
 

МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС - ЦЕНТРАЛЬНИЙ 

ОФІС З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ 

ЛИСТ 

від 27.04.2016 р. N 9333/10/28-10-01-3-11 

Щодо контрольованих операцій 

Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з ОВП розглянуло лист 

[...] та в межах своїх повноважень повідомляє наступне. 

Згідно з пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України (далі - 

Кодекс) господарські операції, передбачені пп. 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і пп. 39.2.1.5 пп. 39.2.1 ст. 

39 Кодексу, визнаються контрольованими, якщо, зокрема, 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. 

Пунктом 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні" (далі - Закон) встановлено, що регулювання питань методології бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної фінансової політики, який затверджує національні 

положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. 

Відповідно до п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290 (далі - Положення 

"Дохід"), дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що 

зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків 

учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. 

Перелік надходжень, що не визнаються доходами, встановлено п. 6 Положення "Дохід". 

Згідно з п. 7 Положення "Дохід" визнані доходи класифікуються в бухгалтерському 

обліку за такими групами: 

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - загальний дохід 

(виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без вирахування наданих знижок, 

повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і зборів (податку на додану 

вартість, акцизного збору тощо); 

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - визначається шляхом 

вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг наданих знижок, 

вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать 

комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів; 

інші операційні доходи - суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, 

крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема, дохід від 

операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше 

списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних 



рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), 

необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття тощо; 

фінансові доходи - дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових 

інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі); 

інші доходи - включають, зокрема, дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від 

неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі господарської 

діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. 

Відповідно до п. 8 розділу II "Склад та елементи фінансової звітності" Національного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 N 73 (далі - Положення 

"Звітність"), у звіті про фінансові результати розкривається інформація про доходи, витрати, 

прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період. 

Кодексом не встановлено окремий порядок розрахунку вартісного критерію річного 

доходу платника податків для цілей трансфертного ціноутворення. В той же час для цілей пп. 

134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за 

правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи. Отже, для 

цілей ст. 39 Кодексу розрахунок річного доходу здійснюється відповідно до вимог, 

встановлених пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу. 

Враховуючи те, що пп. 39.2.1.7 ст. 39 Кодексу визначено, що до обсягу річного доходу 

не включаються непрямі податки, обсяг річного доходу платника податків від будь-якої 

діяльності для цілей трансфертного ціноутворення розраховується як сумарне значення 

таких показників Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма N 2: 

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000), 

інші операційні доходи (ряд. 2120), 

дохід від участі в капіталі (ряд. 2200), 

інші фінансові доходи (ряд. 2220), 

інші доходи (ряд. 2240). 

Згідно з пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу господарські операції, передбачені 

пп. 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і пп. 39.2.1.5 пп. 39.2.1 ст. 39 Кодексу, визнаються контрольованими, 

якщо, зокрема, обсяг таких операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений 

за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 млн. грн. (за вирахуванням непрямих 

податків) за відповідний податковий (звітний) рік. Тобто, вартісний розрахунок обсягу 

операцій з кожним контрагентом визначається за правилами бухгалтерського обліку. 

Для віднесення господарських операцій до контрольованих обов'язковим є їх вплив на 

об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємства платника податку (пп. 39.2.1.4 пп. 

39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу). 
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