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23 травня 2020 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення
адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" від 16.01.2020 р.
№ 466-IX (далі – Закон № 466), яким унесено зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), зокрема розкрито поняття
"економічний ефект" і вказано ознаки операції з нерезидентом, що не має ділової мети.

Розумна економічна причина (ділова мета) – причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має
намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності.

Економічний ефект передбачає приріст (збереження) активів платника податків та/або їх вартості, а так само створення
умов для такого приросту (збереження) в майбутньому (абз. 1 – 2 пп. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Для цілей оподаткування в ПКУ наведено невиключний перелік ознак операції з нерезидентом, що не має ділової мети:

– несплата (неповна сплата) суми податків та/або зменшення обсягу оподатковуваного прибутку платника податків;

– у зіставних умовах особа не була б готова придбати (продати) такі роботи (послуги), нематеріальні активи, інші предмети
господарських операцій, відмінні від товарів, у непов'язаних осіб.

Запровадження невиключного переліку ознак для визначення відсутності ділової мети в операції з нерезидентом створює
поле для зловживань із боку контролюючого органу й можливість корупційних дій, оскільки фактично податковий орган на
власний розсуд вирішуватиме, як оцінювати операцію. Платнику податків залишається лише обстоювати свою позицію про
наявність ділової мети в адміністративному або судовому порядку, що вимагатиме значних часових і фінансових ресурсів,
при цьому відсутність вичерпного переліку ознак операції без ділової мети робить перспективи такого захисту
невизначеними.

У разі якщо немає ділової мети в операції з нерезидентом – фінансовий результат податкового (звітного) періоду
збільшують на суму витрат, зроблених платником податків у разі здійснення такої операції. Якщо платник збільшує
фінансовий результат до оподаткування на вартість зазначених вище витрат, то він може не застосовувати інші коригування
зі ст. 140 ПКУ. Важливо пам'ятати, що вимогу щодо наявності ділової мети застосовують тільки до операцій із
нерезидентами.

Таким чином, якщо операція з нерезидентом не матиме ділової мети, платник податків не зможе цю операцію зарахувати до
витрат. Це слугуватиме причиною збільшення бази оподаткування й суми податку на прибуток для такого платника податку.

Обов'язок доведення відсутності ділової мети покладено на контролюючий орган (пп. 140.5.15 п. 140.5 ст. 140 ПКУ).
Закріплення цього обов'язку не надає додаткового захисту від дій податкового органу, оскільки й до цього були дві норми,
покликані захищати платника податку, як-от:

– презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта,
виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне
(множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, унаслідок чого є можливість
прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу (пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 ПКУ);
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– в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок
щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладено на відповідача (ч. 2 ст. 77 Кодексу
адміністративного судочинства України). Інакше кажучи, під час оскарження дій податкового органу тягар доказування
покладено на нього.

Вимогу щодо наявності ділової мети тепер застосовують також до документації з трансфертного ціноутворення, як-от: опис
операцій із придбання робіт (послуг), нематеріальних активів, інших предметів господарських операцій, відмінних від
товарів, має містити обґрунтування економічної доцільності (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення
контрольованої операції) і наявності ділової мети їх придбання (абз. 2 пп. "е" пп. 39.4.6 п. 39.3 ст. 39 ПКУ).

Відсутність ділової мети в операціях із нерезидентами виключає можливість використання пільгових ставок за угодами про
уникнення подвійного оподаткування, оскільки податкові вигоди у вигляді звільнення від оподаткування або застосування
пониженої ставки податку, передбачені міжнародним договором, не надають стосовно відповідного виду доходу або
прибутку, якщо головною або переважною метою здійснення відповідної господарської операції нерезидента з резидентом
України було безпосереднє або опосередковане отримання переваг, які надає міжнародний договір у вигляді звільнення від
оподаткування або застосування пониженої ставки податку. Цю норму не застосовують, якщо буде встановлено, що
отримання таких переваг відповідає об'єкту й цілям міжнародного договору України. У разі якщо міжнародним договором,
згоду на обов'язковість якого надала Верховна Рада України, установлено інші правила, ніж передбачені цим пунктом,
застосовують відповідні правила міжнародного договору (абз. 3 п. 103.2 ст. 103 ПКУ). Запровадження цього положення до
ПКУ є імплементацією ст. 7 Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з
метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (MLI-конвенція), яку Україна
ратифікувала ще у 2019 році. Вона містить положення про тест ділової мети.

Зважаючи на наведене вище, можна зробити висновок, що внаслідок набуття чинності Законом № 466:

– поняття "ділова мета" не зазнало змін, але у зв'язку з розкриттям поняття "економічний ефект" воно стало більш чітким і
зрозумілим;

– на законодавчому рівні закріплено невиключний перелік ознак, за якими операцію з нерезидентом уважатимуть такою, що
не має ділової мети. Відсутність виключного переліку ознак дає можливість податковому органу суб'єктивно оцінювати
операцію, що все-таки не на користь платника податків, оскільки несе загрозу збільшення суми податку на прибуток.
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