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Державна фіскальна служба України розглянула листи щодо врахування при визначенні критеріїв 

контрольованої операції суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої від нерезидента, та, 

керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до п.п. 39.2.1.4 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2017, 

господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або 

домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт 

оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно: 

операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо; 

операції з надання послуг; 

операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, 

товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими об’єктами інтелектуальної власності; 

фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо; 

операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу 

довгострокових матеріальних і нематеріальних активів. 

Відповідно до п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу для цілей нарахування податку на прибуток 

підприємств контрольованими операціями 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. 

Підпунктом 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу визначено, що господарські операції, 

передбачені підпунктами 39.2.1.1 – 39.2.1.3 і 39.2.1.5 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, 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 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) 

за відповідний податковий (звітний) рік. 

Таким чином, визначальною умовою для визнання операцій контрольованими є вплив таких 

операцій на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків. 

З урахуванням зазначеного сума наданої (отриманої) безповоротної фінансової допомоги 

враховуються при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного 

ціноутворення та відображається у Звіті про контрольовані операції з кодом найменування операції – 034 

додатка 3 до Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 18.01.2016 № 8. 

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може 

використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

 


