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ЛИСТ 

від 29.04.2016 р. N 9768/10/28-10-01-3-11 

Щодо окремих положень податкового законодавства 

Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з ОВП розглянуло лист 

[...] щодо окремих положень податкового законодавства України та в межах своїх 

повноважень повідомляє наступне. 

Згідно із п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) база 

оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної 

вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на 

реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на 

обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг 

стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт 

етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва 

лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім 

лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів). 

При цьому база оподаткування, зокрема, операцій з постачання самостійно 

виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін. 

Відповідно до пп. 14.1.71 п. 14.1 ст. 14 Кодексу звичайною ціною вважається ціна 

товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено Кодексу. 

Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових 

цін. Це визначення не поширюється на операції, що визнаються контрольованими відповідно 

до ст. 39 Кодексу. 

У разі якщо ціни (націнки) на товари (роботи, послуги) підлягають державному 

регулюванню згідно із законодавством, звичайною вважається ціна, встановлена відповідно 

до правил такого регулювання. Це положення не поширюється на випадки, коли 

встановлюється мінімальна ціна продажу або індикативна ціна. У такому разі звичайною 

ціною вважається ціна, визначена сторонами договору, але не нижче за мінімальну або 

індикативну ціну. 

Ринковою ціною є ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому 

власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець 

бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично 

та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також 

ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, 

послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах (пп. 14.1.219 п. 14.1 ст. 14 

Кодексу). 

Крім того, звертаємо увагу на приписи статті 14 Податкового кодексу України, а саме: 

відповідно пп. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14 Кодексу "розумна економічна причина (ділова мета) - 

причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати 

економічний ефект у результаті господарської діяльності". 


