Лист ДФС від 15.06.2016 №13371/6/99-99-15-02-02-15
Державна фіскальна служба України розглянула листи щодо визнання деяких операцій
контрольованими та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.
Відповідно до 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
податку, що здійснюються:
з пов’язаною особою – нерезидентом;
з нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), що включена до переліку держав
(територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України;
через комісіонерів – нерезидентів при здійсненні зовнішньоекономічних господарських операцій
з продажу товарів.
Отже, господарські операції між резидентами не підпадають під визначення контрольованих,
незалежно від того, чи є вони пов’язаними особами.
Податковий контроль за встановленням відповідності умов контрольованих операцій принципу
«витягнутої руки» здійснюється шляхом моніторингу контрольованих операцій та проведення перевірок
платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення таких операцій
(п.п. 39.5.1 п. 39.5 ст. 39 Кодексу).
Таким чином, обсяг оподатковуваного прибутку відповідно до принципу «витягнутої руки»
визначається для контрольованих операцій.
Кодексом визначено, що моніторинг умов контрольованих операцій здійснюється шляхом
спостереження ДФС за цінами, що застосовуються сторонами таких операцій, та шляхом аналізу звітів
про контрольовані операції та документації, будь-яких інших інформаційних джерел та шляхом
отримання інформаційних матеріалів і висновків, поданих платником податків відповідно до п. 39.4 ст.
39 Кодексу.
Також з метою встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої
руки» посадові особи фіскальної служби під час проведення аналізу звітів про контрольовані операції
та/або документації, поданих платником податків відповідно до зазначеного пункту, мають право
проводити опитування уповноважених осіб та/або працівників платника податків.
Порядок проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядок проведення опитування
уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного
ціноутворення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.08.2015 № 706 та
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1056/27501.
Таким чином, Кодексом передбачено право органів державної фіскальної служби на проведення
додаткового контролю контрольованих операцій.
Водночас зазначаємо, що податкова консультація – це допомога контролюючого органу
конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або
нормативно-правового акта з питань адміністрування нарахування та сплати податків чи зборів,
контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган (п.п. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14
Кодексу).
При цьому п. 52.2 ст. 52 Кодексу визначено, що податкова консультація має індивідуальний
характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

