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Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визнання контрольованими операцій із 

збільшення статутного капіталу внеском учасника підприємства 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 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) 

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. 

Пунктом 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

14.12.1999 за № 860/4153, встановлено, що 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. 

Статтею 13 Закону України «Про господарські товариства» визначено, що вкладом до статутного 

(складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові 

чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. 

Отже, операції зі збільшення статутного капіталу внеском учасника підприємства (у тому числі 

корпоративними правами в іншій ніж цінні папери формі) не враховуються у складі доходів такого 



товариства при визначенні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського 

обліку та відповідно не збільшують об’єкт оподаткування податком на прибуток. 

Оскільки операції із збільшення статутного капіталу внеском учасника підприємства 

корпоративними правами в іншій ніж цінні папери формі не приймають участі при формуванні об’єкта 

оподаткування податком на прибуток, то такі операції не є контрольованими. 

 


