
Державна податкова 
служба України
Головне управління ДПС у Чернігівській області

Про необхідність подання повідомлення про набуття 
(початок здійснення фактичного контролю) або відчуження 

частки (припинення фактичного контролю) резидентом 
України в іноземній юридичній особі або майнових прав на 

частку в активах, доходах чи прибутку утворення без 
статусу юридичної особи

З урахуванням положень ст. 392 Податкового кодексу України (далі – 
Кодекс) контролюючою особою є фізична особа або юридична особа – 
резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками 
(контролерами) контрольованої іноземної компанії.

Відповідно  до  пп.  392.5.5  п.  392.5  ст.  392  Кодексу  фізична  особа  – 
резидент України або юридична особа – резидент України зобов’язана 
повідомляти контролюючий орган про:
- кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній 
юридичній  особі  або  початок  здійснення  фактичного  контролю  над 
іноземною  юридичною  особою,  що  призводить  до  визнання  такої 
фізичної  (юридичної)  особи  контролюючою  особою  відповідно  до 
вимог цієї статті;
-  заснування,  створення  або  набуття  майнових  прав  на  частку  в 
активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;
-  кожне  відчуження  частки  в  іноземній  юридичній  особі  або 
припинення  здійснення  фактичного  контролю  над  іноземною 
юридичною особою, що призводить до втрат визнання такої фізичної 
(юридичної)  особи  контролюючою  особою  відповідно  до  вимог  цієї 
статті;
-  ліквідацію  або  відчуження  майнових  прав  на  частку  в  активах, 
доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) 
або  відчуження  частки  (припинення  фактичного  контролю) 
резидентом України в іноземній юридичній особі або майнових прав на 
частку  в  активах,  доходах  чи  прибутку  утворення  без  статусу 



юридичної  особи  (далі  -  Повідомлення)  надсилається  до 
контролюючого органу за основним місцем обліку фізичної  особи – 
резидента протягом 60 днів з дня такого набуття (початку здійснення 
фактичного  контролю)  або  відчуження  (припинення  фактичного 
контролю).  Такі  Повідомлення  потрібно  подавати  за  операції,  які 
виникли, починаючи з 2022 року.

У  зв’язку  із  встановленням  ДПС  випадків  неподання  Повідомлень 
контролюючими особами (у розумінні положень ст. 392 Податкового 
кодексу України (далі – Кодекс) нагадуємо про необхідність їх подання 
у зв’язку відновленням строків надання повідомлень (зокрема згідно зі 
ст.  392  Кодексу)  відповідно  до  п.п.  69.9  п.  69  підр.  10  розд.  XX 
«Перехідні  положення»  Кодексу,  внесені  Законом  України  від 
03.11.2022  №  2719-IX  «Про  внесення  змін  до  Податкового  кодексу 
України  та  деяких  інших  законів  України  щодо  приватизації 
державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, 
та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу».  

Слід  зазначити,  що  за  неповідомлення  контролюючою  особою 
контролюючого  органу  про  набуття  частки  в  іноземній  юридичній 
особі,  утворенні  без  статусу  юридичної  особи,  або  про  початок 
здійснення  фактичного  контролю за  іноземною юридичною особою, 
або  про  відчуження  частки  в  іноземній  юридичній  особі,  або  про 
припинення  здійснення  фактичного  контролю  над  іноземною 
юридичною особою у строки, передбачені пп. 392.5.5 п.  392.5 ст.  392 
Кодексу, до таких контролюючих осіб застосовується відповідальність 
згідно з п. 120.7 ст. 120 Кодексу (станом на 01.01.2023 р. штраф складає 
776700грн).

Контакт-центр ДПС України: 0-800-501-007. Сервіс "Пульс" 0800-501-007.
 Вебпортал ДПС: https://tax.gov.ua/, субсайт Головного управління ДПС 

у Чернігівській області: https://ch.tax.gov.ua/. 
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