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Окремі практичні податкові та інші аспекти при складанні договорів 

Метою цієї статті є узагальнення практичних податкових та інших пов'язаних з ними 
нюансів, на які слід звернути увагу під час підготовки цивільних та господарських договорів. 
У зв'язку з зазначеним, доцільність тих чи інших підходів контролюючих органів не 
ставиться під сумнів та не є предметом розгляду. 

Автор має намір на основі норм законодавства та практики їх застосування виділити окремі 
аспекти, врахування яких може допомогти попередити претензії контролюючих органів, 
забезпечити належний облік господарських операцій та максимально повно виконати вимоги 
законодавства. 

Податкові аспекти, на які варто звернути увагу при розробці внутрішніх договорів, актуальні 
і для зовнішньоекономічних договорів. Втім, оскільки нюанси, що мають місце в 
зовнішньоекономічній діяльності, не є характерними для договорів між резидентами 
України, виникла необхідність розмежувати договори в сфері ЗЕД та внутрішні договори. 

Варто зазначити, що наведені нижче аспекти, безперечно, не завжди стосуються абсолютно 
кожного внутрішнього чи зовнішньоекономічного договору, тому в кожному випадку слід 
враховувати правову природу договору та мету, на досягнення якої він направлений. 

1. Внутрішні договори 

Законодавче регулювання договірних відносин, особливо між резидентами, характеризується 
значною диспозитивністю. Втім, існує ряд аспектів, які стають наріжним каменем у 
відносинах з контролюючими органами та, у випадку їх неврахування, тягнуть за собою 
негативні наслідки для платника податків. Найбільш поширені аспекти наведені нижче. 

1.1. Реальність операцій 

Контролюючі органи не зраджують своїй практиці та продовжують заперечувати реальність 
значної кількості операцій, виходячи з наявності податкових проблем в контрагентів 
платника податків. 

Доказування неправомірності податкових повідомлень-рішень потребує демонстрації 
ресурсів у контрагентів та платника податків; відповідності операції діловій меті; наявності 
результату тощо. 

Як наслідок, в договорі доцільно: 

• в преамбулі обґрунтовувати доцільність договору, його відповідність діловій меті, якщо він 
в цілому не дуже вписується в традиційну діяльність його сторін; 



 
• прописувати гарантії зі сторони контрагента про наявність ресурсів та можливості 
виконання договору, при цьому на деталі такої внутрішньої організації контрагентом 
виконання договору доцільно поширити режим комерційної таємниці; 

• зобов'язувати контрагента надати копії документів, що підтверджують статус платника 
податків; 

• встановлювати/розроблювати форми первинних документів (актів/звітів/накладних тощо) у 
відповідності з вимогами ст. 9 Закону України «Про бухгалтерських облік та фінансову 
звітність в Україні» та з максимальною деталізацією. 

1.2. Різне оподаткування суміжних операцій 

Інколи суміжні операції оподатковуються за різними правилами. Наприклад, операції з 
міжнародного перевезення оприбутковуються за нульовою ставкою ПДВ, в той час як 
послуги з транспортного експедирування за звичайною ставкою ПДВ. 

Під час зазначення предмету договору необхідно аналізувати суть кожної 
послуги/роботи/групи товарів, що складають його зміст. 

У випадку, коли послуги/роботи/товари, що складають предмет договору, оподатковуються 
за різними правилами, доцільно розмежовувати в договорі їхню вартість та, відповідно, 
відображати окремо в актах та звітних документах. 

1.3. Податковий статус, джерело сплати податків і податковий агент 

Суб'єкт господарювання чи ні, резидент чи нерезидент, платник ПДВ чи ні, платник єдиного 
податку чи на загальній системі – питання, що мають важливе значення для належного 
податкового обліку та повинні бути з'ясовані для належного відображення в договорі. 

Так, наприклад, у випадку, коли мова йде про контрагента – фізичну особу, юридична особа, 
самозайнята особа, представництво нерезидента – юридичної особи, інвестор (оператор) за 
угодою про розподіл продукції виконують роль податкового агента та сплачують ПДФО, 
військовий збір за таку фізичну особу. Натомість, таких обов'язків не виникає, коли мова йде 
про відносини звичайних суб'єктів господарювання, в тому числі ФОП за умови, що фізична 
особа надала підтвердження своєму контрагенту наявності у неї статусу підприємця (п. 177.8 
ст. 177 Податкового кодексу України (надалі – ПКУ). 

Також від чіткості закріплення в договорі питання, чи входять суми податків до встановленої 
ціни чи нараховуються додатково, залежить розмір коштів, який в підсумку отримає особа за 
договором та відсутність непорозумінь між сторонами і контролюючими органами. 

