
Яким чином оподатковується дохід, отриманий ФО – спадкоємцем від 

продажу майнового сертифікату ЮО? 
 

ЗІР, категорія 103.02 

Згідно з п.п. 165.1.40 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України від 02 грудня                    

2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу, 

отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), 

одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні 

сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ 

Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на 

приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також сума доходу, 

отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної 

передачі, визначеними ст. 121 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-

III із змінами та доповненнями залежно від їх призначення, та майнових паїв, безпосередньо 

отриманих ним у власність у процесі приватизації. 

При цьому майновий пай оформлюється майновим сертифікатом. 

Крім того, умовою не оподаткування доходу, отриманого фізичною особою від продажу 

майнового сертифікату, є отримання майнового паю у власність в процесі приватизації та 

продаж сертифікату здійснює безпосередньо власник паю. 

Якщо майновий сертифікат успадковується та продається спадкоємцем, то дохід, 

одержаний від такого продажу, буде оподатковуватись на загальних підставах. 

Відповідно до п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ податковий агент, який нараховує 

(виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний 

утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, 

визначену в п. 167.1 ст. 167 ПКУ (18 відсотків). 

Підпунктом 168.1.2 п. 168.1 ст. 168 ПКУ визначено, що податок сплачується 

(перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним 

документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови 

одночасного подання розрахункового документа на перерахування податку до бюджету. 

Враховуючи вищевикладене, дохід, отриманий фізичною особою – спадкоємцем від 

продажу майнового сертифікату юридичній особі, включається до складу загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та підлягає оподаткування 

податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах за ставкою визначеною п. 167.1 ст. 

167 ПКУ (18 відсотків). 


