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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Фондовий ринок виступає невід’ємною складовою 

фінансової системи будь-яких країн із ринковою економікою. Він діє як 

специфічне середовище, в якому відбувається трансформація сукупних 

заощаджень в інвестиції, та відображає співвідношення попиту і пропозиції на 

фінансові активи. Не менш актуальним є обіг цінних паперів й поза 

організованими ринками, у законодавчо передбачених випадках. Адже 

можливість використання цінних паперів як фінансових інструментів, їх 

випуск, обіг, інші операції, передбачені законодавством, дозволяють у межах 

проведення державної політики впливати на інвестиційні процеси, 

спрямовувати кошти у ті галузі чи сфери національної економіки та 

виробництва, які найбільше їх потребують. Відтак, цінні папери займають 

надзвичайно важливе місце у платіжному балансі держав. 

Як засвідчує аналіз правозастосування у сфері обігу цінних паперів, 

зрозуміле податкове законодавство, як правило, спрощує доступ фізичних осіб 

до операцій на фондовому ринку. Україна, як і будь-яка інша держава, 

зацікавлена у такому доступі, адже це сприяє залученню заощаджень 

населення до інвестування в національну економіку. Крім того, держава 

зацікавлена у зростанні доходів фізичних осіб від операцій з цінними 

паперами, оскільки такі доходи у подальшому оподатковуються. Їх зростання 

сприяє зростанню надходжень до бюджетів. Тим більше, що надзвичайно 

складна економічна та політична ситуація, в якій перебуває Україна, 

спричинила негативний вплив не лише на публічні фінанси, але й на всю 

економіку, на більшість галузей виробництва. Це суттєвим чином (звичайно, у 

бік зменшення) вплинуло на вартість цінних паперів, емітованих 

підприємствами, які представляють відповідні галузі економіки та 

виробництва та є великими гравцями на фондовому ринку. Водночас саме їх 

стабільний стан, зазвичай, спонукає фізичних осіб до інвестування в цінні 
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папери з метою отримання доходів (які в подальшому виступають об’єктом 

оподаткування). 

Крім того, наявний на даний час порядок оподаткування податком на 

доходи фізичних осіб недостатньо враховує специфіку операцій з цінними 

паперами. Результатом недосконалого податкового законодавства є цілий ряд 

проблем практичного характеру, з якими стикаються як фізичні особи (у тому 

числі й інвестори), так і професійні учасники ринку цінних паперів. При 

цьому, на жаль, питання оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з 

цінними паперами здебільшого не представляє інтересу ані для більшості 

практикуючих юристів, ані для юридичної науки. Разом із тим саме відсутність 

науково обґрунтованих положень щодо особливостей оподаткування доходів 

фізичних осіб від операцій з цінними паперами в умовах виконання 

стратегічних завдань реформування податкового законодавства, обумовленого 

євроінтеграційним курсом держави, підвищення ролі міжнародних, у тому 

числі європейських, стандартів щодо фінансових інструментів у цілому 

слугують підставою для проведення комплексного дослідження згаданих 

проблемних питань у їх взаємозв’язку.  

Все вищевикладене обумовлює актуальність обраної для дослідження 

теми, присвяченої аналізу правового регулювання оподаткування фізичних 

осіб при здійсненні операцій з цінними паперами, та дозволяє розглядати дане 

дослідження не лише з позицій науково-теоретичного, але й практичного 

характеру отриманих результатів. 

Аналіз дисертаційних досліджень свідчить про недостатнє розкриття 

проблем фінансово-правового регулювання цінних паперів, адже допоки в 

Україні було захищено незначну кількість робіт даного напряму (зокрема, 

Д. М. Андреєвим, О. В. Гедзюк, Г. М. Остапович, В. Г. Першиним, 

А. О. Приступко), в яких, здебільшого, розкрито питання організації 

фондового ринку, державного регулювання фондового ринку, дослідження 

цінних паперів як об’єкта регулювання на фондовому ринку, як джерела 

бюджетних надходжень тощо. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Пріоритетних напрямів 

розвитку правової науки на 2011–2015 рр., затверджених Загальними зборами 

Національної академії правових наук України 24.09.2010 р., та відповідає 

змісту заходів, що здійснюються в Україні в межах імплементації положень 

Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом. 

Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі фінансового права 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в межах науково-дослідних робіт «Механізм адаптації 

законодавства в сфері прав громадян України до законодавства Європейського 

союзу» № 065Ф 042-01 (державний реєстраційний номер 0101U003579) та 

«Доктрина права в правовій системі України: теоретичний та практичний 

аспекти» № 115Ф 042-01 (державний реєстраційний номер 0111U008337), 

включених до тематичного плану юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження виступає 

комплексне дослідження особливостей правового регулювання оподаткування 

фізичних осіб в Україні при здійсненні операцій з цінними паперами, а також 

вироблення рекомендацій щодо удосконалення податкового законодавства. 

Окреслена мета дослідження зумовила постановку та розв’язання 

наступних задач: 

 з’ясувати правову природу цінних паперів як фінансових інструментів 

та категорії публічних фінансів; 

 визначити види операцій з цінними паперами та розкрити їх значення 

для оподаткування; 

 розкрити особливості правового статусу фізичних осіб як платників 

податку на доходи; 

 встановити особливості об’єкта оподаткування операцій фізичних осіб 

із цінними паперами; 

 розглянути особливості справляння податку на доходи фізичних осіб 
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при оподаткуванні операцій з цінними паперами в Україні; 

 вивчити іноземний досвід оподаткування доходів фізичних осіб від 

операцій з цінними паперами; 

 розробити шляхи удосконалення правового регулювання 

оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з цінними паперами та 

надати пропозиції щодо удосконалення податкового законодавства 

України. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини у сфері 

оподаткування доходів фізичних осіб. 

Предметом дослідження є правове регулювання оподаткування фізичних 

осіб при здійсненні операцій з цінними паперами. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність 

методів і прийомів наукового пізнання, що дозволяють здійснити комплексний 

аналіз справляння податку на доходи фізичних осіб від операцій з цінними 

паперами в Україні. Загальнонауковий діалектичний метод пізнання виступає 

основним у цій системі й дозволяє виконувати наукові завдання, що 

визначаються в дисертації, в єдності їх соціального змісту та юридичної 

форми. 

За допомогою системно-функціонального методу розкрито вихідні 

теоретико-правові засади у визначенні цінних паперів та видів операцій з 

цінними паперами (підрозділи 1.1, 1.2), з’ясовано особливості податкової 

правосуб’єктності, у тому числі податкової правоздатності та дієздатності 

фізичних осіб, які є платниками податку на доходи від операцій з цінними 

паперами (підрозділ 2.1). Із застосуванням історико-правового та порівняльно-

правового методів досліджено національне та іноземне податкове 

законодавство, що регулює порядок справляння податку на доходи 

(прибуткового податку) з фізичних осіб, міжнародні договори про усунення 

подвійного оподаткування, стороною яких виступає Україна, європейську 

судову практику тощо (підрозділи 2.1, 2.2, 3.1, 3.2).  
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Формально-юридичний метод дозволив тлумачити правові норми, які 

регулюють особливості реалізації прав та обов’язків фізичних осіб в Україні 

(підрозділ 2.1), надав можливість дослідити об’єктний склад податку на 

доходи фізичних осіб (підрозділ 2.2), обґрунтувати висновки й пропозиції та 

визначити шляхи удосконалення податкового законодавства України. 

Нормативно-правову основу дослідження становлять акти 

конституційного, фінансового, податкового законодавства України та 

іноземних держав, директиви та регламенти ЄС, міжнародні стандарти, 

практика Суду ЄС. Із метою порівняльно-правового аналізу в дисертації 

досліджено питання визначення правового статусу платників податків та 

регулювання порядку справляння податку на доходи фізичних осіб 

(прибуткового податку), у тому числі від операцій з цінними паперами, у 

державах – членах ЄС, зокрема Великобританії, Німеччині, Швейцарії, Латвії 

тощо, а також у Казахстані, Білорусі, Молдові. 

Теоретико-методологічною основою для розкриття поставлених на 

дослідження завдань та надання висновків стали праці представників науки 

фінансового права, зокрема Л. К. Воронової, Д. О. Гетманцева, В. І. Гуреєва, 

О. О. Дмитрик, І. Б. Заверухи, Л. М. Касьяненко, І. Є. Криницького, 

М. П. Кучерявенка, О. А. Лукашева, О. А. Музики-Стефанчук, А. А. Нечай, 

О. П. Орлюк, П. С. Пацурківського, С. Г. Пепеляєва, Н. Ю. Пришви, 

А. Т. Шаукєнова та ін. У процесі визначення правового статусу фізичної особи 

як суб’єкта податкових відносин були використані положення дисертаційних 

досліджень О. В. Бакун, О. О. Головашевича, С. В. Пархоменко-Цироциянц, 

М. О. Перепелиці. 

Підґрунтям для даного дослідження стали також розробки провідних 

представників науки теорії права, у тому числі О. В. Зайчука, 

В. В. Копейчикова, М. М. Марченка, Н. М. Оніщенко, О. В. Петришина, 

М. В. Цвіка. Враховуючи те, що цінний папір є категорією, насамперед, 

цивільно-правовою, у роботі використовувалися напрацювання, отримані 

представниками цивільної науки, зокрема О. В. Дзерою, Н. С. Кузнєцовою, 
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В. В. Луцем, Р. А. Майданником, Ю. В. Мицою, Л. В. Пановою, 

В. П. Харицьким. Крім того, виходячи зі складної природи цінних паперів, в 

основу дослідження були покладені роботи представників економічної науки, 

зокрема І. В. Бураковського, А. Г. Загороднього, А. М. Ковальової, 

С. В. Котєлкіна, Ю. А. Кравченка, О. О. Муринова, О. В. Плотнікова, 

П. С. Пробіна, В. В. Селезньова, А. В. Татаринцева, Д. Г. Черніка, у тому числі 

іноземних – Л. Вайсса, У. Едвардса, С. Хофманна, Дж. Кремера, М. Тейлора, 

Дж. Роджерса. 

Емпіричною базою дослідження стала діяльність Державної фіскальної 

служби України (до 2014 року – Міністерства доходів і зборів України, 

Державної податкової служби України), Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку, професійних учасників ринку цінних паперів тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є одним із перших комплексних наукових досліджень сутнісних і якісних 

ознак правового регулювання оподаткування фізичних осіб від операцій з 

цінними паперами в Україні, спрямованих на пошук оптимальних шляхів 

удосконалення національного податкового законодавства й підвищення 

ефективності правозастосування у цій сфері. В результаті проведеного 

дослідження сформульовано низку нових наукових положень, висновків і 

пропозицій, а саме: 

вперше: 

– визначено ознаки фізичної особи – платника податку на доходи від 

операцій з цінними паперами, до яких належать: набуття статусу платника 

податку на доходи (у тому числі статусу резидента/нерезидента); володіння 

податковою правосуб’єктністю; володіння об’єктом оподаткування, а саме – 

доходами від операцій з цінними паперами; реалізація основного податкового 

обов’язку; здійснення сплати податку на доходи з власних коштів; обов’язкове 

декларування отриманих доходів від операцій з цінними паперами; несення 

самостійної відповідальності (у тій частині, яка не є зобов’язанням 
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податкового агента) за несплату, у тому числі несвоєчасну чи неповну сплату 

податку з доходів, за рахунок власних коштів; 

– доведено, що оподаткування операцій з цінними паперами, суб’єктами 

яких виступають фізичні особи, залежить від наявності різних режимів їх 

оподаткування, так званої множинності. На режим оподаткування певної 

фізичної особи впливають наступні параметри: наявність статусу 

резидента/нерезидента; види доходів, які має фізична особа, порядок 

отримання та оподаткування таких доходів (через податкового агента чи 

самостійно); наявність законних підстав для зменшення загального річного 

доходу; співвідношення доходів та витрат фізичної особи, визначених 

податковим законодавством; порядок обрахунку податкової бази – 

накопичувальним підсумком протягом календарного (звітного) року чи 

інакше; 

– запропоновано авторську класифікацію доходів від операцій з цінними 

паперами для фізичних осіб за певними категоріями, формами, операціями 

тощо; 

– визначено особливості оподаткування доходів фізичних осіб від 

операцій з цінними паперами, зокрема у частині розрахунку інвестиційного 

доходу, оподаткування дивідендів, співвідношення доходів і витрат за 

операціями з цінними паперами, розрахунку бази оподаткування наростаючим 

підсумком, участі податкових агентів у виплаті доходів за операціями з 

цінними паперами; 

– з метою удосконалення чинного податкового законодавства 

запропоновано внести зміни до ПК України, зокрема статей 170, 212, 213, 215
1
, 

а також проект нового п. 170.13 ст. 170 «Особливості визначення податкової 

бази, обчислення і сплати податку на доходи від операцій з цінними 

паперами»; 

удосконалено: 

– розуміння правової природи цінних паперів як фінансових інструментів 

через змістовну характеристику цінних паперів: як фінансової категорії 
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завдяки набору характеристик (часових, просторових, ринкових) та 

класифікацій (за характером операцій та угод, цілями випуску, класами, 

емітентами тощо); як юридичної категорії – через визначені ознаки, зокрема 

документарність, публічну дійсність, оборотоздатність, втілення прав особи 

тощо; 

– підходи щодо поняття об’єкта оподаткування доходів від операцій з 

цінними паперами для резидентів та нерезидентів – фізичних осіб; 

– підходи щодо особливостей оподаткування операцій із векселями 

внаслідок введення в обіг фінансових банківських та казначейських 

векселів; 

дістали подальшого розвитку: 

– теоретичні положення щодо правової природи цінних паперів як 

категорії публічних фінансів, виходячи зі змісту публічної фінансової 

діяльності, її об’єктного складу та розуміння об’єкта фінансових 

правовідносин; 

– положення про необхідність узгодження податкового законодавства зі 

спеціальним законодавством, що визначає поняття цінних паперів, статус 

учасників операцій з ними тощо; 

– теоретичні положення про правовий статус фізичних осіб – платників 

податків, у тому числі з позицій включення до ПК України основних та 

факультативних ознак зазначених суб’єктів; 

– положення про роль міжнародних стандартів, європейських директив у 

формуванні та розвиткові національного податкового законодавства, зокрема у 

частині оподаткування доходів від операцій з цінними паперами; 

– висновок про необхідність скасування акцизного податку (особливого 

податку) з операцій з цінними паперами. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

положення дисертаційного дослідження, висновки та пропозиції можуть бути 

використані у: 

 науково-дослідній сфері – під час подальшого розроблення 
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теоретичних проблем фінансового (у тому числі податкового) права, а також у 

процесі дослідження цінних паперів як фінансового інструменту, що підпадає 

під фінансово-правовий вплив (довідка про впровадження в наукову діяльність 

результатів дослідження НДІ ІВ НАПрН України від 28.11.2013 р. № 388/1); 

 правотворчості – для вдосконалення чинного податкового 

законодавства у сфері оподаткування доходів фізичних осіб; 

 навчальному процесі – в ході підготовки відповідних розділів 

підручників, навчальних посібників із дисциплін «Фінансове право», 

«Податкове право», «Правове регулювання прямого оподаткування» та 

викладання зазначених курсів; 

 правозастосовній діяльності фізичних осіб, професійних торгівців 

цінними паперами та податкових органів України – в процесі податкового 

обліку, справляння податку на доходи фізичних осіб. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і теоретичні 

висновки, на яких базується дисертаційне дослідження, а також рекомендації 

щодо вдосконалення законодавства були оприлюднені на міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Тенденції та пріоритети реформування 

законодавства України» (28 грудня 2011 р., м. Запоріжжя), «Право та сучасне 

суспільство: реалії та співвідношення» (30 березня 2012 р., м. Запоріжжя), 

«Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного 

законодавства» (12–13 квітня 2012 р., м. Харків), «Тенденції та пріоритети 

реформування правової системи України», (24–25 травня 2012 р., м. Київ), 

«Роль права у забезпеченні законності та правопорядку» (31 серпня 2012 р., 

м. Запоріжжя), «Роль права та закону у сучасному суспільстві» (22–23 вересня, 

2012 р., м. Київ), «Національне та міжнародне право в сучасному вимірі» (28–

29 вересня 2012 р., м. Запоріжжя), «Пріоритетні напрямки розвитку правової 

системи України» (18–19 січня 2013 р., м. Львів). 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 

тринадцять наукових праць, п’ять з котрих – наукові статті у фахових 

виданнях з юридичних наук, з яких чотири входять до переліку фахових 
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видань, визначених чинним законодавством України, та одна вийшла друком в 

іноземному науковому виданні, вісім – тези доповідей за матеріалами науково-

практичних конференцій. 
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РОЗДІЛ 1. ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК КАТЕГОРІЯ ПУБЛІЧНИХ 

ФІНАНСІВ  

 

1.1. Цінні папери як фінансовий інструмент: особливості правової 

природи 

 

Не викликає сумнівів той факт, що для існування й розвитку будь-якої 

держави потрібна наявність публічних грошових фондів, створених із метою 

забезпечення виконання публічних завдань та функцій. Це твердження буде 

вірним і по відношенню до України. Адже її розвиток та зміцнення нерозривно 

пов’язуються як із реформуванням системи оподаткування та системи 

публічних доходів країни в цілому, так і реформуванням окремих сегментів 

національної фінансової системи. Будь-які із зазначених елементів потребують 

удосконалення їх правового регулювання та досягнення останнім відповідності 

сучасним тенденціям правового розвитку та міжнародним стандартам у цій 

сфері. Певну роль у цьому процесі відіграють й процеси глобалізації, у тому 

числі – глобалізації правової. Під останньою деякі автори розуміють 

неперервний, об’єктивно існуючий, загальносвітовий процес, який 

поширюється на правовідносини в усіх без винятку сферах суспільного життя, 

що мають світове значення, зумовлює виникнення взаємозв’язків та 

взаємозалежності між суб’єктами таких правовідносин, сприяє уніфікації, 

стандартизації норм права, створенню єдиного правового простору, а також 

може мати як позитивні, так і негативні наслідки [204, с. 117].  