1.4. Момент переходу права власності на товар 

Від чіткості визначення моменту переходу права власності залежить чи не будуть поставлені 
під сумнів контролюючим органом витрати платника податків, спрямовані на додаткові 



 
операції з товаром (перевезення; розвантаження тощо), а також правильність визначення 
моменту визнання доходів та витрат. 

1.5. Серед інших аспектів, які доцільно врахувати при укладенні договору, 
слід виділити наступні: 

• визначення, чи є операція об'єктом оподаткування податком на прибуток, податком на 
доходи фізичних осіб, ПДВ, військовим збором, чи виникає необхідність сплати ЄСВ; 

• питання податкового/бухгалтерського планування: чи відповідає обраний вид договору та 
його умови інтересам платника податків, наприклад щодо права на віднесення до податкових 
витрат, податкового кредиту; момент визнання доходів чи витрат, нарахування податкових 
зобов'язань та податкового кредиту; чи не спричиняє операція необхідність сплати інших 
нових податків та подачі звітності з таких податків (наприклад, після придбання землі або 
офісного приміщення Ви можете бути зобов'язані сплачувати відповідний податок); чи 
впливає операція на визначення митної вартості та ін.; 

• доцільно переконатися, що операція відповідає обраній системі оподаткування (наприклад, 
для платника єдиного податку недопустимим є залік зустрічних вимог); 

• регулювання дати, з якої діє договір та які податкові наслідки зворотної дії договору, у 
випадку наявності такої; 

• визначення звітного періоду для операцій за договором, а також момент прийняття послуг, 
товарів, робіт; здійснення розрахунків, закриття операцій відповідними первинними 
документами; 

• врахування, що безоплатне постачання товарів/робіт, а також постачання їх за ціною 
нижчою за собівартість, окрім того, що привертатиме увагу контролюючих органів, може 
тягнути збільшення доходу одержувача таких товарів/робіт в частині безоплатно отриманого 
блага; для особи, що безоплатно передає товари/надає роботи, виникає зобов'язання 
нарахувати ПДВ, виходячи з ціни придбання/звичайної ціни; 

• врахування, чи не порушує договір обмеження щодо готівкового обігу коштів, 
використання РРО тощо. 

2. Зовнішньоекономічні договори 

Загальні вимоги до форми зовнішньоекономічних договорів затверджені наказом 
Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України № 201 від 06.09.2001 р. 
Втім, вони стосуються саме оформлення ЗЕД-контракту та не враховують ряд важливих 
практичних аспектів, висвітлених нижче. 

2.1. Податок з доходів нерезидента 

В усіх випадках, коли мова йде про виплату доходу нерезиденту з джерелом походження з 
України (наприклад, роялті, проценти за договором позики тощо), українська компанія або 



 
самозайнята фізична особа виступає податковим агентом нерезидента, сплачуючи податок за 
ставками, визначеними ПКУ (ст. 141.4, ст. 170.10 ПКУ). 

При цьому, в Україні з рядом країн укладені угоди про уникнення подвійного 
оподаткування, що зменшують ставку оподаткування доходів нерезидента або встановлюють 
особливі правила її визначення. 

Втім, правила відповідної міжнародної угоди можуть бути застосовані тільки у випадку 
документального підтвердження нерезидентом його належності до тієї чи іншої іноземної 
держави та підтвердження ним статусу бенефіціарності щодо виплаченого йому доходу (п. 
103.3 ст. 103 ПКУ). 

В договорі: 

• доцільно передбачати обов'язок нерезидента надавати легалізовані/апостильовані довідки 
щодо його резидентського статусу. 

В протилежному випадку оподаткування його доходів здійснюватиметься без урахування 
норм міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування; 

• закон прямо вимагає зазначати в договорі ставку податку, що буде застосована до доходів 
фізичної особи – нерезидента (пп. 170.10.3 ПКУ). 

2.2. Оподаткування ПДВ послуг, що постачаються нерезидентами на митній 
території України 

При отриманні послуг від нерезидента-постачальника, місцем постачання яких в силу норм 
ПКУ (ст. 186) вважається митна територія Україна, у резидента виникає обов'язок щодо 
нарахування та сплати ПДВ (ст. 208 ПКУ). 

При цьому, навіть якщо такий отримувач послуг не зареєстрований як платник ПДВ, він при 
здійсненні описаної операції прирівнюється до платника податку для цілей сплати податку, 
стягнення податкового боргу та притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері 
оподаткування. 

З цією метою при описі предмету договору у сфері ЗЕД слід чітко розуміти місце постачання 
послуг згідно ПКУ. У випадку, коли за договором надаватимуться послуги, місце постачання 
яких в розумінні ПКУ відрізнятиметься, відповідно відрізнятимуться і правила 
оподаткування, то доцільно також чітко розділити вартість таких послуг, порядок оплати та 
документальне підтвердження їх належного надання. 

