків). 

У разі якщо обсяг таких господарських операцій платника податків із кожним 

контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, не досяг 5 мільйонів 

гривень (за вирахуванням непрямих податків), такі господарські операції не включаються до 

звіту про контрольовані операції. 
 

 