Одним із фінансових інструментів, які пов’язуються із функціонуванням 

сучасної держави, виступають цінні папери. Їх обіг сприяє реалізації 

формальних очікувань вигоди та раціональних критеріїв ефективності, за 

допомогою яких характеризують ринкову економіку [82, с. 435]. При цьому на 

сучасному, надзвичайно складному за економічними умовами етапі виходу 

країн зі світової фінансової кризи, цінні папери є одним із базових фінансових 

інструментів, за допомогою яких держава як емітент намагається поповнити 
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бюджет, суб’єкти господарювання намагаються отримати інвестиції для 

розвитку бізнесу чи для поповнення обігових коштів, а будь-які інші суб’єкти 

за наслідками різноманітних операцій з ними планують отримати доходи.  

Згадані вище напрями використання цінних паперів дозволяють уявляти 

функціональне призначення даного фінансового інструменту, що посідає 

істотне місце поряд із грошовими коштами та валютними цінностями. Адже у 

своїй сукупності саме ці три основні фінансові інструменти створюють основу 

для мобілізації, розподілу та витрачання ресурсів публічних фондів коштів, а 

відтак – і складають предметний зміст публічної фінансової діяльності. А саме 

публічна фінансова діяльність становить предмет регулювання фінансового 

права як публічної галузі права. У межах саме фінансового права досліджують 

особливості мобілізації, розподілу, перерозподілу та витрачання фінансових 

ресурсів, що складають централізовані та децентралізовані фонди коштів, які 

все частіше називають публічними фінансовими ресурсами.  

Саме на таких позиціях стоять провідні вчені України та інших країн у 

частині визначення предметного напряму фінансово-правового регулювання. 

На підтвердження цього достатньо проаналізувати роботи Воронової Л.К., 

Дмитрик О.О., Заверухи І.Б., Запольського С.В., Касьяненко Л.М., 

Кучерявенка М.П., Лукашева О.А., Музики-Стефанчук О.А., Нечай А.А., 

Орлюк О.П., Пришви Н.Ю., Савченко Л.А., Щокіна Д.М. та багатьох інших.  

При застосуванні різних методів публічної фінансової діяльності згадані 

фінансові інструменти залучаються в різних обсягах. Зрозуміло, що перевага 

віддається грошовим коштам (у першу чергу – безготівковим), за рахунок яких 

здійснюється здебільшого мобілізація фінансових ресурсів. Грошові кошти 

розподіляються у межах централізованих фондів коштів (у першу чергу – 

бюджетів різних рівнів), за їх рахунок здійснюється фінансування бюджетних 

видатків зокрема та державних видатків в цілому. Водночас обмежувати 

публічні фінанси виключно грошовими коштами неможливо. Адже на 

сьогоднішній день і валютні цінності, і цінні папери давно вже посіли провідні 

місця у фінансових операціях, у тому числі тих, що здійснюються в інтересах 
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держави чи місцевих громад, в межах здійснення публічної фінансової 

діяльності уповноваженими суб’єктами – учасниками фінансових відносин. 

Достатньо продивитися статистику залучення фінансових ресурсів через цінні 

папери, аби стали зрозумілими їхні обсяги.  

Цінні папери є різних видів, до їх обігу залучаються різні суб’єкти, вони 

виконують різні функції, формуючи, у кінцевому підсумку ринок цінних 

паперів. При цьому основною функцією, яку має виконувати ринок цінних 

паперів, є забезпечення грошовим капіталом потреб економіки країни, шляхом 

створення механізму акумулювання, розподілу та перерозподілу фондів коштів 

від особи, яка володіє вільними інвестиційними ресурсами до особи, якій 

необхідні такі ресурси для розвитку. У літературі відзначають, що головною 

метою ринку цінних паперів кожної країни є становлення цілісного, 

високоліквідного, ефективного і справедливого ринку, регульованого 

державою, інтегрованого до світових фондових ринків [203, с. 58].  

Фондовий ринок тривалий час розглядається і практиками, і теоретиками 

в якості невід’ємної складової фінансової системи країн, що мають ринкову 

економіку.  

Трьома складовими фінансової системи загалом виступають:  

- фінансові посередники – банки, страхові компанії та інші інституційні 

інвестори, які спрямовують кошти тих, хто готовий вносити кошти / надавати 

позики тим, хто хоче їх отримувати; 

- фінансові ринки, де зустрічаються кредитори та позичальники (грошові 

ринки, фондові ринки); 

- інфраструктура фінансових ринків, завдяки якій гроші та фінансові 

активи переміщуються між покупцями та продавцями (платіжні системи, 

системи розрахунків за операціями з цінними паперами) [20, с. 152].  

Фондовий ринок, як один із елементів фінансової системи, за своєю суттю 

виступає специфічним середовищем, в якому відбувається трансформація 

сукупних збережень у інвестиції. Він відображає співвідношення попиту і 

пропозиції на фінансові активи та є вдалим балансом прямих та 
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опосередкованих відносин між учасниками ринку. За його допомогою 

відбувається акумуляція вільних ресурсів у перспективні галузі національних 

економік [235, с. 92; 256, с. 28]. Основним об’єктом, з яким працює фондовий 

ринок, саме і є цінний папір.   

Водночас із цінними паперами працює не лише фондовий ринок, але й  

ринок цінних паперів у цілому
1
. Із цього приводу доцільно зауважити, що 

ринок цінних паперів нерідко називають фондовим ринком, але багато хто із 

вчених вважає таке ототожнення невірним. Адже ринок цінних паперів означає 

більш широке поняття, ніж фондовий ринок, оскільки останній включає не усі 

цінні папери, а лише фондові цінності, тобто інвестиційні папери. На наш 

погляд, саме такий підхід щодо недоцільності ототожнення даних ринків є 

вірним.  

Виступаючи предметом здійснення цивільно-правових угод, цінні папери 

разом із тим розглядаються і в якості фінансових  інструментів, що підпадають 

під регулювання фінансово-правових норм. Операції з цінними паперами 

виступають предметом фінансово-правового регулювання. При цьому вірним 

зазначене твердження буде по відношенню до будь-яких складових даних 

операцій, у тому числі й у частині, що стосується їх оподаткування. Адже цінні 

папери за своєю суттю є дохідним фінансовим інструментом як для своїх 

власників, так і володільців. Відтак, наявність отриманих від володіння чи 

розпорядження цінними паперами доходів свідчить про закладену 

законодавством можливість їх оподаткування. Особливості такого 

оподаткування залежать від того, що за операції з цінними паперами 

здійснюються, про який вид цінних паперів іде мова, хто є суб’єктом операцій 

з цінними паперами, тощо.  

З огляду на те, що із 2011 року у чинність вступили новий Бюджетний  

кодекс України [21] та Податковий кодекс України (далі – Податковий кодекс, 

ПК) [163] (який за цей час зазнав суттєвих змін), внесено істотні зміни до 

банківського законодавства, проведено реформування державних регуляторів 

                                                 
1
 Див. : Батунин М. Соотношение фондового рынка и рынка ценных бумаг [15, с. 111 – 112].   
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на фінансових ринках, тощо, не викликає сумнівів необхідність глибоких 

теоретичних досліджень проблем правового забезпечення операцій з цінними 

паперами (як таких, що здійснюються на фондовому ринку, так і будь-яких 

інших операцій). Адже у будь-якому разі такі операції пов’язуються з 

необхідністю додержання правил оподаткування, встановлених податковим 

законодавством для даного об’єкту. Крім того, у частині формування дохідних 

частин бюджетів різних рівнів за рахунок надходжень від запозичень, 

здійснених у зв’язку з випуском цінних паперів, виникає вже перетинання 

норм бюджетного та податкового законодавства, що нерідко породжує 

конфлікти у процесі правозастосування.  

Слід брати до уваги ще й таку причину, як зміни, що безпосередньо 

відбуваються у національній економіці під впливом світової фінансової кризи. 

Яка негативно вплинула на кредитно-фінансову систему світу взагалі та 

України зокрема (враховуючи внутрішні політичні фактори). Відтак, в Україні 

ще й досі спостерігається значний дефіцит грошової маси у сфері публічних 

фінансів (про це, зокрема, свідчить постійно зростаючий дефіцит державного 

бюджету, проблеми із обслуговуванням Державною казначейською службою 

України державних та місцевих видатків тощо). Ця обставина змушує Кабінет 

Міністрів України емітувати цінні папери з визначеним відсотком дохідності 

для залучення коштів із метою поповнення дохідної частини бюджету як 

одного з напрямів розв’язання проблем із недостатністю фінансових ресурсів. 

Останнім таким прикладом є введення векселів для розрахунку за боргами 

бюджету відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо реструктуризації 

бюджетної заборгованості)», який був проголосований парламентом та 

підписаний Президентом України 23.07.2013 р. [60]. Уряду було надано право 

реструктуризувати в державному бюджеті 2013 р. фактичну бюджетну 

заборгованість з визначенням ним витрат держбюджету, яка виникла на 1 січня 

2013 р., шляхом видачі фінансових казначейських векселів. Термін їх обігу 
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становитиме до 5-ти років. За допомогою векселів було закріплено можливість 

здійснювати відшкодування податку на додану вартість протягом 2013 р.  

Не викликає сумнівів і той факт, що під негативним впливом фінансової 

кризи опинилися майже всі галузі виробництва, навіть ті, які в недалекому 

минулому були найприбутковішими. Це істотним чином вплинуло на вартість 

цінних паперів (у бік їх зменшення), емітованих підприємствами, які 

представляють ці галузі та є великими гравцями на фондовому ринку. 

Водночас дана обставина спонукає фізичних осіб до придбання таких ЦП із 

метою у подальшому отримати прибуток від здійснення операцій з ними. 

Отриманий внаслідок цього дохід також виступає об’єктом оподаткування.  

Практичне значення цінних паперів у розвиткові фондових ринків, 

зокрема, та фінансових ринків у цілому робить їх актуальними з позицій 

наукового пошуку представниками різних галузей, у тому числі – й 

фінансового права. Тим більше, що здебільшого у правовій науці цінний папір 

розглядається в якості цивільно-правової категорії; переважна кількість 

наукових досліджень здійснюється представниками науки цивільного права
1
. 

Хоча такий підхід не є єдиним. Наприклад, у дисертаційних дослідженнях 

Андреєва Д.М. [5] та Дідича О.В. [47] розкриваються адміністративно-правові 

засоби захисту прав власників цінних паперів та адміністративно-правовий 

статус торгівців цінними паперами.  

Водночас, як уже згадувалося вище, цінні папери мають розглядатися не 

лише як об’єкт цивільно-правових договорів. Оскільки цінні папери разом із 

валютними цінностями та грошима виступають фінансовими інструментами, 

що використовуються в процесі здійснення публічної фінансової діяльності. 

На глобалізаційному рівні операції з цінними паперами та іншими 

фінансовими інструментами, валютні операції, розрахункове та кредитне 

обслуговування руху товарів та послуг, іноземні інвестиції, міжнародна 
                                                 

1
 Прикладами можуть бути дисертаційні дослідження, присвячені як проблемам правового регулювання 

ринку цінних паперів в Україні в цілому (Панова Л.В. [146]), так і розгляду правової природи різноманітних 

цінних паперів зокрема. Так, у цивільно-правовій науці досліджувалися питання правової природи похідних 

цінних паперів (Мица Ю.В. [118]) та розрахункового чека (Кулик Д.О. [100]), державні цінні папери як об’єкти 

цивільних прав (Харицький В.П. [216]), правове регулювання застави цінних паперів в Україні (Виговський 

О.І. [23]).  
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офіційна допомога формують світові фінансові потоки. Відзначають, що в 

останні роки тільки через розміщення єврооблігацій та акцій на 

наднаціональному рівні щорічно акумулювалося до 500 млрд. дол. [119, с. 45]. 

Відтак, цінні папери можуть та мають виступати й об’єктом фінансово-

правового регулювання, оскільки саме останнє вирішує питання унормування 

діяльності фінансової системи та здійснення публічної фінансової діяльності. 

Слід відзначити, що певною мірою питання фінансово-правового регулювання 

в частині застосування його методів до цінних паперів знайшли свого 

відображення на сторінках підручників та навчальних посібників із 

фінансового та банківського права, зокрема, Ващенко Ю.В. [22], Гетманцева 

Д.О. [34], Качана О.О. [88], Карманова Є.В. [87], Костюченка О.А. [95], Орлюк 

О.П. [141], Селіванова А.О. [12] та інших. Однак це лише окремі положення, 

які жодною мірою не можуть розкрити увесь спектр проблематики, що 

виникає у процесі оподаткування операцій з цінними паперами.  

Аналіз дисертаційних досліджень також дозволяє говорити про 

недостатнє розкриття проблем фінансово-правового регулювання цінних 

паперів. Адже у сфері публічної діяльності всього декілька робіт, зокрема, 

Бєлікової О.В. [16], Приступко А.О. [185] стосуються розгляду цінних паперів 

як інструменту на фондовому ринку, щодо якого здійснюється фінансово-

правове регулювання. Дисертаційні дослідження Драгана О. В. [49] та 

Остапович Г.М. [144] присвячені проблемам державно-правового регулювання 

діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів та державному 

контролю на ринку цінних паперів України відповідно. Першин В. Г. [153] 

аналізував цінні папери з позицій організаційно-правового забезпечення 

впровадження іпотечного кредитування в Україні. Наприкінці жовтня 2013 р. 

була захищена дисертація Гедзюк О.В. [32], присвячена правовому 

регулюванню бюджетних надходжень від операцій з цінними паперами, в якій 

в одному з підрозділів розглядалося питання справляння податку на доходи 

фізичних осіб, отриманих від операцій з цінними паперами.  
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Отже, як видно із вищенаведеного, у наукових дослідженнях майже не 

приділяється увага цінним паперам як об’єкту оподаткування. Водночас цінні 

папери як фінансовий інструмент, що підпадає під фінансово-правове 

регулювання, потребують безпосереднього дослідження, і умовах сучасного 

виходу зі світової фінансової кризи мають надзвичайну актуальність як 

категорія насамперед практичного змісту. Однак проведення такого 

дослідження вимагає, у першу чергу, розкриття правової природи самих 

цінних паперів. Особливо із врахуванням думки, що «науково-теоретичні 

роботи прикладного характеру допомагають вирішувати часткові питання, які 

виникають на практиці» [218, с. 201].  

Крім того, неефективне регулювання операцій з цінними паперами з 

однією сторони та низька активність суб’єктів фондового ринку з іншої не 

слугують на користь стабільності фінансової системи. Натомість фінансову 

систему вважають стабільною [78, с. 27; 258, с. 15], якщо вона має три 

ключових характеристики: 

- по-перше, фінансова система має бути спроможною ефективно та 

безперешкодно переміщувати ресурси від власників заощаджень до інвесторів; 

- по-друге, фінансові ризики мають бути адекватно визначені та 

достатньо розумно оцінені, при цьому також необхідно добре управляти 

ризиками; 

- по-третє, фінансова система має бути у такому стані, аби відносно 

комфортно переносити різного роду несподіванки та потрясіння, що 

виникають у фінансовій сфері та секторі реальної економіки.  

Ознайомлення із фаховою літературою дозволяє зробити ряд висновків 

стосовно природи цінних паперів. Фінансова енциклопедія визначає цінні 

папери (securities) (далі по тексту – цінні папери, ЦП) як фінансові 

інструменти стандартизованої форми, що визначають взаємовідносини між їх 

емітентом та власником (інвестором) та наділяють іншу сторону вираженими у 

них майновими правами [223, с. 454].  
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Подібні визначення цінних паперів містяться у більшості економічних та 

фінансових енциклопедій та словників. Зокрема, Глосарій фінансових термінів 

під цінними паперами розглядає документи встановленої форми з 

відповідними реквізитами, що засвідчують грошові чи інші майнові права [35].  

Як економічна категорія цінні папери – це права на ресурси, які уособлені 

від своєї основи і навіть мають власну матеріальну форму (наприклад, у 

вигляді паперового сертифікату, запису по рахунках тощо), а також мають 

наступні фундаментальні властивості: обіговість, доступність для цивільного 

обороту, стандартність і серійність, документальність, регулювання та 

визнання державою, ринко вість ліквідність, ризик [241].  

Згідно із Тлумачним словником з банківської справи цінний папір є 

документом, що засвідчує із дотриманням встановленої форми та обов’язкових 

реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі лише при 

його пред’явленні. При цьому із передачею ЦП переходять усі засвідчувані 

ним права у сукупності [145, с. 380]. ЦП приносять їх володільцям дохід у 

вигляді процентів – облігації або дивідендів – акції [11, с. 124].  

