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Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо врахування при визначенні вартісного 

критерію обсягу господарських операцій платника податків з кожним контрагентом для цілей 

застосування трансфертного ціноутворення доходів від операційної (неопераційної) курсової різниці та, 

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

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податку на прибуток 

підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або 

збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які 

виникають відповідно до положень розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.  

Відповідно до п.п. 39.2.1.7 п. 39.2 ст. 39 Кодексу господарські операції, передбачені пп. 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 млн. грн. (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 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за 

відповідний податковий (звітний) рік. 

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, 

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 № 433, дохід від операційних 

курсових різниць відображається у статті «Інші операційні доходи» (ряд. 2120 Звіту про фінансові 

результати), а дохід від неопераційних курсових різниць відображається у статті «Інші доходи» (ряд. 

2240 Звіту про фінансові результати). 

Отже, дохід від операційної та неопераційної курсової різниці враховується для обчислення 

річного доходу (50 млн. грн.) платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного 

ціноутворення та не враховується для обчислення обсягу господарських операцій (5 млн. грн.) платника 

податків з кожним контрагентом для цілей застосування трансфертного ціноутворення. 

 


