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ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК 

встановлення відповідності умов контрольованої операції що до ведення  операцій з 

невідповідними сторонами 
 

 

I. Загальні положення 

1. Загальний порядок встановлення відповідності умов контрольованої операції 

щодо придбаних товарів принципу  розробленого відповідно до вимог та 

методів, передбачених статтею 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), та 

застосовується платниками податків і контролюючими органами (разом з окремими 

порядками щодо певних  товарів) для встановлення відповідності умов 

контрольованих операцій принципу «витягнутої руки». 

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: 

1) господарські операції з  товарами для цілей трансфертного 

ціноутворення – всі види операцій, договорів або домовленостей із придбанням товарів, 

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

оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків; 

2) діапазон цін (рентабельності) – значення вибірки цін (фінансових показників)між 

нижнім та верхнім квартилем такого діапазону для кількох зіставних неконтрольованих 

операцій або юридичних осіб, які не здійснюють операції з пов’язаними особами, що 

використовується для встановлення відповідності умов контрольованих операцій 

принципу. Порядок розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани діапазону 

цін (рентабельності) затверджується Кабінетом Міністрів України; 

3) контрольовані операції з  товарами – господарські операції платника податків з 

сировинними товарами, що визнаються контрольованими відповідно до 

статті 39 Кодексу; 

4) пов’язані особи – юридичні та/або фізичні особи, та/або утворення без статусу 

юридичної особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні 

результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням 

критеріїв, визначених у підпунктах «а» - «в» підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 

Кодексу. За наявності обставин такого впливу юридичні та/або фізичні особи, які є 

сторонами господарської операції, мають право самостійно визнати себе для цілей 

оподаткування пов’язаними особами з підстав, не передбачених у підпунктах «а» - «в» 

підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Кодексу. Контролюючий орган у судовому 

порядку може довести пов’язаність осіб на основі фактів і обставин, що одна юридична 

або фізична особа здійснювала фактичний контроль за бізнес-рішеннями іншої юридичної 

особи, утворення без статусу юридичної особи та/або що та сама фізична або юридична 

особа здійснювала фактичний контроль за бізнес-рішеннями кожної юридичної особи 

та/або утворення без статусу юридичної особи; 

5) принцип «витягнутої руки» – міжнародний стандарт, який слід використовувати 

для визначення обсягу оподатковуваного прибутку платника податку, який бере участь у 

контрольованій операції. Обсяг оподатковуваного прибутку, отриманого платником 

податку, який бере участь в одній чи більше контрольованих операціях, вважається таким, 

що відповідає принципу «витягнутої руки», якщо умови зазначених операцій не 

відрізняються від умов, що застосовуються між непов’язаними особами у зіставних 

неконтрольованих операціях. Якщо умови в одній чи більше контрольованих операціях не 

відповідають принципу «витягнутої руки», прибуток, який був би нарахований платнику 

податків в умовах контрольованої операції, що відповідає зазначеному принципу, 

включається до оподатковуваного прибутку платника податку. 

Застосовувати на підприємстві критерії контрольованих операцій; 

 



№ Типи операцій Загальні вимоги по критеріям 

Критерії контрольованих операцій “по-суті” 

1 

Операції з 

пов’язаними 

особами-

нерезидентами 

Критерії пов’язаної особи є у в пп. 14.1.159 ПКУ, 

серед них: 

 фізособа чи юрособа безпосередньо або 

опосередковано володіє 25% і більше 

корпоративних прав юрособи (увага: до 

23.05.2020 р. було 20%, зміни за Законом 

№ 466, узгоджено з Законом “Про 

запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового 

знищення” від 06.12.2019 р. № 361);  

 особи, які поєднані одним кінцевим 

бенефіціарним власником (контролером) – 

юрособою чи фізособою.  При цьому 

кінцевим бенефіціаром визнається навіть 

особа, яка контролюється через певний 

“ланцюжок” інших осіб (частка  ≥ 25% 

статутного капіталу). Ситуацію 

використання “ланцюжку” осіб, через які 

проводилася група операцій, врегульовує 

пп. 39.2.1.5 ПКУ; 

 у підприємства один директор або 

спільне управління через один 

виконавчий орган; 

 юридичні особи стають пов’язаними, якщо 

їх бенефіціари або члени правління 

пов’язані між собою (наприклад, компанії, 

в яких директори – близькі родичі, чоловік 

і дружина і т.д.); 

 пов’язані через спільну діяльність без 

створення юрособи за умови внеску в 

спільне майно 25% і більше (діє з 

23.05.2020 р.).  Наприклад, підприємства 

А та Б учасники спільної діяльності, С 

пов’язана особа з А. Отже, С та Б теж 

пов’язані особи; 

 надання кредитів (позик), поворотної 

фіндопомоги на суму більше у 3,5 рази за 

статутний капітал (для фінустанов – у 10 

разів). З 23.05.2020 р. доданий  виняток –

  банки та міжнародні фінансові установи з 

імунітетом за міжнародними договорами, 

а також суб’єкти господарювання, у яких 

75% належить міжнародним фінансовим 

організаціям.  