Якщо подивитися на зазначені визначення, можна зробити висновок, що 

акцент у них робиться на цивільно-правовій природі цінних паперів, адже 

підкреслюються особливості форми, майновий характер тощо. З одного боку 

такий підхід є доцільним, виходячи із суті операцій, що здійснюються з 

цінними паперами (що випливає, переважно, із диспозитивного характеру 

таких операцій). Водночас, негативним фактором є відсутність законодавчого 

закріплення поняття цінних паперів у фінансовому законодавстві у тому 

обсязі, який вимагається від термінологічного апарату законів, що регулюють 

сферу публічної фінансової діяльності (незалежно від її інституційної 

приналежності).  

Відтак, говорячи про цінні папери як об’єкт фінансово-правового 

регулювання, слід виходити з визначень, що закріплюються за ними не стільки 

цивільним, скільки спеціальним законодавством у цій сфері.  
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На легальному рівні визначення цінних паперів закріплюється у ч. 1 ст. 

194 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) [230] та у ч. 1 ст. 3 

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» [76]. Таким чином, 

мова йде про двоступеневий рівень регламентації цінних паперів. Зокрема, 

згідно із ч. 1 ст. 194 ЦК України під цінним папером розуміється документ 

встановленого зразка з відповідними реквізитами
1
, що засвідчує грошове або 

інше майнове право, визначає взаємовідносини між особою, яка його 

випустила (видала), і власником, передбачає виконання зобов’язань згідно з 

умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають із 

цього документа, іншим особам. До прав, які засвідчують цінні папери як 

юридична категорія, відносять володіння самим цінним папером, посвідчення 

майнових і зобов’язальних прав, прав управління, посвідчення передачі, 

отримання власності [203, с. 83].  

Спеціальним законом, що регулює відносини у сфері випуску та обігу 

цінних паперів, є Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 

23.02.2006 р. № 3480-IV [76]. Відповідно до нього в Україні можуть 

випускатися емісійні та неемісійні цінні папери. До перших відносяться акції, 

облігації підприємств, облігації місцевих позик, державні облігації України, 

іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, сертифікати фондів операцій з 

нерухомістю, інвестиційні сертифікати, казначейські зобов’язання України.  

Аналізуючи місце зазначеного закону в системі джерел, застосованих при 

розв’язанні проблем визначення правового статусу цінних паперів, відзначимо, 

що даний закон може розглядатися як закон, що містить норми різних галузей 

законодавства. Адже його положення можна відносити як до цивільного 

законодавства, так і до адміністративного та фінансового. Недаремно у 

преамбулі Закону зазначено, що він регулює відносини, що виникають під час 

розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності 

                                                 
1
 Рішенням ДКЦПіФР від 22.12.2010 р. № 1942 «Про встановлення ознак фіктивності цінних паперів та 

деривативів» було визначено ознаки відповідно ЦП вимогам законодавства, недотримання яких свідчить про 

їх фіктивність.  
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функціонування фондового ринку. Із цього приводу можна послатися на 

положення теорії права, в якій при аналізі співвідношення системи права та 

системи законодавства звертається увага на відсутність тотожності в 

предметному регулюванні цих систем та підкреслюється той факт, що 

«нерідко законотворчі органи при компонуванні окремих нормативних 

правових актів керуються не лише логікою правового матеріалу, але й 

класифікаційними міркуваннями» [192, с. 234]. У теорії права говорять про те, 

що галузь законодавства може поєднувати в собі норми декількох галузей 

права [55, с. 266; 207, с. 137; 208, с. 124]. Якщо йти за аналогією, то можна 

говорити про доцільність застосування даного твердження до окремих 

елементів галузі законодавства, у тому числі – до законів.  

Певною мірою на підтвердження даної тези слугують й положення 

фінансово-правової науки. Адже її представники вважають, що «закони – 

джерела фінансового права можна умовно поділити на: 1) спеціальні фінансові 

закони (включаючи фінансові кодекси і загальні закони про фінанси); 2) 

закони, що містять окремі норми фінансового права» [227, с. 86]. Водночас 

Дмитрик О.О. із цього приводу зауважує, що «запропоноване О.М. 

Горбуновою групування потребує певного корегування. По-перше, поза 

увагою в даному випадку залишилися закони, які поряд з фінансово-

правовими місять норми інших галузей законодавства. По-друге, навряд чи всі 

закони, які містять виключно фінансово-правові норми, треба називати 

спеціальними фінансовими законами. Виходячи з того, на регулювання яких 

відносин спрямований законодавчий акт, закони, що є джерелами фінансового 

права можна розподілити на комплексні (міжгалузеві) та фінансові» [48, с. 

129]. Стосовно Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» це 

твердження, на наш погляд, є таким, що відповідає суті, підтвердженням чого 

будуть наступні положення даного дослідження.  

Доцільно зауважити, що саме даний Закон надав легальне визначення 

фінансових інструментів у сучасному розумінні цінних паперів. Адже згідно з 

абз. 14 ст. 1 Закону «Про цінні папери і фондовий ринок» фінансові 
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інструменти – це цінні папери, строкові контракти (ф'ючерси), інструменти 

грошового обігу, відсоткові строкові контракти (форварди), строкові 

контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) в разі залежності ціни від 

відсоткової ставки, валютного курсу чи фондового індексу (відсоткові, курсові 

чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-

якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що 

передбачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони).  

Загалом у теорії фінансів під фінансовими інструментами (financial 

instrument) розуміють будь-який контракт, результатом якого є поява певної 

статті активів в активах однієї сторони контракту та статті в пасивах іншої 

сторони контракту. Розрізняють інструменти грошового ринку та інструменти 

ринку капіталів. До фінансових інструментів відносяться валюта, цінні папери 

та індекси їх курсів [262]. Також до фінансових інструментів відносять 

різноманітні види ринкового продукту фінансової природи; цінні папери, 

грошові зобов’язання, валюта, ф’ючерси, опціони тощо [56].  

Відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (зокрема, 

МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: розкриття та надання інформації», МФСЗ 

39 «Фінансові інструменти. Порядок обліку та оцінки фінансових 

інструментів»)
1
 фінансовий інструмент – це будь-який договір, при якому 

одночасно виникає фінансовий актив у однієї організації та фінансове 

зобов’язання або частковий інструмент – у іншої. МСФЗ 32 регламентує 

розкриття інформації щодо фінансових інструментів, МФСЗ 39 – порядок 

визнання, списання, оцінки фінансових інструментів та питання обліку 

хеджування.  

До фінансових інструментів відносяться фінансові активи. Основними 

типами фінансових активів є боргові зобов’язання, акції та похідні цінні 

папери. Боргові інструменти називають ще інструментами із фіксованим 

доходом, оскільки по них в майбутньому обіцяється виплата фіксованих сум. 
                                                 

1
 МФСО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление»  – «Financial Instruments: Disclosure 

and Presentation» (ввод в действие и даты пересмотра: 1992, 1999, редакция 2000, пересмотры 2001, 2008).  

МФСО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» – IAS «Financial Instruments: Recognition and 

Measurement» (ввод в действие и даты пересмотра: 2001, 2003, 2004) [121; 217]. 
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[18, с. 77]. Як видно із усього вищенаведеного, цінні папери відносяться до 

фінансових інструментів і виступають фінансовими активами.  

Зазначені положення знайшли свого закріплення не лише у теорії 

фінансів, але й безпосередньо у фінансово-правовій теорії. Зокрема, про 

включення цінних паперів до складу фінансів як системи економічних 

відносин, що складають суть публічної фінансової діяльності (фінансової 

діяльності держави та органів місцевого самоврядування), йдеться у 

підручниках із фінансового права Воронової Л.К. [27, с. 13]; Кучерявенка М.П. 

[28, с. 6 – 7], Орлюк О.П. [142, с. 17], Грачової О.Ю. [40, с. 14 – 15],     

Петрової Г.В. [157, с. 8] та інших.  

Цінним паперам притаманно виконання ряду функцій, зокрема, за їх 

допомогою відбувається перерозподіл грошових коштів (капіталів) між 

галузями та сферами економіки, між територіями і країнами, між населенням і 

сферами економіки, між населенням і державою тощо; встановлення певних 

додаткових прав для її власника (крім права на капітал). У ЦП втілюється й 

така прямо пов’язана з їх випуском функція як забезпечення отримання доходу 

на капітал та/або повернення самого капіталу. 

Оскільки цінні папери притаманні ринковим економікам і розвиненим 

фінансовим ринкам, відтак наявність ринкових характеристик дозволяє 

отримати уявлення щодо ряду аспектів стосовно різноманітних ЦП. Зокрема, 

мова йде про визначення типу активу, який лежить в основі ЦП. Таким 

активом можуть виступати гроші, товари, сукупні активи юридичної особи. 

Виокремлюються й такі характеристики як: 1) форма володіння: ЦП на 

пред’явника чи на конкретну особу (юридичну, фізичну); 2) форма випуску: 

емісійна та неемісійна (індивідуальна); 3) форма власності та вид емітенту, що 

випускає на ринок ЦП: держава, підприємства, приватні особи; 4) характер 

обігу: вільно обертаються на ринку або є обмеження [35]. За конкретними ЦП 

можна визначати рівень ризику по операціях з ними: високий, середній, 

низький [78, с. 26].  
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Залежно від того, чи це корпоративні, чи це боргові ЦП, визначається 

форма вкладення коштів – запозичуються кошти в борг при придбанні ЦП чи 

переходять у власність. Відповідно, визначається й наявність чи відсутність 

доходів за ЦП [97, с. 34]. Можуть визначаться й будь-які інші види прав, що 

надаються власникові ЦП, які безпосередньо випливають із економічної суті 

того чи іншого цінного паперу.  

Як зауважують фахівці із банківського права, у цінному папері мають 

бути чітко визначені права володіння або відносини позики чи визначені ті 

юридичні можливості, на здійснення яких має право його законний власник. 

Це може бути одержання доходу у вигляді дивідендів, відсотків чи певного 

майна [12, с. 192]. Саме одержання доходу від володіння цінними паперами 

являє цікавість у контексті даного дисертаційного дослідження. Адже доходи є 

об’єктом оподаткування відповідно до вимог податкового законодавства.  

Цінний папір як фінансова, економічна категорія, має відповідні 

характеристики: часові, просторові, ринкові. Часові характеристики 

визначають: 1) термін існування ЦП (коли випущений в обіг і на який 

термін/безстроково); 2) походження ЦП: чи веде ЦП походження від своєї 

первинної основи (товару, грошей), чи від інших ЦП. Просторові 

характеристики визначають: 1) форму існування ЦП – паперова 

(документарна) чи безпаперова (бездокументарна); 2) національну належність: 

ЦП вітчизняний чи іноземний; 3) територіальну належність [17, с. 65].  

Шумілов В.М., розкриваючи засади міжнародного фінансового права, 

пропонує класифікувати цінні папери за характером операцій та угод, цілями 

випуску. Згідно даної класифікації ЦП поділяються на: 1) фондові – папери 

«ходять» на фондовій біржі (акції, облігації), і у свою чергу поділяються на 

основні та допоміжні; 2) комерційні (папери обслуговують майнові угоди, 

процес товарообігу (векселі, чеки, коносаменти, заставні, тощо). Відповідно, 

інститут цінних паперів «обслуговує», на погляд вченого, як міжнародні 

фінансові, так і міжнародні торговельні відносини [237, с. 319 – 320].  
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Як юридична категорія, цінний папір наділяється рядом ознак, а саме 

документарність, втіленням прав особи, оборотоздатністю, публічною 

дійсністю, тощо [139, с. 48; 241; 14, с. 281]. Зазначені ознаки є невід’ємною 

характеристикою будь-якого цінного паперу. Такі ознаки мають значення для 

ЦП і в розумінні його як фінансового інструменту. Разом із тим розгляд ЦП в 

якості об’єкту фінансово-правового регулювання надаватиме йому додаткових 

ознак, що мають значення саме у контексті імперативного регулювання. 

Зазначені ознаки характеризують не стільки правову природу певного цінного 

паперу, скільки відокремлюють його в якості доходного джерела для 

оподаткування. Адже об’єктом оподаткування виступає не сам цінний папір, а 

доходи чи прибутки, отримані від операцій із таким цінним папером.  

Всі вищевикладені характеристики дозволяють проводити різноманітні 

класифікації цінних паперів як правового, так і фінансового характеру. Так, 

залежно від того, на що переважно або повністю розповсюджується майнове 

право – на сам актив чи на зміну його ціни, цінні папери поділяються на два 

класи [198, с. 64]. До ЦП першого класу (порядку) відносять фінансові 

інструменти стандартизованої форми, що засвідчують право володіння чи 

відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, 

та їх власником і передбачають, як правило, виплату їх власнику доходу у 

вигляді дивідендів або процентів. До ЦП другого класу (порядку) (деривативів, 

похідних ЦП) відносять ЦП, які підтверджують права чи зобов’язання їх 

власника купити або продати ЦП першого порядку на завчасно визначених 

умовах у майбутньому.  

За порядком їх розміщення (видачі) ЦП поділяються на емісійні та 

неемісійні. Емісійні ЦП – це цінні папери, які посвідчують однакові права їх 

власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні 

зобов'язання (емітент). До емісійних ЦП належать, як вже згадувалося вище, 

акції; облігації підприємств; облігації місцевих позик; державні облігації 

України; іпотечні сертифікати; іпотечні облігації; сертифікати фондів операцій 

з нерухомістю (далі – сертифікати ФОН); інвестиційні сертифікати; 
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казначейські зобов'язання України (ч. 2 ст. 3 Закону «Про цінні папери та 

фондовий ринок»). ЦП, що не належать до емісійних ЦП, можуть бути визнані 

такими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо це 

не суперечить спеціальним законам про ці групи та/або види ЦП. При цьому 

неемісійні цінні папери, згідно законодавства, можуть існувати виключно в 

документарній формі [30].  

Світова практика передбачає й такий вид ЦП як гібридні (hybrid security) – 

цінні папери, що мають одночасно певні характеристики ЦП різних груп, 

наприклад: пайових і боргових, боргових та похідних тощо [250].  

За формою випуску ЦП можуть бути на пред'явника, іменні або ордерні. 

Відтак, права, посвідчені ЦП, належать: пред'явникові ЦП (ЦП на 

пред'явника); особі, зазначеній у ЦП (іменний ЦП); особі, зазначеній у ЦП, яка 

може сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) 

іншу уповноважену особу (ордерний ЦП) [240].  

За формою існування ЦП поділяються на документарні та 

бездокументарні. Свого часу, згідно Указу Президента України «Про облік 

прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність» від 25 травня 

1994 р. № 247/94 [214] було закріплено, що випуск цінних паперів може 

здійснюватися як у паперовій, так і без паперовій формі (у вигляді записів у 

електронних базах даних).  

В обороті можуть бути такі групи ЦП як пайові, боргові, іпотечні, 

приватизаційні, похідні, товаророзпорядчі. Аналіз монографічних джерел [223, 

с. 456; 17, с. 85; 203, с. 72 – 73] та чинного законодавства дозволяє зробити 

наступні узагальнення щодо видів цінних паперів, які мають значення для 

визначення особливостей оподаткування операцій з ними.  

Так, під пайовими цінними паперами (rationing securities) розуміються 

цінні папери, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім 

інвестиційних сертифікатів та сертифікатів ФОН), надають власнику право на 

участь в управлінні емітентом (крім сертифікатів ФОН) і отримання частини 

прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації 
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емітента (крім сертифікатів ФОН). До пайових ЦП відносяться акції, 

інвестиційні сертифікати та сертифікати ФОН
1
.  

Говорячи про пайові цінні папери, слід виходити із того, що вони (у 

першу чергу – акції) являють собою титули власності на майно компанії, що 

здійснила їхню емісію. Вони засвідчують участь емітента у капіталі 

підприємства (господарського товариства, іншого суб’єкта), право на 

залишкову участь в його активах після вирахування усіх його зобов’язань. 

Характеристиками пайових ЦП є рівень притаманного ризику, величина та вид 

доходу. У світовій практиці застосовують поділ акцій на наступні категорії: 

«акції з блакитними корінцями», «дохідні акції», «акції зростання», «циклічні 

акції», «спекулятивні акції» [252, с. 126; 255, с. 176].  

У контексті фінансового права слід зазначати, що пайові цінні папери 

переважно не розглядаються в якості об’єкту правового регулювання у процесі 

публічної фінансової діяльності. Водночас зазначене твердження не буде 

цілком вірним у частині оподаткування. Адже доходи від корпоративних прав, 

які саме й можуть оформлювати пайові ЦП, є тим видом доходів, що 

підпадають під загальний режим оподаткування, визначений чинним ПК  

України. Особливості такого оподаткування доходів, що отримуються 

фізичними особами, розглядатимуться у подальших розділах роботи.  

                                                 
1
 Акцією є іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що 

стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного 

товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його 

ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним 

кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних 

товариств, і законодавством про інститути спільного інвестування (ч. 1 ст. 6 Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок»). Акція є неподільною. Акції існують виключно в без документарній формі.  

Інвестиційний сертифікат – це цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною 

компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності 

інвестора на частку в інвестиційному фондів, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому 

інвестиційному фонді. Особливості емісії, розміщення, обігу, обліку та погашення інвестиційних сертифікатів 

визначаються відповідним законодавством (стаття 12 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»). 

