
Чи здійснюється за підсумками податкового (звітного) кварталу 

коригування фінансового результату до оподаткування на суму 

30 відсотків вартості товарів, робіт та послуг, придбаних у 

нерезидентів, якщо критерії контрольованих операцій платник 

може визначити тільки за підсумками року? 
ЗІР, категорія 102.13 

Відповідно до п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фінансовий результат 

податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому 

числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, зазначених у п. 140.2 та                   

п.п. 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до                

ст. 39 ПКУ), придбаних, зокрема у: 

 нерезидентів (у тому числі пов’язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих 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; 

 нерезидентів, організаційно-правова форма яких 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, які не сплачують податок на прибуток 

(корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за 

межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими 

резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. 

Вимоги п.п. 140.5.4 п.140.5 ст.140 ПКУ не застосовуються платником податку, якщо 

операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податку за 

цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, 

встановленої ст. 39 ПКУ, але без подання звіту. 

При цьому якщо ціна придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та 

послуг перевищує їх ціну, визначену за принципом «витягнутої руки» відповідно до 

процедури, встановленої ст. 39 ПКУ, коригування фінансового результату до 

оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю придбання та вартістю, 

визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки». 

Для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом 

є календарний рік (п.п. 39.4.1 п. 39.4 ст. 39 ПКУ). 

Оскільки можливість дотримання платниками податків процедури ідентифікації 

контрольованої або неконтрольованої господарської операції, а також методології 

визначення ціни такої операції за принципом «витягнутої руки» відповідно до вимог ст. 39 

ПКУ існує лише за підсумками податкового (звітного) року та враховуючи позицію 

Міністерства фінансів України (лист від 19.06.2018 №11210-09-10/16613), коригування 

(збільшення) фінансового результату відповідно до п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 ПКУ за 

підсумками податкового (звітного) кварталу, півріччя, 9 місяців платником податку не 

здійснюється.  



Таким чином, платник податку на прибуток збільшує фінансовий результат до 

оподаткування за результатами податкового (звітного) року на суму 30 відсотків вартості 

товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, зазначених у п. 

140.2 та п.п. 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, та операцій, визнаних контрольованими 

відповідно до ст. 39 ПКУ), придбаних, зокрема у: 

 нерезидентів (у тому числі пов’язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих 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; 

 нерезидентів, організаційно-правова форма яких 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, які не сплачують податок на прибуток 

(корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за 

межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими 

резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. 

Вимоги п.п. 140.5.4 п.140.5 ст.140 ПКУ не застосовуються платником податку, якщо 

операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податку за 

цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, 

встановленої ст. 39 ПКУ, але без подання звіту. 


