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Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу 

України (далі – Кодекс), розглянула звернення щодо практичного застосування 

норм податкового законодавства та в межах компетенції повідомляє. 

Платник податків у своєму зверненні зазначив, що є засновником та власником 

всіх акцій іноземної компанії. 

Іноземна компанія є єдиним засновником та власником всіх акцій Кіпрської 

компанії. 

Рішення про ліквідацію іноземної компанії платник податків прийняву 2021 році 

та повністю завершить ліквідацію цієї компанії у 2021 році (тобто, до 

31.12.2021). 

Платник податку планує внести отримані внаслідок ліквідації іноземної компанії 

100відс. частки в статутному капіталі Кіпрської компанії або право вимоги 

виплати кредитів до Кіпрської компанії до статутного капіталу нової української 

чи іноземної компанії в обмін на акції (корпоративні права) такої компанії. А 

потім акції (корпоративні права) нової компанії продати. 

Платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію з 

питань оподаткування інвестиційного прибутку у разі продажу акцій 

(корпоративних прав) нової компанії. 

  

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб врегульовано розділом ІV 

Кодексу, згідно з п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом оподаткування 

резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. 

Згідно з п.п. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний 

прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, 

деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні 

папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.40 і 

165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.  

У разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, 

сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу 

платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову 

декларацію, та оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 Кодексу, 

крім доходів, визначених п.п. 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 Кодексу, що 

оподатковуються за ставкою, визначеною п.п. 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 Кодексу, 



крім прибутку від операцій з інвестиційними активами, що оподатковується в 

порядку, визначеному п. 170.2 ст. 170 Кодексу, та крім прибутку контрольованих 

іноземних компаній, що оподатковується в порядку, визначеному п. 170.13 ст. 

170 Кодексу (п.п. 170.11.1 п.170.11 ст. 170 Кодексу). 

Особливості оподаткування доходу у вигляді інвестиційного прибутку 

визначено п. 170.2 ст. 170 Кодексу, відповідно до п.п. 170.2.2 якого 

інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, 

отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з 

урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається 

із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу з 

урахуванням норм підпунктів 170.2.4 – 170.2.6 цього пункту (крім операцій з 

деривативами) 

Придбанням інвестиційного активу вважаються також операції з внесення 

платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи - 

резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права.  

Згідно з п.п. 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 Кодексу до складу загального річного 

оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення 

загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за 

наслідками такого звітного (податкового) року. 

Відповідно до п.п. 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 Кодексу облік загального фінансового 

результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку 

самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування 

інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік, за 

результатами якого платник податку зобов’язаний подати річну податкову 

декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат 

(інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого 

звітного року. 

Згідно з п. 167.1 ст. 167 Кодексу ставка податку становить 18 відс. бази 

оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику 

(крім випадків, визначених у пунктах 167.2 – 167.5 цієї статті). 

Крім того, вказаний дохід  є об’єктом оподаткування військовим збором (п.п. 1.2 

п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу). 

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об’єкта оподаткування, визначеного 

п.п. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (п.п. 1.3 п. 161 підрозділу 10 

розділу XX Кодексу). 

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних 

осіб і військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 

168 Кодексу. 



Враховуючи викладене, дохід, отриманий фізичною особою – резидентом у 

вигляді інвестиційного прибутку від продажу інвестиційного активу 

(корпоративного права) включається до її загального річного оподатковуваного 

доходу та оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим 

збором на загальних підставах. При цьому об’єктом оподаткування податком на 

доходи фізичних осіб та військовим збором вважатиметься інвестиційний 

прибуток, при визначенні якого враховуються витрати (вартість внеску до 

статутного капіталу підприємства), пов’язані з придбанням інвестиційного 

активу.  

З метою уникнення неоднозначного тлумачення норм податкового 

законодавства в частині оподаткування доходів фізичних осіб, кожний 

конкретний випадок виникнення податкових відносин слід розглядати з 

урахуванням документів (матеріалів), які стосуються порушених питань.   

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний 

характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано 

таку консультацію. 
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