Що стосується сертифікатів ФОН, то їх визначення та регулювання здійснюється на підставі Закону 

України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 

нерухомістю» [75], відповідно до якого сертифікат ФОН являє собою цінний папір, що засвідчує право його 

власника на отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю (абз. 11 ст. 2). Зауважимо, що 

віднесення сертифікатів ФОН до пайових цінних паперів відбулося лише після внесення у 2008 році змін до 

Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок». До того часу сертифікати ФОН вважалися одним із 

видів іпотечних ЦП. Внесені зміни не лише перевели зазначені цінні папери з однієї групи класифікації до 

іншої, але й вплинули на особливості оподаткування операцій із сертифікатами ФОН.  
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У свою чергу боргові цінні папери (debt securities) – це цінні папери, що 

посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити 

у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до 

зобов'язання. Власник має право отримати фіксовані суми боргу та, як 

правило, дохід у визначені терміни. Найбільш розповсюдженим прикладом 

боргових цінних паперів є облігації
1
. Найважливішими характеристиками 

боргових ЦП є: термін погашення, процентна (купонна) ставка, застереження 

про відкликання, податковий статус, ліквідність, вірогідність платежу. До 

боргових ЦП відносяться: облігації підприємств; державні облігації України; 

облігації місцевих позик; казначейські зобов'язання України; ощадні 

(депозитні) сертифікати; векселі
2
. 

На відміну від пайових ЦП, боргові ЦП є стандартним фінансовим 

інструментом, що використовується у процесі публічної фінансової діяльності. 

Боргові зобов’язання держави та органів місцевого самоврядування, що 

здійснюються у межах повноважень відповідних органів влади, визначених 

Бюджетним кодексом України, оформлюються шляхом випуску відповідного 

виду боргових цінних паперів. Під державними цінними паперами у фаховій 

літературі розуміють цінні папери, що випускаються в обіг державою, в особі 

уповноваженого органу, у порядку, передбаченому чинним законодавстом. Це 

вид боргових цінних паперів, що засвідчують відносини позики і 

                                                 
1
 Облігація являє собою цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником грошей, визначає 

відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути 

власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити 

доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення (ч. 1 ст. 7 Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок»). Облігації можуть існувати виключно в бездокументарній формі. Емітент може 

розміщувати іменні облігації та облігації на пред’явника 

Розрізняють відсоткові, цільові та дисконтні облігації. Відсоткові облігації – облігації, за якими 

передбачається виплата відсоткових доходів. Цільові облігації – облігації, виконання зобов’язань за якими 

здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг відповідно до вимог, встановлених умовами 

розміщення таких облігацій, а також шляхом сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, 

передбачених проспектом емісії облігацій. Дисконтні облігації – облігації, що розміщуються за ціною, 

нижчою ніж їх номінальна вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації 

виплачується власнику облігації під час її погашення і становить доход (дисконт) за облігацією.  
2
 Щодо останніх, то векселі в Україні хоча й застосовуються (у першу чергу – за участі банківських 

установ), тим не менше і досі не посіли того місця, що мають у міжнародних розрахунках. Загалом же вексель 

являє собою цінний папір, що засвідчує безумовне абстрактне грошове зобов’язання. Існує два види векселів – 

прості та переказні. У міжнародній практиці виокремлюють женевську та англо-американську вексельні 

системи як основні існуючі на даний момент системи вексельного права. Основна різниця в юридичній 

природі двох типів векселів полягає у тому, що женевський вексель – це ордерний цінний папір, а англо-

американський вексель – це обіговий документ двох видів: ордерний та на пред’явника [79, с. 305; 258, с. 172].  
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передбачають зобов’язання емітента сплатити у визначений строк кошти 

відповідно до зобов’язання, відтак, виступають однією із форм державних 

запозичень [54, с. 32; 91, с. 128 – 129]. 

Серед державних цінних паперів превалюють державні облігації
1
 та 

казначейські зобов’язання
2
. Емісія згаданих вище цінних паперів виступає 

частиною бюджетного процесу і не підлягає регулюванню НКЦПФР як 

державним регулятором фондового ринку. Натомість регулювання випуску 

боргових ЦП здійснюється на підставі положень закону про Державний 

бюджет України на відповідний рік. Ним встановлюються граничні розміри 

державного зовнішнього та внутрішнього боргу. При цьому обсяг емісії 

казначейських зобов’язань України у сукупності з емісією державних 

облігацій внутрішніх державних позик України не може перевищувати 

граничного обсягу внутрішнього державного боргу та обсягу пов’язаних з 

обслуговуванням державного боргу видатків, визначених законом про 

Державний бюджет України на відповідний рік. 

Національний банк відповідно до функцій, закріплених чинним 

банківським законодавством, виконує операції з обслуговування державного 

боргу, пов’язані з розміщенням державних цінних паперів, їхнім погашенням і 

виплатою доходу за ними. У п. 9 ст. 10 Закону України «Про цінні папери і 

фондовий ринок» уточнюється, що у даному разі йдеться про операції, 

                                                 
1
 Згідно ст. 10 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» державні облігації України 

можуть бути довгострокові – понад п’ять років, середньострокові – від одного до п’яти років та 

короткострокові – до одного року. Державні облігації України поділяються на облігації внутрішніх державних 

позик, облігації зовнішніх державних позик України та цільові облігації внутрішніх державних позик України. 

Вони можуть бути іменними або на пред’явника. Водночас особливістю державних облігації України є те, що 

вони можуть існувати виключно у бездокументарній формі. Продаж облігацій внутрішніх державних позик 

України здійснюється в національній або іноземній валюті, а облігації зовнішніх державних позик України – у 

валюті запозичення. Виплата доходів і погашення державних облігацій України здійснюється грошима або 

державними облігаціями України інших видів за згодою сторін. 
2
 Казначейське зобов’язання України являє собою державний цінний папір, що розміщується виключно 

на добровільних засадах серед фізичних осіб, посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України 

перед власником на отримання грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення 

казначейських зобов’язань України (стаття 11 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»). 

Номінальна вартість казначейських зобов’язань України може бути визначена у національній або іноземній 

валюті. Погашення та сплата доходу за казначейськими зобов’язаннями України гарантується доходами 

Державного бюджету України. Казначейські зобов’язання України можуть бути довгострокові – понад п’ять 

років, середньострокові – від одного до п’яти років та короткострокові – до одного року. Можуть бути 

іменними або на пред’явника. Емітентом казначейських зобов’язань України виступає держава в особі 

Міністерства фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України.  
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пов’язані з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик та цільових 

облігацій внутрішніх державних позик України. Також НБУ провадить 

депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів. Поряд із центральним 

банком із державними борговими ЦП працює Державна казначейська служба 

України, яка забезпечує спільно з Міністерством фінансів України та НБУ 

управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом та проводить їх 

обслуговування відповідно до чинного законодавства. Кошти від реалізації 

державних облігацій та казначейських зобов’язань спрямовуються на покриття 

поточних видатків державного бюджету. Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 10 Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» кошти, залучені до 

Державного бюджету України від розміщення цільових облігацій внутрішніх 

державних позик України, використовуються виключно для фінансування 

державних або регіональних програм і проектів на умовах їх повернення в 

обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на 

відповідний рік. 

Виплата доходу від державних облігацій та казначейських зобов’язань та 

їх погашення здійснюються відповідно до умов їх випуску, затверджених: за 

довгостроковими і короткостроковими зобов’язаннями – Кабінетом Міністрів 

України, за короткостроковими – Міністерством фінансів України.  

Доцільно зауважити, що боргові цінні папери відіграють надзвичайно 

важливу роль на ринках капіталів не лише України, але й всього світу. У цьому 

сенсі слід відмітити тенденцію, що спостерігається в останні роки на світовому 

фінансовому ринку в структурі облігаційних позик. Як відомо, до найбільших 

позичальників на ринку облігацій, у тому числі державних та муніципальних, 

відносяться банки і корпорації, які залучають більше половини його ресурсів. 

Однак, як відзначають, в останній час тут проявляється низка нових процесів, 

які необхідно враховувати у зовнішній фінансовій політиці. Зокрема, ринок 

цінних паперів акціонерного типу, до якого відносяться облігації, що 

конвертуються в акції, та облігації з вантами на право обміну на акції, 

характеризується нестійким зростанням [115, с. 287]. Інвестори надають 
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перевагу більш звичним для них облігаціям, ніж придбанню титулу власності у 

формі акціонерного капіталу, що вимагає досить повного знання про стан 

справ не лише в емітента, але й в галузі, де такий емітент спеціалізується, а 

також у наявній загальній економічній ситуації. Водночас світова криза 

призвела до певних змін у частині залучення частки державних запозичень з 

боку урядів як розвинених промислових країн, так і країн, що розвиваються. 

Недаремно в Україні влітку 2013 року перелік видів облігацій був 

розширений облігаціями міжнародних фінансових організацій. Згідно ст. 10-1 

Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» з урахуванням змін, 

внесених від 04.07.2013 р. [76], міжнародні фінансові організації на умовах, 

визначених своїм установчим актом, та/або відповідно до міжнародного 

договору України здійснюють емісію облігацій на території України.  

Серед інших видів цінних паперів можна назвати іпотечні, приватизаційні, 

товаророзпорядчі. Для фінансового права переважну цікавість представляють 

перші з них. Адже випуск іпотечних цінних паперів (mortgages securities) 

забезпечується іпотечним покриттям (іпотечним пулом). Такі ЦП посвідчують 

право власників на отримання від емітента належних їм коштів. До іпотечних 

ЦП можна віднести іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, заставні
1
. Іпотечні 

цінні папери активно використовуються в процесі здійснення державної 

політики в частині фінансування житлових програм (наприклад, молодіжного 

будівництва та програми доступного житла). Особливості фінансово-

правового регулювання операцій з іпотечними ЦП визначаються спеціальним 

законодавством, зокрема, законами України «Про іпотечні облігації» [70], 

«Про іпотеку» [68], «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим 

іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» [69]. 

                                                 
1
 Іпотечні облігації – це облігації, виконання зобов’язань емітента за якими забезпечене іпотечним 

покриттям. Можуть випускатися звичайні та структуровані іпотечні облігації (ст. 3 Закону України «Про 

іпотечні облігації» [70]). Іпотечний сертифікат – іпотечний цінний папір, забезпечений іпотечними активами 

або іпотеками (ст. 1 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом 

та іпотечні сертифікати» [69]). Заставна – борговий цінний папір, який засвідчує безумовне право його 

власника на отримання від боржника виконання за основним зобов’язанням, за умови, що воно підлягає 

виконанню в грошовій формі, а в разі невиконання основного зобов’язання – право звернути стягнення на 

предмет іпотеки (ст. 20 Закону України «Про іпотеку» [68]). 
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Відзначають, що у світовій практиці іпотечні цінні папери є надійним 

ліквідним фінансовим інструментом, високий рейтинг яких підтримується не 

лише надійністю емітентів – кредитних інститутів, а й високою якістю 

іпотечного кредитного портфеля, що дозволяє знизити ризики інвесторів у 

порівнянні з іншими борговими цінними паперами, які не мають такого 

забезпечення [52]. Іпотечні цінні папери можуть передбачати отримання 

доходу у вигляді певної частки платежів за кредитом, коли емітент 

перераховує всі платежі, отримані від позичальника за вирахуванням витрат на 

обслуговування кредиту й емісію цінних паперів власникам іпотечних цінних 

паперів, дохід може передбачатись у вигляді встановленої фіксованої 

відсоткової ставки від номіналу. Умови отримання доходу власниками можуть 

відрізнятись залежно від класу відповідних іпотечних цінних паперів одного 

випуску згідно зареєстрованого проспекту емісії, правій структурування та 

обслуговування (структуровані іпотечні цінні папери).  

У свою чергу приватизаційні цінні папери (privatizations securities) 

посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації 

частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, 

земельного фонду. Особливості порядку випуску та обігу приватизаційних 

паперів визначалися в Україні Законом «Про приватизаційні папери» від 6 

березня 1992 р. та підзаконними актами, прийнятими на його виконання. 

Наприклад, введення в обіг приватизаційних майнових сертифікатів (цінні 

папери, що засвідчують прав власників на безоплатне одержання у процесі 

приватизації частки майна державних підприємств) у паперовій формі 

здійснювалося на підставі вище зазначеного Закону та Постанови Верховної 

Ради України «Про вдосконалення механізму приватизації в Україні і 

посилення контролю за її проведенням» від 29 липня 1994 р. № 149/94-ВР 

[180], Указу Президента України «Про введення в готівковий обіг 

приватизаційних майнових сертифікатів» від 21 квітня 1004 р. № 178/94 [212].  

Товаророзпорядчі цінні папери – це цінні папери які надають їхньому 

держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах. До них 
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відносять коносаменти, закладні, цільові товарні облігації. Зазначені види 

можуть представляти інтерес для фінансового права лише за умови отримання 

доходів їхніми власниками, за умови, що такий дохід оподатковуватиметься 

згідно вимог законодавства.  

Суттєва роль на фінансових ринках відводиться також похідним цінним 

паперам або деривативам (derivate securities), тобто цінним паперам, механізм 

випуску та обігу яких пов'язаний із правом на придбання чи продаж протягом 

строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або 

товарних ресурсів. Вартість похідних ЦП перебуває у залежності від цін на 

інші активи, зокрема акції, цінні папери із фіксованим доходом, іноземної 

валюти або певних товарів. Відтак, основна функція похідних ЦП полягає у 

тому, що вони слугують в якості інструментів для управління ступенем 

ризикованості вкладень у ті активи, похідними від яких вони є [18, с. 78]. 

Головними видами деривативів є ф’ючерси, опціони та свопи, на базі яких 

може створюватися безліч комбінацій – так званих синтетичних фінансових 

інструментів (стредлів, стренглів, спредів, «уповільнених» свопів та свопів із 

метою пролонгування позиції, свопціонів, перксів, тощо). Водночас слід 

зауважити, що складність та багатовидовість таких ЦП (рівно як і усіх інших 

цінних паперів у цілому, наприклад, векселів) вимагає окремого дослідження. 

Враховуючи предметне спрямування даного дослідження, зупинятися на більш 

повній характеристиці цінних паперів навряд чи уявляється можливим.  

Вищенаведені положення розкривають особливості цінних паперів як 

фінансових інструментів. У такій якості цінні папери виступають 

інструментом фінансових відносин та об’єктом фінансових операцій.  

На наш погляд, цінні папери можна розглядати в якості категорії  

публічних фінансів, на підтвердження чого слугують нижченаведені 

міркування.  

У теорії права правові категорії сприймають як найбільш загальні, 

фундаментальні та глибокі поняття, що відображають сутнісні, закономірні 

зв’язки й відношення об’єктів пізнання й дослідження, і виступають межею 
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наукового узагальнення як у певній області юридичних знань, так і в 

правознавстві, в юридичній практиці в цілому [207, с. 68; 208, с. 35]. 

Віднесення цінних паперів до категорії публічних фінансів доцільно робити, 

виходячи із розуміння публічних фінансів, публічної фінансової діяльності та 

об’єкту фінансових відносин.  

У  теорії фінансового права публічні фінанси держави та місцевих громад 

розглядають як економічні відносини з мобілізації, розподілу, перерозподілу й 

витрачання публічних фондів коштів держави та органів місцевого 

самоврядування для забезпечення розширеного відтворення, гідного рівня 

життєдіяльності, соціально-культурних потреб, тобто – публічних потреб 

суспільства [40, с. 8]. Публічні фінанси як відносини виникають, змінюються 

та припиняються у процесі публічної фінансової діяльності, і є об’єктом 

фінансово-правового регулювання. В якості останнього у фінансово-правовій 

науці виступають фонди коштів, які формуються, розподіляються і 

використовуються внаслідок реалізації суб’єктивних прав фінансово-

кредитних органів і юридичних обов’язків другої сторони фінансових 

правовідносин [42, с. 29; 148, с. 27]. Ряд авторів деталізує, що під об’єктом 

фінансових правовідносин слід розуміти публічні фонди коштів, що їх 

формують, розподіляють і використовують внаслідок реалізації суб’єктивних 

прав та юридичних обов’язкові учасники фінансових відносин [33, с. 97; 142, с. 

138; 200, с. 56].  

У свою чергу академік Воронова Л.К. зауважує, що «об’єкт фінансових 

правовідносин пов’язаний з інтересом держави, яку представляє 

уповноважений орган» [27, с. 72]. На сьогоднішній час саме предмет 

фінансово-правового регулювання породив тривалу дискусію щодо 

визначення меж впливу даної галузі права. Яка, у кінцевому рахунку, 

відповідає загальному розумінню галузі права як сукупності відносно 

визначених, відокремлених, автономних юридичних норм, що регулюють 

конкретну галузь (сферу) суспільних відносин [117, с. 563]. На підтвердження 
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такої дискусії достатньо подивитися роботи учених останнього десятиріччя 

[77, с. 63; 4, с. 28 – 29; 116, с. 943 – 947].  

Об’єктний склад публічної фінансової діяльності та інструменти  

фінансових правовідносин складають, як вже йшлося вище, гроші та інші 

фінансові інструменти, серед яких суттєве місце саме й посідають цінні 

папери. Вони складають суть фінансів, що являють собою «відносини між 

людьми із приводу утворення, перерозподілу та використання грошових 

коштів» [226, с. 7]. Фінанси слугують також економічним інструментом 

розподілу валового внутрішнього продукту та національного доходу [228, с. 

