
Чи підпадають операції між пов’язаними особами - резидентами під 

визначення контрольованих операцій? 
 

ЗІР, категорія 137.03 

Згідно з п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України                      

від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) 

контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть 

впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а 

саме: 

а) господарські операції, що здійснюються з пов’язаними особами - нерезидентами, в 

тому числі у випадках, визначених п.п. 39.2.1.5 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ; 

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання товарів 

та/або послуг через комісіонерів-нерезидентів; 

в) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у 

державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого 

Кабінетом Міністрів України відповідно до п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, або які 

є резидентами цих держав; 

г) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок 

на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави 

реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони 

зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в 

розрізі держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України. 

У разі внесення змін до переліку організаційно-правових форм нерезидентів у розрізі 

держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до цього 

підпункту, вони набирають чинності з 1 січня звітного року, що настає за календарним 

роком, у якому внесено такі зміни; 

ґ) господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним 

представництвом в Україні. 

Якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до п.п. «г» п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1          

п. 39.2 ст. 39 ПКУ, у звітному році сплачувався податок на прибуток (корпоративний 

податок), господарські операції платника податків з ним за відсутності критеріїв, визначених 

підпунктами «а» - «в» п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, визнаються 

неконтрольованими. 

Отже, господарські операції вважаються контрольованими, якщо здійснюються, 

зокрема між пов’язаними особами, одна з яких є нерезидентом. Господарські операції з 

пов’язаними особами - резидентами не підпадають під визначення контрольованих. 