2 Операції через Укладання договору комісії з нерезидентом може 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n831
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n831
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n831


комісіонерів-

нерезидентів 

перетворити операцію на контрольовану. При 

цьому нерезидент може бути будь-яким, не 

обов’язково пов’язаною особою. 

3 

Операції з 

нерезидентами з 

країн (територій), 

що належать до 

низькоподаткових 

юрисдикцій 

Країна (територія) нерезидента має податок на 

прибуток (корпоративний податок), що мінімум 

на 5% менший, ніж в Україні, тобто: ставка 

податку на прибуток ≤ 13% 

Перелік низькоподаткових юрисдикцій країн 

можна знайти у постанові  Кабміну від 27.12.2017 

р. № 1045. Це 79 країн станом на липень 2021.  

Наразі у переліку немає Грузії, Естонії, Латвії, 

Мальти, Угорщини (були виключені ще у січні 

2018 р.). Також немає Болгарії (з квітня 2018 р.). 

Однак у переліку залишаються популярні 

офшори: Кіпр, Об’єднанні Арабські Емірати 

(ОАЕ), Британські Віргінські Острови. Крім 

того, там є Молдова, Чорногорія, Куба, 

Киргизія, Туркменістан, Узбекистан.  

4 

Операції з 

нерезидентами 

особливих 

ризикових 

організаційно-

правових форм, що 

не сплачують 

податок на 

прибуток 

У постанові Кабміну від 04.07.2017 р. № 480 є 

перелік близько 118 організаційно-правових 

форм з 26 країн світу. У кінці грудня 2019 року 

до переліку були зміни по таким країнам: 

Австрія, Німеччина та Польща. Зокрема до 

переліку потрапили: 

Велика 

Британія 

звичайне і просте партнерство, 

партнерство з обмеженою 

відповідальністю; 

Польща 

партнерства з обмеженою 

відповідальністю та професійні 

партнерства; 

США 
повне партнерство (деякі штати з 

США); 

Німеччина 
командитне партнерство, пасивне 

партнерство 

Серед популярних країн, по яким є контрольовані 

операції: 

Швейцарія 

повне товариство, партнерство з 

обмеженою відповідальністю, просте 

товариство 

ОАЕ 

компанія вільної економічної зони, 

підприємство вільної економічної 

зони, компанія з обмеженою 

відповідальністю вільної економічної 

зони, компанія з обмеженою 

відповідальністю, індивідуальне 

приватне підприємство, міжнародна 

бізнес-компанія 

5 
Операції між 

нерезидентом та 

Постійним представництвом є місце діяльності 

постійного характеру, через яке повністю або 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2017-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2017-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/480-2017-%D0%BF#Text


його постійним 

представництвом в 

Україні 

частково проводиться госпдіяльність нерезидента 

в Україні (пп. 14.1.193 ПКУ). Такими є місце 

управління, філія, офіс, фабрика, майстерня, 

установка або споруда для розвідки природних 

ресурсів, шахта, нафтова/газова свердловина, 

кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку 

природних ресурсів, склад або приміщення, яке 

використовується для доставки товарів, сервер. 

Вартісні критерії контрольованих операцій 

№ Вид доходу: Вимоги (одночасне виконання 2-х умов): 

1 
дохід по всім 

видам діяльності 

> 150 млн грн** 

(без ПДВ і акцизу, це сумарне значення всіх 

доходів по 

формі 2 “Звіт про фінансові результати” або 

Звіту про прибутки та збитки за МСФЗ) 

та 

2 

дохід по операціям 

з конкретним 

контрагентом 

> 10 млн грн*** 

(без ПДВ і акцизу) 

  мають враховуватися періоди податкового (звітного) року, в яких 

нерезидент перебував у статусі пов’язаної особи з платником податку 

(роз’яснення ДПС). Зверніть увагу, що з 23.05.2020 р. критерії 

пов’язаності були оновлені; 

 якщо загальні доходи підприємства ˂ 150 млн грн, то воно не може 

мати контрольованих операцій; 

 при розрахунку даного доходу уже мають бути застосовані ціни, які 

відповідають принципу “витягнутої руки” (пп. 39.2.1.9 ПКУ). 
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