11]. Останнє надає підстав відносити їх до фінансових ресурсів [9, с. 15]. Ряд 

авторів визначає фінанси як «особливу сферу економічних відносин, яка 

характеризує участь держави в процесі виробництва та розподілення, коли 

фінанси необхідні для забезпечення участі держави в суспільному виробництві 

та здійсненні нею своїх економічних функцій» [77, с. 43]. А Лукашев О.А. із 

цього приводу уточнює стадії, де фінанси беруть участь урегулюванні 

відносин безпосередньо, а де – опосередковано [114, с. 18]. Все наведене 

цілком відповідає включенню цінних паперів в якості інструменту до складу 

публічних фінансів та розгляду їх в якості повноправної категорії публічної 

фінансової діяльності.  

Специфіка об’єктного складу фінансових правовідносин випливає із 

предмету фінансового права, яким виступають суспільні відносини, що 

виникають у сфері публічної фінансової діяльності. У цьому сенсі інтерес 

являє думка д.ю.н. Нечай А.А., яка підкреслюючи імперативний характер 

фінансового права, звертає увагу на наступну особливість фінансово-правових 

норм: «регулюючи процеси формування, розподілу (перерозподілу), 

управління та використання публічних фондів коштів, ці норми також 

безпосередньо впливають на визначення розміру будь-яких приватних фондів 

коштів (як юридичних, так і фізичних осіб)» [140, с. 15]. Й уточнює, що 

«реалізація права приватної власності на грошові фонди повною мірою може 

здійснюватися юридичними та фізичними особами лише після відокремлення 



 39 

від валового доходу або нарахованої до виплати заробітної плати фізичних 

осіб суми податків – коштів, що належать публічному органу влади (державі 

або місцевому самоврядуванню) чи публічному фонду коштів (зокрема 

фондам соціального страхування)» [140, с. 16].  

Цілком підтримуючи дану позицію, вважаємо за можливе її розвити 

надалі у контексті предмету розгляду даного дисертаційного дослідження. 

Адже у даному разі оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з 

цінними паперами якраз і являє собою приклад впливу фінансових норм, 

імперативних за своєю правовою природою, на свободу розпорядження 

приватною власністю, якою виступають у даному разі доходи (причому у 

значенні значно ширшому, ніж заробітна плата) фізичних осіб.  

Говорячи про цінні папери як об’єкт фінансово-правового регулювання, 

доцільно послатися й на розуміння правового впливу (правової політики) 

європейського інтеграційного утворення у сфері європейського ринку цінних 

паперів, яким виступає перш за все публічно-правовий режим ринку цінних 

паперів у кожній державі-члені, а також усунення можливих бар’єрів для 

трансграничних угод [106, с. 57]. Оскільки гармонізація норм приватного 

права, що відносяться до цінних паперів, використовується, але або у контексті 

визначення правил діяльності професійних учасників ринку цінних паперів 

шляхом накладення на них певних обов’язків при укладенні угод зі своїми 

клієнтами, або (із недалекого часу) у дуже вузьких сферах, наприклад, у 

частині, пов’язаній з реалізацією інвесторами прав, що випливають із цінних 

паперів, та враховуються через ланку посередників.  

При цьому аналіз європейського законодавства дозволяє стверджувати, 

що провідне місце у напрямі регулювання фінансових ринків можна відвести 

Директиві 2006/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради про започаткування 

та здійснення діяльності кредитних установ (виправлене видання) [45]. Її 

прийняття було спрямоване на створення цілісного фінансового ринку, на 

якому кредитні установи як учасники фінансових ринків ефективно захищені й 

забезпечується охорона ефективності та цілісності всього ринку.  
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У свою чергу метою Директиви MiFID [46] є створення інтегрованого 

фінансового ринку, на якому забезпечується дієвий захист вкладників та 

загальна ефективність та цілісність ринку. Директива вступила у чинність із 1 

листопада 2007 року, її вимоги розповсюджуються на 27 країн – членів 

Євросоюзу
1
. Окремі положення директиви розкриваються у Регламенті Комісії 

до Директиви про ринки фінансових послуг
2
 [244]. При цьому експерти 

зазначають, що Директива MiFID є основоположним документом, який 

розкриває ринки фінансових інструментів в інтересах учасників цих ринків і 

держав, які прийняли та дотримуються норм цього документа на теренах ЄС 

[31]. Зауважимо, що інтернаціоналізація ринків капіталу потребує поширення 

дії зазначеної Директиви на нові країни, зокрема, Україну.  

Прийняття згаданих вище директив є прикладом поступової реалізації 

завдань Плану заходів у сфері фінансових послуг (Financial Services Action 

Plan – FSAP) [251], прийнятого Європейською Комісією ще у 1999 році з 

метою гармонізації фондового регулювання з метою створення єдиного ринку 

фінансових послуг. У цьому плані було визначено три стратегічних цілі, що у 

майбутньому отримали своєї реалізації, а саме: створити єдиний оптовий 

ринок в ЄС (тобто для професійних учасників ринку цінних паперів); 

відкритий та безпечний роздрібний ринок (для споживачів); забезпечити 

сучасний нагляд у даній сфері, у тому числі за допомогою відповідних 

пруденційних правил
3
.  

                                                 
1
 Директива про ринки фінансових інструментів (MiFID) від 21 квітня 2004 р. під фінансовими 

інструментами розглядає: (1) цінні папери, що підлягають обігу; (2) інструменти грошового ринку; (3) цінні 

папери інститутів спільного інвестування; (4) – (7): опціони, ф'ючерси, свопи, форвардні процентні угоди 

стосовно цінних паперів, товарів тощо; (8) деривативні інструменти для передачі кредитного ризику; (9) 

фінансові контракти щодо різниці; (10) будь-які інші деривативні контракти стосовно цінних паперів, товарів 

тощо. 

 Директива 2004/39/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 р. про ринки фінансових 

інструментів, що змінює директиви Ради 85/611/ЄЕС та 93/6/ЄЕС та Директиву 2000/12/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради та припиняє дію Директиви Ради 93/22/ЄЕС. 
2
 Регламент Комісії (ЄС) 1287/2006 від 10 серпня 2006 р., що виконує Директиву 2004/39/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради щодо обов’язків із ведення записів інвестиційними фірмами, звіту про 

угоди, ринкової прозорості, допуску фінансових інструментів до торгів та визначення термінів для цілей 

зазначеної Директиви.   
3
 Окрім згаданого, План містив понад 40 заходів, серед яких суттєве місце відводилося питанням 

оподаткування операцій з цінними паперами, пруденційному контролю тощо. Оцінюючи у 2009 р. на 

замовлення Комісії ЄС економічний ефект від введення FSAP, група експертів зазначила, що розмір 

капіталізації ринку акцій та обсяг торгів акціями на біржах 15 держав – членів ЄС зросли із 2000 року 

приблизно удвічі [222].  
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Що стосується розуміння цінних паперів, то до нього в Європейському 

Союзі підходять із позицій Директиви про проспекти (в редакції директив від 

11 березня 2008 р. та 24 листопада 2010 р. [248] та Директиви про зміни у 

зв’язку із повноваженнями Європейських наглядових агенцій [249])
1
 [246]. 

Поряд із нею діє Регламент Комісії ЄС від 29 квітня 2004 р. до Директиви про 

проспекти
2
 [243]. Відповідно до цих документів, що виходять із попередніх 

актів директивного характеру (наприклад, Директиви про інвестиційні 

послуги), усі цінні папери поділяються на два типи: ті, що дають право на 

участь у капіталі (equity securities), тобто акції та інші обігово-відокремлені 

цінні папери, аналогічні акціям; та такі, що не дають такого права (non-equity 

securities). Разом із тим у Директиві підкреслюється, що великий перелік 

цінних паперів застосовується лише для цілей даної Директиви, і жодним 

чином не впливає на визначення фінансових інструментів у національному 

законодавстві держав-членів, які останні використовують для різних цілей, 

включаючи оподаткування (п. 12 преамбули Директиви про проспекти).  

Крім того, до розуміння ЦП підходять і з позицій регулювання ринку ЦП. 

У базовому документі Міжнародної організації комісій по цінних паперах 

(IOSCO) «Цілі та принципи регулювання в галузі цінних паперів» в редакції 

                                                                                                                                                             
Разом із тим реалізація зазначеного Плану, рівно як і діяльність таких органів як Європейський комітет з 

цінних паперів (ESC) та Комітет європейських фондових регуляторів (CESR) розтяглася у часі й неодноразово 

стикалася з проблемами щодо імплементації прийнятих актів у національні законодавства. Зауважимо, що 

багато хто з експертів [254; 260] бачить причини проблем імплементації норм права ЄС не лише у намаганні 

держав-членів враховувати національні інтереси у процесі прийняття законодавчих актів, але й у різних 

фундаментальних підходах в межах ЄС до того, наскільки широкими мають бути адміністративні 

повноваження держави. Значною мірою тут відрізнялися не лише питання здійснення регулювання, контролю, 

визначення правового статусу учасників європейського фондового ринку, але й питання оподаткування 

операцій з цінними паперами.  

Розрізненість нормативної бази Співтовариства послугувала у кінцевому рахунку тому, що з листопада 

2004 року Комісія ЄС вирішила у середньостроковій перспективі розпочати роботу із кодифікації 

європейських норм про цінні папери. Результатом такої кодифікації й стала згадана вище Директива MiFID. 
1
 Директива 2003/71/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 4 листопада 2003 р. про проспект, що 

підлягає опублікуванню, коли цінні папери публічно запропоновані або допущені до торгів (в редакції 

Директиви від 11 березня 2008 р., Директиви 2010/73/EU від 24 листопада 2010 р. та Директиви 2010/78/EU 

про зміни у зв’язку із повноваженнями Європейських наглядових агенцій (Європейської банківської агенції, 

Європейської агенції зі страхування та професійних пенсій, Європейської агенції з цінних паперів та ринків). 
2
 Регламент Комісії (ЄС) 809/2004 від 29 квітня 2004 р. у виконання Директиви 2003/71/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради по відношенню до інформації, що міститься у проспектах, а також у 

відношенні формату, включення шляхом посилання та опублікування таких проспектів та розповсюдженні 

рекламних повідомлень.  
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2010 року встановлено, що регулювання ринку цінних паперів має сприяти 

формуванню капіталів у господарстві та економічному зростанню
1
 [253].  

Актами українського законодавства, що відповідають предмету 

регулювання Директиви MiFID, є закони України: «Про цінні папери та 

фондовий ринок» [76], «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 

Україні» [64], «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» [74], «Про інститути спільного інвестування (пайові та 

корпоративні інвестиційні фонди)» [67], «Про іпотечні облігації» [70], а також 

ряд підзаконних нормативно-правових актів Національної комісії цінних 

паперів та фондового ринку. Їх порівняльно-правовий аналіз свідчить про 

необхідність урегулювання в законодавстві України ряду питань, зокрема, 

запровадження додаткових механізмів усунення конфлікту інтересів, 

деталізації понять пов’язаного агента та професійного клієнта тощо, на що 

звертають увагу експерти. У будь-якому разі потребують загального зниження 

ризики для національного фінансового ринку, у тому числі – у частині 

діяльності національного регулятора ринків фінансових послуг.  

Доцільно згадати, що у підручниках із банківського права відзначається, 

що ринок цінних паперів охоплює як кредитні відносини шляхом залучення до 

своєї сфери ринку боргових інструментів (ринку облігацій), так і відносини 

співволодіння, що виникають на ринку інструментів власності (ринку акцій) 

[141, с. 262]. Такі відносини виявляються у випуску спеціальних документів – 

цінних паперів, які мають власну вартість, можуть продаватися, придбаватися 

(відчужуватися) та погашатися. Деякі автори вважають, що цінний папір – 

форма фіксації фінансово-правових відносин між учасниками ринку, який сам 

став об’єктом таких відносин. Це виражається у тому, що укладення будь-якої 

угоди між сторонами на цьому ринку частіше за все відбувається у вигляді 

передачі або купівлі-продажу цінного папера (або лише прав, що визначаються 

                                                 
1
 У документі визначено 38 принципів та три основні мети регулювання у цій галузі: 1) захист інвесторів 

проти маніпулятивних, шахрайських, інсайдерських або таких, що вводять в оману, методик; 2) 

справедливість, ефективність, прозорість ринків (рівність учасників на ринку, рівний та широкий доступ до 

інформації, попередження нечесних торговельних угод); 3) скорочення системного ризику (ефективне 

управління ризиками в індустрії цінних паперів).  
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даним цінним папером) в обмін на гроші [97, с. 12 – 13]. Вважаємо, що 

зазначений підхід заслуговує на підтримку в частині більшості видів цінних 

паперів, у першу чергу – боргових.  

У контексті дослідження слід також звернути увагу на той факт, що ринок 

цінних паперів виступає органічною часткою ринку позичкових капіталів – 

причому не лише національного (про що згадувалося на початку), але й  

міжнародного. І саме фондовий ринок дозволяє капіталам минати або 

залишати недостатньо прибуткові чи взагалі збиткові галузі та 

концентруватися в найбільш перспективних секторах економіки. Банки, які є 

активними гравцями ринку позичкових капіталів, зацікавлені у тому, аби бути 

не лише клієнтами, а й учасниками фондового ринку країни і брати участь в 

операціях із цінними паперами. Поряд із банками все більшої уваги операціям 

із цінними паперами приділяють й інші фінансові посередники – страхові 

організації, кредитні спілки, інвестиційні фонди тощо. Для деяких із них цінні 

папери взагалі є базовим фінансовим інструментом, із яким працює певний 

фінансовий посередник.  

За визначенням Банку міжнародних розрахунків (Базель) [119, с. 180 – 

181] орієнтованість на іноземних інвесторів визначається за низкою критеріїв, 

таких, наприклад, як участь іноземних банків у синдикаті, який розміщує 

емісію, наміри емітента залучити цією емісією іноземних інвесторів, 

проведення емісії поза межами національного фінансового ринку тощо.  

Відтак, при розгляді міжнародного ринку цінних паперів найчастіше 

говорять про торгівлю ЦП між нерезидентами та торгівлю ЦП, 

деномінованими в іноземних валютах. І відносить цінні папери до 

міжнародних капітальних ринків [96, с. 256]. Доцільно зауважити, що 

більшість авторів відносить відносини на міжнародному ринку цінних паперів 

до предмету міжнародного фінансово-правового регулювання [237, с. 28; 105, 

с. 18; 155, с. 235]. І для цього є достатньо підстав.  

На користь висновків щодо можливості розгляду цінних паперів в якості 

фінансово-правової категорії слугує й позиція Петрової Г.В. Вона піддає 
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критиці позицію науковців щодо розуміння ринку цінних паперів «як 

сукупності угод, що здійснюються учасниками майнового обороту з приводу 

цінних паперів» [205, с. 4.]. І вважає помилковим розуміння ринку цінних 

паперів лише як сукупності цивільно-правових угод, адже такий підхід не дає 

уяви про комплексний характер відносин на ринку, його особливостях як 

сектору ринкової економіки, оскільки на режим правового регулювання ринку 

цінних паперів впливають норми міжнародного приватного, податкового, 

адміністративного, банківського, валютного, конкурентного та інших галузей 

права [155, с. 235]. Такий комплексний характер правовідносин на ринку ЦП 

включає оборо фінансових інструментів, робить цю галузь предметом 

інтенсивного правового регулювання різних держав із врахуванням сучасних 

моделей світових фінансових ринків. Як видно із зазначеного, нормам 

фінансового права (в його інституційному розрізі), у тому числі міжнародному 

фінансовому праву відводиться істотна роль у регулюванні ринку цінних 

паперів та операцій, що на ньому здійснюються.  

Не викликає сумнівів твердження, що опанування цінних паперів як 

об’єкту фінансового обігу потребує якісного нормативно-правового 

регулювання відносин, предметом яких ЦП виступають. Відтак, ряд фахівців 

звертає увагу на необхідність розробки та прийняття Стратегії впровадження 

новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу України [234]. Інші 

дослідники пропонують прийняти такі закони як «Про обіг похідних 

(деривативів) цінних паперів в Україні», «Про емісійні цінні папери», а також 

внести відповідні зміни та доповнення до чинних законодавчих актів [49, с. 

18]. У даному разі таки зміни мають стосуватися й фінансового законодавства, 

у тому числі – податкового.  

Підсумовуючи вищевикладене, доцільно зауважити, що цінні папери, які 

характеризуються комплексною правовою природою, мають усі підстави 

розглядатися в якості категорії публічних фінансів, регулюватися нормами 

фінансового права. Такими нормами можуть виступати норми податкового 
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права, якщо мова йде про розгляд питань оподаткування доходів від операцій з 

цінними паперами.   

 

1.2. Види операцій із цінними паперами та їх значення для 

оподаткування  

 

Як показало проведене у першому параграфі дослідження, цінний папір як 

фінансова, економічна категорія, має відповідні характеристики: часові, 

просторові, ринкові. Цінні папери є об’єктом різноманітних класифікацій, 

зокрема – за характером операцій та угод, цілями випуску, класами, 

емітентами тощо. Як юридичній категорії, цінним паперам притаманний ряд 

ознак, а саме: втілення приватних прав, наявність початку презентації, 

оборотоздатності, публічній дійсності. Зазначені ознаки є невід’ємною 

характеристикою будь-якого цінного паперу. При цьому розгляд цінних 

паперів в якості об’єкта фінансово-правового регулювання надаватиме йому 

додаткових ознак, що мають значення у контексті імперативного регулювання. 

Зазначені ознаки характеризують не стільки правову природу певного цінного 

паперу, скільки відокремлюють його в якості доходного джерела для 

оподаткування.  

