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Щодо оподаткування доходів фізичних осіб, одержаних від 

ліквідації іноземної юридичної особи 

  

Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що наказом  

Міністерства фінансів України від 14 травня 2021 року № 265 затверджено 

Узагальнюючу податкову консультацію щодо оподаткування доходів 

фізичних осіб,  одержаних від ліквідації (припинення) іноземної юридичної 

особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи. 

Зокрема, визначено порядок оподаткування податком на доходи 

фізичних осіб і військовим збором доходів від ліквідації (припинення) 

іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної 

особи, отриманого фізичною особою за звітні періоди до 31 грудня 2020 року 

(включно), до 31 грудня 2021 року (включно) та з 01 січня 2022 року. 

Дохід у грошовій та/або іншій майновій формі, отриманий від 

ліквідації (припинення) таких компаній у періоді з 01 січня до 31 грудня  

2020 року (включно) платником податків – фізичною особою, яка належить 

до категорій осіб,  визначених пунктами 1 та 2 п. 14 підрозділу 1 розділу XX 

Податкового кодексу України (далі – ПКУ), не включається до складу 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника 

ПДФО за 2020 звітний (податковий) рік. Такий дохід відображається у 

Податковій декларації про майновий стан і доходи за 2020 рік фізичної 

особи, однак не являється об’єктом оподаткування податком на доходи 

фізичних осіб. 

Водночас, зазначений дохід є об’єктом оподаткування військовим 

збором, а фізична особа – одержувач такого доходу не звільняється від 

нарахування на підставі зазначеної Податкової декларації, утримання та 

сплати (перерахування) збору до бюджету. 

Такі доходи, отримані протягом 2021 року, також звільняються від 

оподаткування ПДФО, та являються об’єктом оподаткування військовим 

збором. 

Доходи, отримані протягом 2022 року, мають бути відображені в 

Податковій декларації про майновий стан і доходи за 2022 рік фізичної особи 

як такі, що не є об’єктом оподаткування ПДФО. Також зазначені доходи 

звільняються від оподаткування військовим збором на підставі пункту 1.7 

пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ. 
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З повним текстом Узагальнюючої податкової консультації можна 

ознайомитися за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0265201-

21#Text. 
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