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Flash Report

Вищий адміністративний суд України (надалі – Суд) під час 
розгляду справи за позовом Нафтогаз України до 
Центрального офісу з обслуговування великих платників 
податків Державної податкової служби опублікував 
інформаційного листа № 1386/12/13-13 від 10 жовтня 2013 
року (надалі – Лист) про застосування ст. 153.2.6 
Податкового кодексу України.

Позиція Суду полягає у тому, що витрати, понесені 
платником податків у зв’язку з продажем товарів пов’язаним 
особам, не можуть перевищувати доходу від такого продажу. 
При цьому під «витратами» розуміються всі витрати, що 
враховуються в податковому обліку у зв’язку з продажем (в 
тому числі собівартість товарів), а не тільки витрати на збут. 
Витрати, що перевищують дохід від продажу товарів і послуг 
пов’язаним особам не відображаються в податковому обліку 
з податку на прибуток.

Не дивлячись на те, що Лист роз’ясняє положення ст. 153.2.6 
Податкового кодексу України, яка втратила чинність з 1 
вересня 2013 року, лишається ризик оскарження 
податковими органами продажу нижче собівартості 
пов’язаним особам, що мали місце до цієї дати.

Ми продовжимо слідкувати за змінами та повідомимо про 
них, як тільки з’явиться оновлена інформація.
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Дане повідомлення підготовлене відділом 
податкових та юридичних послуг PwC в Україні. 
Матеріали цього повідомлення надані для 
інформування і не можуть вважатися комплексним 
аналізом окремих викладених у ньому 
питань. Рекомендуємо звернутися за професійною 
консультацією з конкретного питання, перш ніж 
прийняти рішення про доцільність яких-небудь дій. 
PwC в Україні не бере на себе відповідальності за 
дії або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.
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PwC - це фірма-учасник  мережі PwC, 
зареєстрована в Україні, а в деяких випадках 
міжнародна мережа PwC. Кожна фірма мережі є 
самостійною юридичною особою. Більш детальну 
інформацію можна знайти на веб-сторінці
www.pwc.com/structure.
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