При цьому складна правова природа цінних паперів породжує різні 

наслідки для їх власників та/або осіб, що їх емітують, утримують, 

розпоряджаються тощо. Адже з одного боку цінні папери є об’єктом 

цивільного обігу, а відтак – і предметом цивільно-правового регулювання. З 

іншого боку, як уже зазначалося, цінні папери є фінансовим інструментом. 

Відтак, вони підпадають під фінансово-правове регулювання – як у частині 

перебування під фінансовим контролем, так і в частині визначення 

особливостей оподаткування. Останні мають залежати від декількох факторів, 

у тому числі від виду цінних паперів, з якими здійснюються операції, вид виду 

таких операцій, від складу учасників тощо. При цьому не залежно від суб’єкта 

оподаткування операції з цінними паперами є настільки складними, а 
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законодавство щодо них досить носить суперечливий характер (викликаний 

міжгалузевими факторами регулювання) й містить значну кількість прогалин, 

що все це значно ускладнює порядок оподаткування операцій з цінними 

паперами як для платників податків, так і для податкових органів, що мають 

контролювати відповідну сплату. Причому такий стан притаманний галузі 

багато років і характерний не лише для нашої країни, але й для більшості 

пострадянських країн. Так, ще наприкінці 90-х років ХХ ст. дослідники 

наголошували на тому, що «на даний час законодавство у галузі 

оподаткування цінних паперів стає все більш складним» [156, с. 127].  

Додатково слід звернути увагу й на те, що у фаховій літературі, рівно як і 

в документах податкових органів, у податкових консультаціях тощо увага 

здебільшого приділяється особливостям оподаткування юридичних осіб. 

Такий підхід має під собою достатню аргументацію, адже більшість операцій в 

Україні (на відміну від провідних країн світу) як на первинному, так і 

вторинному ринку здійснюються саме за участі юридичних осіб. Разом із тим 

зменшувати роль фізичних осіб в операціях із цінними паперами є 

недоцільним. Особливо враховуючи світові тенденції, де саме громадяни 

виступають активними гравцями на фондових ринках, і від них досить часто 

залежить рівень попиту на ті чи інші ціні папери, у тому числі ті, що 

емітуються урядами чи власниками світових брендів.  

Якщо виходити із тези, що Україна йде шляхом євроінтеграції, то такий 

процес має супроводжуватися усіма притаманними ринковій економіці 

інструментами, у тому числі й фінансовими. Не викликає сумнівів, що у 

вітчизняного ринку цінних паперів існує значний потенціал для подальшого 

розвитку, в основі якого лежить велика кількість створених публічних 

акціонерних товариств, значна кількість перспективних суб’єктів 

господарювання, інтерес багатьох суб’єктів до додаткових емісій, бажання 

органів державної та місцевої влади здійснювати випуски своїх позик, 

агресивна політика фінансових посередників тощо. Адже все це у цілому 

впливає на отримання доходів від операцій з цінними паперами, а відтак – і на 
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оподаткування. У зв’язку із цим викликає зацікавленість із позицій досліджень 

аналіз сукупності діючих на ринку операцій професійних учасників ринку 

цінних паперів (до яких відносять, зокрема, емітентів, інвесторів та 

професійних учасників ринку ЦП
1
). Адже лише тільки після розкриття 

особливостей таких операцій можна говорити про особливості оподаткування 

доходів, що отримують фізичні особи від участі у таких операціях.  

Ступінь розробки проблематики визначається у даному разі із 

врахуванням наступних критеріїв. З одного боку, види операцій із цінними 

паперами є достатньо дослідженими із позицій представників економічної 

(наприклад, Жуков Є.Ф., Селезньов В.В.) та фінансової (Кудряшов В.П.,Рогач 

О.І.) наук, а також вітчизняних дослідників із проблем цивільно-правової 

(Мица Ю.В., Панова Л.В., Труба В.І., Харицький В.П.) та адміністративно-

правової (Андреєв Д.О., Дідич О.В., Мулявка Д.Г., Остапович Г.М.) наук.  

З іншого боку, із позицій безпосередньо фінансово-правової науки 

питання визначення видів операцій з цінними паперами не розглядаються як 

актуальний предмет дослідження, відтак вони не отримали належного 

розкриття. В юридичній літературі здебільшого увага приділяється актуальним 

проблемам оподаткування фізичних осіб у цілому або статусу платників 

податків – фізичних осіб
2
. Все вищенаведене дозволяє говорити про наявність 

елементів наукової новизни при наданні характеристики видів операцій з 

цінними паперами із метою подальшого виявлення особливостей 

оподаткування таких операцій для фізичних осіб.  

У фінансовій теорії під операціями (або угодами) з цінними паперами 

розуміють угоду, пов’язану з виникненням, припиненням або зміною 

                                                 
1
 Емітент – держава в особі уповноважених органів, юридичні особи та громадяни, що залучають на 

підставі випуску цінних паперів необхідні їм грошові кошти, та виконують від свого імені передбачені у 

цінних паперах зобов’язання. Інвестори (або їх представники, що не є професійними учасниками ринку ЦП) – 

громадяни або юридичні особи, що придбають ЦП у власність, повне господарське відання або оперативне 

управління з метою здійснення засвідчених такими ЦП майнових прав. Професійні учасники ринку цінних 

паперів – юридичні особи та громадяни, що здійснюють види діяльності, визнаної професійною на ринку ЦП 

[155, с. 236]. 
2
 Прикладом дослідження, присвяченого особливостям оподаткування операцій із цінними паперами 

для фізичних осіб, є виконана у 2007 році в Росії кандидатська дисертація Ісаєва Р.М. Водночас для 

вітчизняних досліджень вона може являти інтерес хіба що у порівняльно-правовому плані. Див. : Исаев Р. М. 

Правовое регулирование налогообложения физических лиц при совершении операций с ценными бумагами : 

диссертация … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Р. М. Исаев. – М., 2007. – 197 с.  
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майнових прав, закладених у цінні папери [198, с. 25]. Найбільш часто 

відбувається придбання та продаж цінних паперів: здійснюючи емісійну 

операцію, емітент продає свої цінні папери їх першому утримувачу, будь-яка 

інвестиційна операція пов’язана із придбанням інвестором і продажем 

володільцем фондових цінностей. 

Зазвичай, будь-які операції з цінними паперами здійснюються із певною 

метою, яка різниться залежно від того, про який вид цінного паперу йде мова 

та хто здійснює таку операцію. За загальних підходів угоди з цінними 

паперами можуть укладатися з метою простого інвестування тимчасово 

вільних коштів у цінні папери для одержання доходу; одержання контролю над 

акціонерним товариством, придбання його у власність та одержання доходу 

від використання цієї власності, що буде перевищувати дохід від простого 

володіння акціями; хеджування; спекуляції; арбітражу. Наприклад, для банків, 

які активно беруть участь у формуванні портфелю цінних паперів, операції з 

ними можуть бути як активними, так і пасивними. До таких операцій відносять 

емісію та розміщення випущених ЦП, кредитування під заставу ЦП, купівлю 

та продаж ЦП за власний рахунок і за дорученням та за рахунок клієнта, 

зберігання та управління ЦП клієнтів [51, с. 231], тощо. 

Власник цінного папера може одержувати дохід двома способами: від 

володіння цінним папером та від розпорядження ним. При цьому якщо дохід 

від володіння може бути одержаний у вигляді відсотків або дивідендів, то 

дохід від розпорядження цінним папером являє собою дохід від продажу 

цінного папера за ринковим курсом, коли він перевищує первісну номінальну 

вартість, за якою був придбаний. 

В економічній теорії інвесторів, що купують акції з метою одержання 

контрольного пакета та управління підприємством, називають стратегічними 

інвесторами. На відміну від них, так звані портфельні інвестори купують акції 

з метою одержання доходу та спекуляцій [199, с. 320]. Відзначають, що 

нерідким є варіант, коли скуповуються «занижені у ціні» фірми з великою 

кількістю невикористаних активів у вигляді грошових коштів, нерухомості, з 
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метою заробити на розпродажу. Розповсюдженою практикою є й можливість 

заволодіти необхідною кількістю акцій на підставі так званого «рейду на 

світанку» (dawn raid), тобто раптової спроби скупити велику кількість акцій 

компанії у перші хвилини ділового дня на фондовій біржі, до того, як брокери 

зможуть відреагувати на це шляхом підвищення цін на акції [199, с. 321]. 

Специфічний характер таких операцій призвів до того, що проведення таких 

рейдів у багатьох країнах світу обмежено законодавчо. 

Що стосується хеджування (hedging, від англ. Hedge – страхувати), то 

фінансова енциклопедія визначає це поняття як зниження ризику можливих 

втрат і невизначеності за допомогою відповідних фінансових інструментів, 

зокрема шляхом заняття на паралельних ринках протилежних позицій 

Застосовуючи процедури хеджування, учасники уникають спекулятивних 

операцій, забезпечують собі підвищену гнучкість та ефективність комерційних 

операцій, зменшують витрати на фінансування торгівлі реальними товарами 

[223, с. 432]. До проблем застосування хеджування відносять наявність 

додаткових сумарних витрат на комісійні виплати брокерам та премії опціонів.  

Існує декілька видів хеджування залежно від його об’єкту та сфери – 

хеджування у банківській сфері, на ринках строкових контрактів, на ринках 

реальних товарів тощо. Наприклад, за допомогою хеджування банки можуть 

продавати і купувати активи та зобов’язання в іноземній валюті з різними 

термінами дії. Зазначена функція дає їм змогу страхувати свої відкриті позиції 

від ризику несприятливих змін процентних ставок і курсів валют. У свою 

чергу арбітражне хеджування здійснюється із метою отримання вигоди від 

очікуваної зміни у співвідношенні цін на ринку цінних паперів з негайним 

постачанням. У випадку, коли котирування на відділені строки постачання 

вища, ніж на найближчі, хеджування дозволяє компенсувати інфляційні втрати 

або знижувати ризики [119, с. 439]. Купівля або продаж цінних паперів у 

розрахунку на підвищення або зниження їх курсу називається спекуляцією. 

Спекуляції на фондовому ринку не вважають надійними вкладеннями. 
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Водночас саме спекуляції забезпечують найвищу дохідність з усіх видів 

фондових операцій.  

Крім того, до операцій з цінними паперами відносять арбітражні угоди та 

свопінг (своп-угоди). Арбітражна угода (arbitration agreement) – це угода, що 

передбачає одночасну купівлю і продаж тих самих або подібних цінних 

паперів з тим, щоб використати з вигодою різницю курсів у різних біржових 

центрах при порівняно низькому ступені ризику [199, с. 322]. На практиці 

розрізняють арбітраж у часі та арбітраж у просторі. При арбітражі у часі угоди 

відбуваються на тому самому ринку і вигоду одержують від сприятливої зміни 

цін у майбутніх періодах. При арбітражі у просторі угоди відбуваються 

одночасно на кількох різних ринках і дохід одержують від різниці курсів.  

Натомість свопінг (від англ. swap – обмін) в одному зі своїх розумінь 

являє собою продаж одного цінного папера з одночасною купівлею іншого 

цінного папера. Своп із метою продовження терміну являє собою продаж 

цінного паперу та придбання іншого з більш тривалим строком погашення. 

Основними видами свопів є процентні та валютні
1
. Зараз близько 80 % усіх 

свопів є процентними, і лише 20 % – валютними (половина з яких у доларах 

США) [119, с. 267]. Цікавим для фінансового права є те, що свопінг досить 

часто здійснюється із метою ухилення від податків, які доводиться сплачувати 

при тривалому володінні певними цінними паперами. 

Отже, різноманіття цілей, викликаних видами цінних паперів, дозволяє 

здійснювати значну кількість різних операцій із ними. Кожна з таких операцій 

матиме різні фінансово-правові наслідки. При цьому значення має не лише вид 

цінного паперу, але й суб’єктний склад учасників правовідносин. Наприклад, 

операції банків із цінними паперами пропонують групувати так: 

- операції емісійні, тобто операції з емісії, випуску в обіг комерційними 

банками власних цінних паперів; 

                                                 
1
 Слід зауважити, що загалом своп-ринок нараховує не досить тривалу історію, адже він виник 

наприкінці 70-х років ХХ ст., коли трейдери, що здійснювали операції з валютою, винайшли і стали 

використовувати валютні свопи як засіб уникнути заходів регулювання британського уряду, що 

застосовувалися відносно переміщення іноземної валюти. Перший процентний своп датувався 1981 р., коли 

була укладена угода компанією ІВМ із Всесвітнім банком. 
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- операції кредитні – із видачі кредитів (позик) цінними паперами масових 

випусків та з кредитування під заставу цінних паперів; 

- облік (дострокове придбання зі скидкою з номіналу) векселів, флоут 

(оплата за власний рахунок із наступним відшкодуванням) чеків, трасованих 

на інших банках; 

- купівля-продаж цінних паперів за власний рахунок і за дорученням; 

- фондові біржові операції; 

- обслуговування обігу цінних паперів операції зі сприяння кредиторам та 

емітентам цінних паперів: першим – здійсненні прав (отриманні виконання за 

паперами, фіксації прав на рахунках депо тощо), другим – у виконанні 

обов’язків (виплаті доходів, погашенні паперів, веденні реєстру власників 

тощо); 

- депозитарні операції, тобто операції зі збереження цінних паперів, що 

реалізуються в різних правових формах [13, с. 251]. 

Відтак, комерційні банки (рівно як і багато інших учасників фінансових 

ринків) залежно від операцій можуть виступати в якості емітентів цінних 

паперів, фінансових інвесторів або посередників у відносинах між сторонніми 

емітентами та інвесторами. У будь-якому разі об’єктами цих операцій 

виступають саме цінні папери.  

До основних операцій з цінними паперами відносять випуск, емісію, 

розміщення, конвертацію, нарахування і виплату доходів, погашення. 

Відповідно, метою здійснення операцій з цінними паперами може бути 

забезпечення випуску, обігу, використання цінних паперів як застави, виплати 

доходів на них, установлення контролю за діяльністю емітента тощо [99, с. 67]. 

Існують й інші види класифікацій операцій з цінними паперами. Наприклад, 

Жуков Є.Ф. виокремлює емісійні, інвестиційні, брокерські, ділерські, 

депозитарні, із управління цінними паперами, із ведення реєстру власників 

цінних паперів, із організації торгівлі [198, с. 24]. У будь-якому разі підходи до 

розуміння операцій з цінними паперами є подібними, що тягне за собою аналіз 
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основних із них (враховуючи обмежений обсяг роботи та неможливість 

повною мірою розкрити кожну із таких операцій повною мірою).  

Так, під випуском цінних паперів розуміють сукупність певного виду 

цінних паперів одного емітента, що пропонується інвесторам із метою 

вирішення поставлених завдань. Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України 

«Про цінні папери та фондовий ринок» [76] випуск цінних паперів визначено 

як сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї 

номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний 

ідентифікаційний номер, забезпечують їх власникам однакові права незалежно 

від часу придбання і розміщення на фондовому ринку. Як правило, цінні 

папери, що належать до одного випуску, мають одну номінальну вартість та 

забезпечують їх власникам однакові права. Наприклад, випуск акцій 

проводиться із метою формування статутного капіталу акціонерного 

товариства або зміни його величини. За встановленими законодавством 

вимогами усі акції, що відносять до такого випуску, повинні мати однакову 

номінальну вартість. Кожна акція надає її власнику права, передбачені 

установчими документами.  

Якщо мова йде про державні цінні папери (наприклад, облігації 

внутрішньої державної позики), метою випуску яких є залучення фінансових 

ресурсів до Державного бюджету, їх емітентом виступає Кабінет Міністрів 

України. Облігації одного випуску мають бути однакової номінальної вартості 

та терміну погашення. Власники облігацій мають право на їх перепродаж, 

одержання доходів (на процентні облігації) та коштів у разі їх погашення. 

Аналогічні правила застосовуються й при випуску облігацій місцевих позик.  

Так, Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» [66] 

Кабінету Міністрів України було надано право здійснити випуск облігацій 

внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до 

цього Закону
1
. Водночас серед проблем функціонування національного ринку 

                                                 
1
 - у сумі 8.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації 

акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 

України» (стаття 16);  
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державних облігацій фахівці називають недостатню їх диверсифікованість, 

незначний обсяг обороту таких боргових інструментів, як державні облігації з 

плаваючою відсотковою ставкою та облігації, індексовані відповідно до рівня 

інфляції [159, с. 353].  

Якщо розглядати операцію із випуску цінних паперів в якості об’єкту 

оподаткування, то слід зауважити, що у момент випуску не відбувається 

отримання доходу чи прибутку самим емітентом. Відтак, операції з випуску 

цінних паперів не розглядається в якості об’єкту оподаткування прибутковими 

податками (ані податком з прибутку юридичних осіб, ані, тим більше, 

податком на доходи фізичних осіб, оскільки в останньому випадку фізичні 

особи взагалі не можуть бути особами, що випускають цінні папери).  

Більш змістовною порівняно із просто випуском цінних паперів є емісія 

цінних паперів, що являє собою комплекс дій емітента щодо випуску та 

розміщення цінних паперів. Закон «Про цінні папери та фондовий ринок» 

визначає емісію як установлену законодавством послідовність дій емітента 

щодо випуску та розміщення емісійних цінних паперів (абз. 3 ч. 1 ст. 1 [76])
1
.  