2.3. Валютне регулювання 

Порушення норм валютного законодавства тягнуть за собою не тільки нарахування 
контролюючим органом пені, передбаченої ст. 4 Закону України «Про порядок здійснення 
розрахунків в іноземній валюті», а й можуть суттєво ускладнити подальше здійснення 



 
зовнішньоекономічної діяльності (ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» передбачена можливість застосування спеціальних санкцій). 

Як наслідок, в договорі доцільно: 

• строки оплати чи поставки від нерезидента передбачати суттєво меншими за встановлений 
НБУ строк згідно Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», 
щоб мати час для оперативного реагування у випадку прострочення. 

Зняття операцій з валютного контролю врегульовано, зокрема, Інструкцією про порядок 
здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженою постановою 
НБУ від 24.03.99 р. № 136; 

• передбачити матеріальне та процесуальне право, яке засовуватиметься у випадку спору, а 
також судову інстанцію для вирішення спору з тим розрахунком, що для зупинення 
нарахування пені слід буде оперативно отримувати документ про порушення провадження. 

З огляду на зазначене, іноземні судові інстанції є не найкращим варіантом в даному 
контексті. Окрім того контролюючий орган в окремих випадках незаконно не вважає їхні 
рішення підставою для зупинення нарахування пені за порушення валютного законодавства. 

Оптимальним варіантом є державний суд (слід прописати в договорі підсудність за місцем 
реєстрації резидента) або МКАС при ТПП; 

• передбачити українську адресу нерезидента (адресу його представника в Україні) для 
судової кореспонденції з метою оперативності судового розгляду; 

• врахувати поточні валютні обмеження, встановлені НБУ (зокрема, в постанові № 410 від 
13.12.2016 р. «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках 
України»). Наприклад, наразі діє заборона за винятком окремих виключень, щодо зменшення 
строку повернення нерезиденту позики в іноземній валюті. 

2.4. Трансфертне ціноутворення 

Операції, які згідно з ст. 39 ПКУ вважаються контрольованими, потребують особливої уваги 
під час складення договорів. 

Наразі податкова практика з даного питання ще не сформована, втім при укладанні договору 
доцільно враховувати наступне: 

• контрольована операція повинна бути відображена у відповідному податковому звіті, у 
зв'язку з чим укладення договору із поширенням його положень на минулі періоди (ст. 631 
ЦК України) є ризикованим; 

• ціна договору має бути економічно обґрунтована та документально підкріплена. В цьому 
світлі корисним джерелом ринковості фінансових умов договору можуть бути висновки 
експертної установи. 



 
2.5. Необхідність реєстрації договорів та інші процедури 

Ряд договорів в сфері фінансування потребує реєстрації в НБУ. Якщо первинна реєстрація, 
як правило, не може бути проігнорована платником податків, то зміни до таких договорів 
суб'єкти господарювання не завжди оперативно реєструють. 

Негативні наслідки залежатимуть від суті незареєстрованих змін. Наприклад, якщо 
незареєстрованою є угода про продовження строку користування кредитними коштами, 
контролюючий орган може розцінити грошові кошти, якими користується резидент поза 
строком договору, як безповоротну фінансову допомогу, а отже як дохід, і нарахувати 
податкові зобов'язання. 

Не будемо вдаватися в аналіз законності наведеного підходу контролюючого органу та його 
співвідношення з позовною давністю, лише зауважимо, що наведений приклад цілком 
реальний випадок з практики. 

Ще одним питанням для контролю є потреба реєструвати як платника податку на прибуток 
постійне представництво в Україні. Діяльність юридичної особи – нерезидента на території 
України, яка відповідатиме ознакам, визначеним в пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, може 
потребувати реєстрації в контролюючому органі постійного представництва, що потягне за 
собою інші правила оподаткування. 

2.6. Погодження з банком 

Оскільки уповноважений банк резидента безпосередньо здійснюватиме переведення коштів 
за кордон або прийматимете платіж, існує практична доцільність погодження з ним тексту 
договору. Найчастіше зауваження банку стосуються реквізитів та необхідності чітко 
врегулювати в договорі, за чий рахунок здійснюється оплата вартості банківських послуг. 

Таким чином, незважаючи на свободу договору та дію принципу «дозволено все, що прямо 
не заборонено», виконання договорів тягне за собою податкові наслідки, а отже потребує 
врахування норм публічного права та практики їх застосування. У зв'язку з зазначеним, а 
також з тим, що кожні договірні відносини мають свої унікальні особливості, юридичній 
службі платника податків чи керівництву доцільно перед остаточним оформленням договору 
врахувати позицію бухгалтерії та/або фінансового відділу, їхні поради та застереження. 

Жуков Максим Адвокат
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