
Чи визнаються контрольованими операції з безоплатного 

отримання товарів (робіт, послуг) резидентом від нерезидента? 
 

ЗІР, категорія 137.03 

Відповідно до п.п. 14.1.13 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) безоплатно надані товари, 

роботи, послуги це: 

а) товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за 

якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх 

повернення, або без укладення таких договорів;  

б) роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо 

компенсації їх вартості;  

в) товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і 

використані нею. 

Відповідно до п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ контрольованими 

операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об’єкт 

оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема: 

 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; 

 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; 

 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. 

Підпунктом 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ передбачено, що господарські 

операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між 

нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 п.п. 39.2.1 п. 39.2 

ст. 39 ПКУ, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови: 

 річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами 

бухгалтерського обліку, перевищує 150 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 10 мільйонів гривень 

(за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік. 



Згідно з п.п. 39.2.1.4 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ 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. 

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

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 № 290, зареєстрованим 

в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за № 860/4153 (далі – П(С)БО 15), 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. 

Відповідно до п. 21 П(С)БО 15 дохід відображається в бухгалтерському обліку в 

сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.  

З урахуванням зазначеного, оскільки операції з безоплатного отримання від 

нерезидента товарів (робіт, послуг) включаються до доходу платника податку, то такі 

операції визнаються контрольованими за умови якщо вони здійснюються з 

нерезидентами, визначеними у п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, а також за умови 

досягнення критеріїв, встановлених п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ. 