Серед основних законодавчих актів, що регулюють питання емісії та 

реєстрації цінних паперів, слід, у першу чергу, назвати закони України «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р. № 

448/96-ВР [64], «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 

3480-ІV [76], «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VІ [57], 

                                                                                                                                                             
- у сумі 300.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації 

акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» з метою 

погашення заборгованості перед Національним банком України та публічним акціонерним товариством 

«Державний експортно-імпортний банк України» (стаття 17);  

- у сумі 5.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність на ці облігації акцій 

первинної емісії Аграрного фонду (стаття 18);  

- у сумі 1.400.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації 

акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (стаття 19). 
1
 До таких дій у фаховій літературі [99, с. 68], зокрема, включають: визначення обсягів, виду та форми 

випуску цінних паперів; прийняття рішення про розміщення цінних паперів; реєстрацію випуску цінних 

паперів; підготовку проекту емісії фінансових інструментів (у разі публічного їх розміщення); вирішення 

питань, пов'язаних із веденням реєстру власників цінних паперів; виготовлення сертифікатів цінних паперів (у 

разі випуску у документарній формі); розкриття інформації, що міститься в проспекті емісії цінних паперів; 

організація розміщення цінних паперів; реєстрацію звіту про підсумки публічного розміщення цінних паперів.  

Якщо емітент здійснює повторні емісії цінних паперів, до його дій також додаються задоволення потреб 

акціонерів щодо використання свого першочергового права на придбання акцій та організація викупу акцій у 

акціонерів, які голосували проти проведення додаткової емісії на їх вимогу. 
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«Про іпотечні облігації» від 22.12.2005 р. № 3273-ІV [70], «Про іпотечне 

кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні 

сертифікати» від 19.06.2003 р. № 979-ІV [69], «Про фінансово-кредитні 

механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 

нерухомістю» від 19.06.2003 р. № 978-ІV [75], «Про інститути спільного 

інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди» від 15.03.2001 р. № 

2299-ІІІ [67].  

Зазначені відносини регулює також ряд підзаконних нормативно-правових 

актів, випущених переважно державним регулятором ринку цінних паперів, 

яким нині виступає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
1
 

(до 2011 року була Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку). В 

якості прикладу таких актів можна назвати Положення про порядок реєстрації 

випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, 

затверджене рішенням ДКЦБФР 24.11.2009 р. № 1478 [172]; Положення про 

порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного 

інвестування у редакції рішення ДКЦБФР 07.08.2009 р. [175] тощо 

(орієнтовний перелік актів наводиться у Додатку 1). 

Водночас, якщо говорити про емісію цінних паперів, слід розуміти, що 

вона може здійснюватися не лише на національному, але й на міжнародних 

фінансових ринках. Так, за визначенням Банку міжнародних розрахунків [119, 

с. 180 – 181; 223, с. 455] емісія цінних паперів на міжнародному грошовому 

або борговому ринку в певній країні охоплює три різновиди емісій: 1) емісію 

цінних паперів нерезидентами у національній або іноземній валюті на 

внутрішньому фінансовому ринку країни; 2) емісію цінних паперів 

резидентами в іноземній валюті; 3) емісію цінних паперів резидентами в 

національній валюті, призначену для продажу іноземним інвесторам.  

Емісія цінних паперів також не супроводжується відчуженням, а відтак і 

не представляє інтересу в якості об’єкту оподаткування. Разом із тим 

                                                 
1
 Зміни відбулися згідно Указу Президента України «Про утворення Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку (НУЦПФР) від 23.11.2011 р. № 1063/2011.  
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порушення правил емісії та реєстрації цінних паперів тягне за собою негативні 

наслідки для учасників будь-яких угод, що здійснюються у майбутньому із 

такими цінними паперами. Такі негативні наслідки можуть наставати й у 

випадку оподаткування доходів від операцій, пов’язаних із відчуженням прав 

по цінних паперах, емітованих або зареєстрованих із порушенням 

встановлених нормативних приписів. Зазначене міркування саме й обумовило 

наведення вище нормативно-правової бази, що регулює питання емісії та 

реєстрації різних видів цінних паперів.  

Розміщення цінних паперів являє собою відчуження цінних паперів 

шляхом укладання цивільно-правових договорів з інвесторами. Розміщення 

цінних паперів може проводитися безпосередньо емітентом або андерайтером. 

За формами розміщення буває закрите (приватне) та відкрите (публічне). У 

першому випадку розміщення може бути за установчим договором або за 

пільговою підпискою. У другому – за підпискою, на фондовому ринку, у тому 

числі як біржовому, так і позабіржовому. 

Так, за статистичними даними обсяг залучених інвестицій в економіку 

України через інструменти фондового ринку за результатами 2012 року склав 

67,23 млрд. грн. У свою чергу показник обсягу залучених інвестицій в 

економіку України через інструменти фондового ринку протягом січня – 

травня 2013 року становив 46,24 млрд. грн. Порівняно з аналогічним періодом 

2012 року обсяг залучених інвестицій в економіку України через інструменти 

фондового ринку збільшився на 7,54 млрд. грн. Протягом останніх трьох років 

загальна кількість випусків акцій, які перебувають в обігу на фондових біржах, 

також збільшилася. Так, протягом січня – травня 2013 року Комісією було 

зареєстровано 56 випусків акцій на суму 17,66 млрд. грн.
1
 [25; 84].  

Якщо говорити про ринок облігацій, то у 2012 році було зареєстровано 

332 випуски облігацій підприємств на суму 51,39 млрд. грн. У порівнянні з 

                                                 
1
 Значні за обсягом випуски акції, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків 

акцій за період, зареєстровано наступними банківськими установами, з метою збільшення статутного капіталу, 

зокрема: ПАТ АКБ «Імексбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Банк Руский стандарт», ПАТ 

«МетаБанк», ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», ПАТ Банк 

«Портал», ПАТ БМ Банк, ПАТ АБ «Український бізнес банк» та ПАТ АКБ «Конкорд». 
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2011 роком обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств збільшився 

на 15,48 млрд. грн. або на 43,11 % [25]. Протягом січня – травня 2013 року 

Комісією було зареєстровано 82 випуски облігацій підприємств на суму 13,05 

млрд. грн. Водночас за цей період не було зареєстровано жодного випуску 

облігацій місцевих позик [84].  

Говорячи про відчуження цінних паперів, слід розуміти, що така операція 

матиме фінансові, у першу чергу податкові наслідки. Адже особливістю такого 

відчуження виступає оплатний характер операції. У результаті відчуження 

цінного паперу виникає дохід, який є об’єктом оподаткування за Податковим 

кодексом України [164]. Особливості оподаткування такого доходу 

визначатимуться конкретним видом операції з ЦП, а також (про що вже 

йшлася мова вище) – суб’єктом оподаткування, а саме фізичною чи 

юридичною особою. Адже для кожної з них і ставка податку, і порядок його 

розрахунку, і порядок сплати та декларування істотно відрізняються.  

Що стосується обігу цінних паперів, то останній охоплює операції, 

пов'язані з переходом права власності на цінні папери від одного суб'єкта до 

іншого. Зазначені операції здійснюються шляхом укладання відповідних 

цивільно-правових правочинів між різними суб’єктами, у тому числі й 

фізичними особами. Недаремно Закон України «Про цінні папери та фондовий 

ринок» визначає обіг цінних паперів саме як вчинення правочинів, пов’язаних 

з переходом права власності на цінні папери і прав за цінними паперами, за 

винятком договорів, що укладаються під час розміщення цінних паперів (абз. 9 

ч. 1. ст. 1 Закону [76]).  П. 9 ст. 17 цього ж Закону визначено, що без участі 

торговця цінними паперами – господарського товариства, для якого операції з 

цінними паперами є виключним видом діяльності, або банку, можуть 

здійснюватися такі операції – дарування та спадкування цінних паперів; 

операції, пов’язані з виконанням рішення суду; придбання акцій відповідно до 

законодавства про приватизацію. Зрозуміло, що доходи, отримані за такою 

операцією, являтимуть інтерес для оподаткування, у тому числі й податком на 

доходи фізичних осіб.  
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Обіг цінних паперів відбувається як на організованому, так і на 

неорганізованому фондових ринках. При цьому до організованого ринку 

належать операції на фондових біржах та у торговельно-інформаційних 

системах, що обслуговують позабіржовий ринок цінних паперів. Зокрема, за 

результатами торгів на організаторах торгівлі, обсяг біржових контрактів 

(договорів) з цінними паперами становив у 2012 році 263,67 млрд. грн., що 

більше на 11,99 % у порівнянні з 2011 роком [25]. Наприклад, протягом січня – 

травня 2013 року порівняно з даними аналогічного періоду 2012 року обсяг 

виконаних біржових контрактів із цінними паперами на організованих ринках  

збільшився на 107,24% (або на 78,80 млрд. грн.) (січень – травень 2012 року – 

73,48 млрд. грн.)
1
.  

Професійна діяльність із торгівлі цінними паперами, яка проводиться 

на фондовому ринку торговцями цінних паперів, включає брокерську 

діяльність, дилерську діяльність, андерайтинг, а також діяльність з управління 

цінними паперами (ст. 17 Закону [76]). Вона є ліцензованим видом діяльності і 

підпадає під державний регуляторний вплив Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Остання окрім того, що здійснює 

ліцензування та забезпечує контроль і нагляд за професійною діяльністю на 

ринках цінних паперів, здійснює й ряд інших функцій. Зокрема, Комісія у 

межах закріплених за нею повноважень веде Реєстр ліцензованих учасників 

фондового ринку. Наприклад, відповідно до інформації НКЦПФР станом на 

30.04.2013 кількість ліцензій, які було видано професійним учасникам 

фондового ринку на провадження професійної діяльності, становила 1 444
2
.  

                                                 
1
 При цьому найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі протягом 

періоду зафіксовано з: 1) державними облігаціями України – 113,35 млрд. грн. (74,43% від загального обсягу 

виконаних біржових контрактів на організаторах торгівлі у січні – квітні 2013 року); 2) облігаціями  

підприємств – 17,77 млрд. грн. (11,67% від загального обсягу виконаних біржових контрактів на організаторах 

торгівлі у січні – травня 2013 року). Крім того, обсяг виконаних біржових контрактів з акціями склав 9,79 

млрд. грн., з облігаціями місцевих позик – 611,93 млн. грн., з інвестиційними сертифікатами – 1,95 млрд. грн., 

із похідними цінними паперами – 8,82 млрд. грн.  [84]. 
2
 Серед них: 605 ліцензій на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами; 359 ліцензій на 

провадження депозитарної діяльності зберігачів цінних паперів; 123 ліцензії на провадження діяльності з 

ведення реєстру власників іменних цінних паперів; 343 ліцензій на провадження діяльності з управління 

активами інвестиційних інвесторів; 10 ліцензій на провадження діяльності з організації торгівлі на ринку 

цінних паперів; 2 ліцензії на провадження розрахунково-клірингової діяльності; 2 ліцензії на провадження 

депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів. 
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Слід зауважити, що професійна діяльність із торгівлі цінними паперами 

має свої особливі наслідки для фізичних осіб. Зокрема, при здійсненні 

фізичними особами операцій з купівлі-продажу цінних паперів (акцій), які 

відповідно до вимог законодавства провадяться за участі торговця цінними 

паперами, податковим агентом виступає такий професійний торговець. При 

цьому такий торговець повинен виконати усі функції податкового агента, 

встановлені Податковим кодексом України [163] та Методикою визначення 

інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при 

виконанні ним функцій податкового агента [126].  

На неорганізованому ринку операції з обігу цінних паперів можуть 

проводити емітенти і торговці цінними паперами. У процесі обігу на 

організованому ринку цінні папери підлягають лістингу і котируванню. При 

цьому під лістингом розуміють внесення фінансового інструменту до реєстру 

(списку) цінних паперів, що здійснюють обіг на фондовій біржі або в межах 

торговельно-інформаційної системи. У свою чергу Закон «Про цінні папери та 

фондовий ринок» визначає лістинг як сукупність процедур з включення цінних 

паперів до реєстру організатора торгівлі та здійснення контролю за 

відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у 

правилах організатора торгівлі (абз. 7 ч. 1 ст. 1 [76]). Котирування – це 

визначення та фіксація ринкової ціни цінного папера. Зазначимо, що 

котирування має суттєве значення не лише у процесі здійснення операції, але і    

при визначенні бази оподаткування, що застосовуватиметься у процесі 

оподаткування отриманого суб’єктом доходу.  

Інвестиційні операції являють собою діяльність із вкладення  

(інвестування) грошових коштів та інших засобів у цінні папери, ринкова 

вартість яких здатна зростати й приносити доход у формі відсотків, дивідендів, 

прибутків від перепродажу тощо. 

                                                                                                                                                             
Кількість професійних учасників фондового ринку з урахуванням суміщення декількох видів 

професійної діяльності становила 1 042 (в тому числі: 345 учасників є торговцями-зберігачами (115 банків), 

серед них 31 учасники є торговцями-зберігачами-реєстраторами (16 банків); 15 учасників є зберігачі-

реєстратори; 2 депозитарії мали ліцензію на розрахунково-клірингову діяльність) [84]. 
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 Метою проведення інвестиційних операцій можуть бути: розширення і 

диверсифікація прибуткової бази фінансового посередника (зокрема, банку) 

або господарського товариства (у першу чергу – акціонерного, тому числі 

публічного); підвищення фінансової стійкості і пониження загального ризику 

за рахунок розширення видів діяльності; забезпечення присутності фінансових 

посередників або господарських товариств на найбільш динамічних ринках (в 

першу чергу на організованому фондовому ринку й різних його сегментах), 

утримання ринкової ніші; розширення клієнтської і ресурсної бази, видів 

послуг, що надаються клієнтам, за допомогою створення дочірніх фінансових 

інститутів; посилення впливу на клієнтів (через контроль їх цінних паперів) 

тощо. Зокрема, саме на таких напрямах інвестування у цінні папери звертають 

увагу у фаховій літературі [198, с. 56]. Однак інвестиційні операції можуть 

здійснювати й фізичні особи, що вкладають кошти із методою отримання 

доходу.  

Серед інвестиційних операцій за терміном їх проведення вирізняють 

короткострокові спекуляції й арбітражні угоди (термін може бути обмежений 

одним днем); короткострокові інвестиції (до одного року, носять переважного 

спекулятивний характер); середньострокові (до 5 років) і довгострокові (понад 

5 років) інвестиції. За цілями вкладень інвестиції є: прямі (здійснюються в 

цілях безпосереднього управління об'єктом інвестицій через контрольний 

пакет акцій або в іншій формі контрольної участі) та портфельні 

(здійснюються у формі купівлі цінних паперів, що належать різним емітентам і 

не забезпечують контрольну участь і пряме управління об'єктом інвестицій).  

Що стосується нарахування та виплати доходів на цінні папери, то 

вони забезпечуються відповідно до умов емісії. Наприклад, дивіденди на 

звичайні акції виплачують лише у разі прийняття відповідного рішення про 

виплату загальними зборами акціонерів. У свою чергу дивіденди на 

привілейовані акції виплачують у розмірі, встановленому умовами емісії, та за 

наявності джерел для їх виплати. При цьому виплати дивідендів на 

привілейовані акції здійснюють у першу чергу, у порівнянні зі звичайними 
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акціями. Щодо нарахування та виплати процентних платежів за облігаціями, то 

вони здійснюються у строки та в обсягах, передбачених умовами емісії 

облігацій.  

За погашення цінних паперів інвесторам виплачують вартість фінансового 

інструменту в разі вилучення його з обігу. Зокрема, погашення такого 

боргового цінного папера як облігація, проводиться у період закінчення строку 

її обігу. Сума, що виплачується її власникові, відповідає величині номінальної 

вартості облігації. Акції підлягають погашенню або після закінчення терміну 

діяльності товариства (в разі заснування його на визначений строк), або за 

умов його непередбаченої ліквідації. Величину погашення визначають як 

суму, що припадає на одну акцію після проведення ліквідації підприємства та 

повної виплати заборгованості за позиками перед державним бюджетом, із 

заробітної плати працівникам тощо.  

Доречно зауважити, що оподаткування операцій з цінними паперами має у 

більшості країн суттєві особливості, які породжуються самим об’єктом 

оподаткування. Угоди з цінними паперами підпадають, здебільшого, під 

оподаткування декількома податками, серед яких провідне місце відводиться 

прибутковим. Перелік податків, що стягується із таких операцій, свідчить, що 

оподаткуванню підлягають як доходи, що приносяться даним видом 

фінансового активу (процентні доходи та доходи від приросту ринкової 

вартості капіталу), так і власність на цінні папери та їх обіг. При цьому певні 

риси оподаткування операцій з цінними паперами конкретизуються залежно 

від податкової системи тієї країни, де вони здійснюються.  

Свого часу, у зв’язку з уніфікацією європейського законодавства в межах 

ЄС були відпрацьовані рекомендації із концептуальних питань прибуткового 

та непрямого оподаткування цінних паперів. Комісія ЄС запропонувала, аби 

усі угоди з цінними паперами були звільнені від податку з обороту [89, с. 60 – 

61]. Ця директива не була офіційна прийнята Радою, хоча пропозиція була 

підтримана Комісією ще у 1987 році. У той час усі країни – члени ЄС мали 

податки з обороту по біржових угодах. Ставки варіювалися від низької (0,11 
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%) в Іспанії до високої (1 %) в Данії та Ірландії. Деякі країни, зокрема, 

Великобританія та Німеччина, із тих пір скасували зазначені податки, хоча 

директива, як було вище зазначено, так і не була прийнята. Доцільно 

зазначити, що наявність таких податків мала вплив і на прибуткове 

оподаткування фізичних осіб, адже національні законодавства при 

встановленні прибуткових ставок брали до уваги ставку податку з обороту, що 

стягувалася згідно відповідного законодавства.  

