
Як оподатковується ПДФО дохід ФО у вигляді безоплатно отриманих 

корпоративних прав (частки в статутному фонді ЮО) від іншої ФО – 

засновника підприємства, яка не є членом сім’ї першого та другого 

ступеня споріднення? 
ЗІР, категорія 103.02 

Відповідно до частини четвертої ст. 17 Закону України від 15 травня 2003 року                           

№ 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 755-IV) для державної 

реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому 

числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених 

частиною п’ятою ст. 17 Закону № 755-IV, подаються, зокрема такі документи: примірник 

оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління 

юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про 

вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, 

та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у 

статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення 

уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу 

засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, 

судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, 

пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи. 

Правове регулювання договору дарування регламентовано ст.ст. 717 - 727 Цивільного 

кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV із змінами та доповненнями (далі – ЦКУ). 

Згідно з ст. 717 ЦКУ за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або 

зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно 

(дарунок) у власність. 

Дарунком можуть бути майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть 

виникнути у нього в майбутньому (ст. 718 ЦКУ).  

Статтею 719 ЦКУ встановлено форму договору дарування. Зокрема, договір дарування 

майнового права та договір дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому 

укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми цей договір є 

нікчемним. 

Пунктом 174.6 ст. 174 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI 

із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) передбачено оподаткування доходу, отриманого 

платником податку як дарунок (або в результаті укладення договору дарування) від фізичних 

осіб. 

Відповідно до абзацу другого п. 174.6 ст. 174 ПКУ об’єкти дарування, зазначені в п. 174.1 

ст. 174 ПКУ, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно 

з правилами, встановленими розд. IV ПКУ для оподаткування спадщини.  



Згідно з п.п. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 ПКУ вартість будь-якого об’єкта спадщини, що 

успадковується спадкоємцями (обдарованими), які не зазначені у п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 

ПКУ, зокрема членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення, 

оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 ПКУ (5 відсотків). 

Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні 

доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного 

доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також 

сплатити податок з таких доходів (п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 ПКУ). 

Отже, у разі безоплатного отримання фізичною особою (не є членом сім’ї спадкодавця 

(дарувальника) першого та другого ступенів споріднення) доходу у вигляді корпоративних 

прав (частки в статутному фонді юридичної особи) від іншої фізичної особи – засновника 

підприємства за заявою, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у 

статутному капіталі товариства в цілях оподаткування податком на доходи фізичних осіб 

такий дохід слід розглядати як дохід, отриманий платником податку у дарунок, що підлягає 

оподаткуванню за ставкою 5 відсотків. 

За 5-ти відс. ставкою податком на доходи фізичних осіб оподатковується дохід, 

отриманий такою фізичною особою в результаті укладення договору дарування з фізичною 

особою – засновником підприємства. 

При цьому фізична особа, яка безоплатно отримала корпоративні права (частку в 

статутному фонді юридичної особи) від іншої фізичної особи - засновника підприємства, 

повинна подати податкову декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня року, 

наступного за роком, в якому було отримано такий дохід (п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 ПКУ). 


