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Що є доходом юрособи –
платника ЄП у разі продажу
корпоративних прав, якщо їх
ринкова вартість є вищою/
нижчою ніж номінальна?

 
 
 



платнику єдиного податку у грошовій
(готівковій або безготівковій) формі, дата
підписання платником єдиного податку
акта приймання-передачі безоплатно
отриманих товарів (робіт, послуг).

Дохід обліковується згідно з
національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку та/
або іншими нормативно-правовими
актами Міністерства фінансів України з
питань бухгалтерського обліку.

Відповідно до абзацу першого п. 5
Національного положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 15 «Дохід»,
затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 29.11.99 №  290, дохід
визнається під час збільшення активу або
зменшення зобов’язання, що зумовлює
зростання власного капіталу (за винятком
зростання капіталу за рахунок внесків
учасників підприємства), за умови, що
оцінка доходу може бути достовірно
визначена.

Отже, доходом платника єдиного податку
– юридичної особи третьої групи є сума
коштів, отриманих від продажу
корпоративних прав, незалежно від того,
вищою або нижчою є ринкова вартість цих
прав ніж їх номінальна вартість. При цьому
на дату надходження коштів від продажу
корпоративних прав такий платник
обраховує   єдиний   податок   залежно   від 

Центральне міжрегіональне управління
ДПС по роботі з великими платниками
податків інформує, що відповідно до п.п.
14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу
України від 02 грудня 2010 року №  2755-VI
зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ)
корпоративні права – права особи, частка
якої визначається у статутному капіталі
(майні) господарської організації, що
включають правомочності на участь цієї
особи в управлінні господарською
організацією, отримання певної частки
прибутку (дивідендів) даної організації та
активів у разі ліквідації останньої
відповідно до закону, а також інші
правомочності, передбачені законом та
статутними документами.

Визначення доходу (об’єкта
оподаткування) платника єдиного податку
– юридичної особи третьої групи
регулюється п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 ПКУ,
відповідно до якого доходом платника
єдиного податку юридичної особи є будь-
який дохід, включаючи дохід
представництв, філій, відділень такої
юридичної особи, отриманий протягом
податкового (звітного) періоду в грошовій
формі (готівковій та/або безготівковій);
матеріальній або нематеріальній формі,
визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ.

З урахуванням п. 292.6 ст. 292 ПКУ датою
отримання доходу платника єдиного
податку     є     дата    надходження     коштів

обраної ставки єдиного податку.


