
КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ ОПЕРАЦІЙ КОНТРОЛЬОВАНИМИ 

№ Типи операцій Загальні вимоги по критеріям 

Критерії “по-суті” операції 

1 
Операції з пов’язаними 

особами-нерезидентами 

Пов’язана особа – критерії у в пп. 14.1.159 ПКУ, серед них: 

 кінцевим бенефіціарним власником (контролером) 
таких юросіб є одна і та ж сама фізособа. При цьому 
кінцевим бенефіціаром визнається навіть особа, 
яка контролюється через певний “ланцюжок” інших 
осіб (частка  ≥ 25% статутного капіталу) (див. також 
п. 20 ст. 1 Закону від 14.10.2014 р. № 1702). 
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, члени правління пов’язані між собою 
(наприклад, компанії, в яких директори – близькі 
родичі, чоловік і дружина і т.д.). 

2 
Операції через комісіонерів-

нерезидентів 

Укладання договору комісії з нерезидентом може 
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 
таких країн можна знайти в Переліку Кабміну від 
27.12.2017 р. № 1045. Він нараховує зараз 79 країн 
(жовтень 2019).  

Ще у минулому році з переліку були виключені: Грузія, 
Естонія, Латвія, Мальта, Угорщина (січні 2018 р.). У квітні 
2018 р. була вилучена Болгарія. 

4 

Операції з нерезидентами 
особливих організаційно-

правових форм, що не 
сплачують податок на 

прибуток 

У постанові Кабміну від 04.07.2017 р. № 480 є перелік 95 
організаційно-правових форм з 26 країн світу. Наприклад, 
звичайне і просте партнерство, партнерство з обмеженою 
відповідальністю (Велика Британія), деякі форми 
партнерства з обмеженою відповідальністю та професійні 
партнерства (Польща), повне партнерство (деякі штати з 
США), командитне партнерство, пасивне партнерство 
(Німеччина) і т.п. 



5 
Операції між нерезидентом 

та його постійним 
представництвом в Україні. 

Постійним представництвом є місце діяльності постійного 
характеру, через яке повністю або 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, щоб визнати операцію контрольованою: 

№ 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”)  

та  

2 
дохід по операціям з 

контрагентом 
> 10 млн грн** 

(без ПДВ і акцизу) 

* це значить, що якщо загальні доходи підприємства менші 150 млн грн, то воно не може 
мати контрольованих операцій. Доходи від курсової різниці (як від операційної, так і 
неопераційної діяльності) входять до загальної суми доходів (лист ДФС від 29.05.2018 р. 
№ 2355/6/99-99-15-02-02-15/ІПК); 

** при розрахунку даного доходу уже має бути застосований принцип витягнутої руки, 
тобто сума доходу береться з урахуванням коригування (пп. 39.2.1.9 ПКУ). Доходи від 
курсової різниці не входять до суми цього доходу (лист ДФС від 29.05.2018 р. № 
2355/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). 