Натомість пропозиція Комісії ЄС з уніфікації податку на процентні 

доходи з цінних паперів за ставкою 15 % в усіх країнах ЄС було блоковано 

тими країнами, які мали нульову ставку, перш за все, Великобританією та 

Люксембургом. Оскільки, наприклад, ставка податків на процентні доходи та 

дивіденди у Німеччині дорівнювала для резидентів відповідно 30 – 35 % та 25 

%. На ринку єврооблігацій податку на процентні доходи взагалі не існує. 

Європейські процентні папери та євроноти також не оподатковуються 

податком на процентні доходи.  

Аналіз національного податкового законодавства у частині прибуткового 

оподаткування операцій з цінними паперами дозволяє говорити про те, що 

основна увага у Податковому кодексі України приділяється питанням 

оподаткування юридичних осіб. А операції з цінними паперами носять назву 

операцій особливого виду (зауважимо, що і для оподаткування доходів 

фізичних осіб такі операції також вважаються особливими). Доцільність 

короткого розгляду положень стосовно прибуткового оподаткування 

юридичних осіб у даному разі пояснюється тим, що значна частка понять є 

спільними у прибутковому оподаткуванні як юридичних, так і фізичних осіб. 

Адже відповідно до абз. "в" пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 розділу І Податкового 

кодексу України дохід від продажу цінних паперів, у тому числі акцій 

українських емітентів, отриманий резидентами або нерезидентами на території 

України її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній 

зоні, є доходом з джерелом походження з України.  
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Особливості оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами, 

деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами 

встановлено п. 153.8 ст. 153 розділу ІІІ ПК України. При цьому під терміном 

«доходи» (для цілей даного пункту) розуміють суму коштів або вартість 

майна, отриману (нараховану) платником податку від продажу, обміну або 

інших способів відчуження цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні 

папери, корпоративних прав, а також вартість будь-яких матеріальних 

цінностей чи нематеріальних активів, які передаються платнику податку в 

зв’язку з таким продажем, обміном або відчуженням. До складу доходів 

включається також сума будь-якої заборгованості платника податку, яка 

погашається у зв’язку з таким продажем, обміном або відчуженням. У свою 

чергу під терміном «витрати» розуміють суму коштів або вартість майна, 

сплачену (нараховану) платником податку продавцю (у тому числі емітенту, 

крім придбання під час первинного розміщення) цінних паперів, деривативів 

або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, як компенсація їх вартості. 

До складу витрат включається також сума будь-якої заборгованості покупця, 

яка виникає у зв’язку з таким придбанням
1
.  

Відповідно до чинного законодавства платник податку зобов’язаний вести 

відокремлений облік фінансових результатів операцій з цінними паперами і 

деривативами, у розрізі окремих видів цінних паперів, деривативів та інших, 

ніж цінні папери, корпоративних прав. Разом із тим облік операцій з акціями 

ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами. Якщо ж 

протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів 

цінних паперів, деривативів, та інших, ніж ЦП, корпоративних прав, понесені 

(нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) 

від продажу (відчуження) цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні 

                                                 
1
 Особливості визначення складу витрат платника податку, у разі сплати відсотків за борговим 

зобов'язанням, регламентуються ст. 141 ПК України. До складу витрат включаються будь-які витрати, 

пов'язані з нарахуванням відсотків по боргових зобов'язаннях, впродовж звітного періоду, якщо такі 

нарахування здійснюються у зв'язку із здійсненням господарської діяльності платника податків. 

По боргових цінних паперах, емітованих платником податків, суми відсотків включаються до складу 

його витрат в податковий період, впродовж якого була здійснена або повинна була здійснюватися виплата 

таких відсотків. 
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папери, корпоративних прав цього ж виду протягом такого звітного періоду, 

від’ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових 

результатів від операцій з ЦП, деривативами або іншими, ніж цінні папери, 

корпоративними правами цього ж виду наступних звітних періодів у порядку, 

визначеному статтею 150 розділу І Кодексу.  

Необхідність ведення окремого обліку фінансових результатів операцій з 

цінними паперами у розрізі окремих видів цінних паперів має суттєве значення 

не лише для оподаткування юридичних осіб, але й є обов’язковим у тому разі, 

коли юридичні особи виступають податковими агентами для фізичних осіб. 

Податкові органи у такому випадку застосовують до них зазначені вище 

підходи за аналогією, оскільки у податковому законодавстві відсутні чіткі 

норми, які визначають обов’язки податкових агентів, зокрема стосовно обліку.   

Разом із тим зрозуміло, що оподаткування доходів фізичних осіб є 

категорією, відмінною від категорії оподаткування прибутку підприємств 

(хоча якраз остання у Кодексі є більш-менш виписаною). Відтак, зазначені 

підходи мають бути розкриті у своїх особливостях у даному дослідженні.  

Вищевикладене дає підстав говорити про необхідність точного й 

одностайного розуміння тих правил, яким підлягає будь-яка конкретна 

трансакція, пов’язана з цінними паперами. Саме на цьому наголошують 

фахівці, що спеціалізуються на даному ринку [78, с 139]. Тим більше, що такі 

правила можуть змінюватися у процесі здійснення самої операції, що, у свою 

чергу, нерідко призводить до істотних змін у передбачуваному попередньо 

порядку оподаткування доходів від проведеної операції. Для фізичних же осіб, 

зрозуміло, зміна суми податку на доходи у процесі проведення операцій з 

цінними паперами (у зв’язку із перетворенням таких операцій) має неабияке 

значення. 

Не можна сказати, що вищенаведеним вичерпується перелік операцій з 

цінними паперами. Адже цей фінансовий інструмент у тому разі може 

передаватися у спадщину, даруватися, вноситися як майновий вклад до 

статутних капіталів господарських товариств, передаватися у заставу, 
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залучатися до довірчого управління. За допомогою цінних паперів можуть 

здійснюватися розрахунки між суб’єктами у випадках, передбачених чинним 

законодавством, у тому числі банківським. За їх допомогою відбуваються 

хеджування фінансових, у тому числі валютних ризиків тощо.  

Все це свідчить про суттєве розширення сфери діяльності суб’єктів 

фінансового ринку, які можуть скористатися різноманіттям видів операцій з 

цінними паперами. Якщо емітенти мають можливість проводити їх у 

різноманітних варіантах та із залученням різних категорій інвесторів, відтак це 

призводить до отримання широких можливостей у процесі нарощування 

інвестиційної діяльності. Зміцнення функцій посередників проведення 

операцій з цінними паперами, у тому числі торговців цінними паперами, 

реєстраторів, зберігачів, депозитаріїв, призводить до нарощування обсягів 

ринків цінних паперів та залучення додаткового суб’єктного складу, у тому 

числі – фізичних осіб. Збільшення обсягу операцій з цінними паперами також 

призводить до збільшення обсягу доходів, отриманих фізичними особами від 

таких операцій, що сприяє збільшенню обсягів оподаткування. Разом із тим 

основним податком, який виникає при цьому, є податок на доходи фізичних 

осіб. Адже, як видно із вищенаведеного аналізу, саме дохід від розпорядження 

чи відчуження різних видів цінних паперів породжує податкові наслідки для 

платників податків – фізичних осіб. Оскільки зі всього переліку податків, що 

перелічуються у статтях 9 і 10 Податкового кодексу України 

(загальнодержавні та місцеві податки і збори), в якості податків, що можуть 

застосовуватися до операцій з цінними паперами, можуть бути віднесені лише 

податок на доходи фізичних осіб та податок на додану вартість.  

Разом із тим відповідно до статті 196 ПК України операції з цінними 

паперами не є об’єктом оподаткування ПДВ
1
. Не є об’єктом оподаткування 

                                                 
1
 Так, згідно до пп. 196.1.1 ст. 196 ПКУ не є об’єктом оподаткування операції з випуску (емісії), 

розміщення у будь-якій формі управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що 

випущені в обіг (емітовані) суб’єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, органами місцевого 

самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших ніж цінні папери, формах; 

обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах; 
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податком на додану вартість також операції з торгівлі за грошові кошти або 

цінні папери борговими зобов'язаннями, за винятком операцій з інкасації 

боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових 

операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі 

компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні 

сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за 

забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та 

деривативи.  

Не вважаються об’єктом оподаткування податком на додану вартість 

також і виплата дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних 

паперів, які здійснюються емітентом; а також надання комісійних 

(брокерських, дилерських) послуг із торгівлі та/або управління цінними 

паперами (корпоративними правами), деривативами та валютними цінностями, 

включаючи будь-які грошові виплати (у тому числі комісійні) фондовим або 

валютним біржам чи позабіржовим фондовим системам або їх членам у зв'язку 

з організацією та торгівлею цінними паперами ліцензованими торговцями 

цінними паперами, а також деривативами та валютними цінностями. 

Відтак, саме про податок на доходи фізичних осіб і є сенс вести мову, 

аналізуючи особливості оподаткування операцій з цінними паперами для цієї 

групи платників податків. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб 

від різних видів операцій з цінними паперами розглядатимуться у наступних 

розділах дослідження.  

 

Висновки до Розділу 1.  

 

1. Практичне значення цінних паперів у розвиткові фондових ринків, 

зокрема, та фінансових ринків у цілому робить їх актуальними з позицій 

наукового пошуку представниками різних галузей, у тому числі – й 
                                                                                                                                                             
розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також 

діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), 

відповідно до закону та інших видів професійної діяльності на фондовому ринку, які підлягають ліцензуванню 

відповідно до закону.  
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фінансового права. Водночас у наукових дослідженнях майже не приділяється 

увага цінним паперам як об’єкту оподаткування. Однак цінні папери як 

фінансовий інструмент, що підпадає під фінансово-правове регулювання, 

потребують безпосереднього дослідження, і умовах сучасного виходу зі 

світової фінансової кризи мають надзвичайну актуальність як категорія 

насамперед практичного змісту.  

2. Цінний папір як фінансова, економічна категорія, має відповідні 

характеристики: часові, просторові, ринкові. Цінні папери є об’єктом 

різноманітних класифікацій, зокрема – за характером операцій та угод, 

цілями випуску, класами, емітентами тощо. Як юридична категорія, цінний 

папір наділяється рядом ознак, а саме документарність, втіленням прав 

особи, оборотоздатністю, публічною дійсністю тощо. Зазначені ознаки є 

невід’ємною характеристикою будь-якого цінного паперу і мають значення 

для останнього в розумінні його як фінансового інструменту. Разом із тим 

розгляд цінного паперу як об’єкту, що підпадає під фінансово-правове 

регулювання, надає йому додаткових ознак, що мають значення саме у 

контексті імперативного регулювання. Зазначені ознаки характеризують не 

стільки правову природу певного цінного паперу, скільки відокремлюють 

його в якості доходного джерела для оподаткування. Адже об’єктом 

оподаткування виступає не сам цінний папір, а доходи чи прибутки, отримані 

від операцій із таким цінним папером.  

3. Віднесення цінних паперів до категорії публічних фінансів доцільно 

робити, виходячи з розуміння публічних фінансів, публічної фінансової 

діяльності та об’єкта фінансових відносин. Оскільки, по-перше, публічні 

фінанси як відносини виникають, змінюються та припиняються у процесі 

публічної фінансової діяльності, і є об’єктом фінансово-правового 

регулювання. По-друге, об’єктний склад публічної фінансової діяльності та 

інструменти  фінансових правовідносин складають гроші та інші фінансові 

інструменти, серед яких важливе місце саме й посідають цінні папери. 

Проведений аналіз дає підстави включити цінні папери як фінансові 
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інструменти до складу публічних фінансів, об’єкта фінансових правовідносин, 

а також розглядати їх як повноправну категорію публічної фінансової 

діяльності.  

Операції з цінними паперами виступають предметом фінансово-правового 

регулювання. Цінні папери за своєю суттю є дохідним фінансовим 

інструментом як для своїх власників, так і володільців. Відтак, наявність 

отриманих від володіння чи розпорядження цінними паперами доходів 

свідчить про закладену законодавством можливість їх оподаткування. Складна 

правова природа цінних паперів породжує різні наслідки для їх власників 

та/або осіб, що їх емітують, утримують, розпоряджаються тощо.  

4. Оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з цінними паперами 

являє собою приклад впливу фінансових норм, імперативних за своєю 

правовою природою, на свободу розпорядження приватною власністю, якою 

виступають у даному разі доходи (причому у значенні значно ширшому, ніж 

заробітна плата) фізичних осіб. Особливості оподаткування залежать від того, 

що за операції з цінними паперами здійснюються, про який вид цінних паперів 

іде мова, хто є суб’єктом операцій з цінними паперами, тощо.  

5. Операції з випуску цінних паперів не розглядається в якості об’єкту 

оподаткування прибутковими податками (ані податком з прибутку юридичних 

осіб, ані, тим більше, податком на доходи фізичних осіб, адже в останньому 

випадку фізичні особи взагалі не можуть бути особами, що випускають цінні 

папери). Оскільки у момент випуску не відбувається отримання доходу чи 

прибутку самим емітентом. 

6. Емісія цінних паперів не супроводжується відчуженням, а відтак і не 

представляє інтересу в якості об’єкту оподаткування. Разом із тим порушення 

правил емісії та реєстрації цінних паперів тягне за собою негативні наслідки 

для учасників будь-яких угод, що здійснюються у майбутньому із такими 

цінними паперами. Такі негативні наслідки можуть наставати й у випадку 

оподаткування доходів від операцій, пов’язаних із відчуженням прав по цінних 

паперах, емітованих або зареєстрованих із порушенням встановлених 
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нормативних приписів, у тому числі – для фізичних осіб. Водночас саме 

умовами емісії визначаються особливості нарахування та виплати доходів на 

відповідні цінні папери.  

7. Операції із відчуження цінних паперів носять фінансові, зокрема  

податкові наслідки, оскільки особливістю відчуження виступає оплатний 

характер операцій. У результаті відчуження цінного паперу виникає дохід, 

який є об’єктом оподаткування за Податковим кодексом України. Особливості 

оподаткування такого доходу визначатимуться конкретним видом операції з 

ЦП, а також – суб’єктом оподаткування, а саме фізичною чи юридичною 

особою. Адже для кожної з них і ставка податку, і порядок його розрахунку, і 

порядок сплати та декларування істотно відрізняються.  

8. Професійна діяльність із торгівлі цінними паперами має свої особливі 

наслідки для фізичних осіб. Зокрема, при здійсненні фізичними особами 

операцій з купівлі-продажу цінних паперів (акцій), які відповідно до вимог 

законодавства провадяться за участі торговця цінними паперами, податковим 

агентом виступає такий професійний торговець. При цьому даний торговець 

повинен виконати усі функції податкового агента, встановлені Податковим 

кодексом України та Методикою визначення інвестиційного прибутку 

професійним торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій 

податкового агента.  

9. Оподаткування операцій з цінними паперами має у більшості країн 

суттєві особливості, які породжуються самим об’єктом оподаткування. Угоди з 

цінними паперами підпадають, здебільшого, під оподаткування декількома 

податками, серед яких провідне місце відводиться прибутковим. Перелік 

податків, що стягується із таких операцій, свідчить, що оподаткуванню 

підлягають як доходи, що приносяться даним видом фінансового активу 

(процентні доходи та доходи від приросту ринкової вартості капіталу), так і 

власність на цінні папери та їх обіг. При цьому певні риси оподаткування 

операцій з цінними паперами конкретизуються залежно від податкової 

системи тієї країни, де вони здійснюються.  
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10. Говорячи про цінні папери як об’єкт фінансово-правового 

регулювання, доцільно послатися й на розуміння правового впливу 

європейського інтеграційного утворення у сфері європейського ринку цінних 

паперів, яким виступає перш за все публічно-правовий режим ринку цінних 

паперів у кожній державі-члені, а також усунення можливих бар’єрів для 

трансграничних угод. Зокрема, в європейському просторі діє ряд директив, що 

розповсюджують свою дію на фінансові інструменти, у тому числі цінні 

папери. Серед них провідну роль відіграє Директива MiFID про ринки 

фінансових інструментів, яка спільно із Регламентом до неї врегульовує ринки 

фінансових інструментів в інтересах учасників цих ринків і держав, що її 

прийняли. Законодавство України у багатьох аспектах відповідає основним 

положенням, закріпленим Директивою MiFID, хоча допоки залишається ряд 

норм, які потребують подальшої імплементації (наприклад, у частині 

загального зниження ризиків для національного фінансового ринку, у тому 

числі у процесі діяльності національного регулятору ринків фінансових 

послуг).  

11. Аналіз податкового законодавства України дозволяє говорити про те, 

що увага здебільшого приділяється особливостям оподаткування юридичних 

осіб. Такий підхід має під собою достатню аргументацію, адже більшість 

операцій у країні (на відміну від провідних країн світу) як на первинному, так і 

вторинному ринку здійснюється саме за участі юридичних осіб. Разом із тим 

зменшувати роль фізичних осіб в операціях із цінними паперами є 

недоречним. Особливо враховуючи світові тенденції, де саме громадяни 

виступають активними гравцями на фондових ринках, і саме від них досить 

часто залежить рівень попиту на певні ціні папери, а відтак – і на стабільність 

боргових цінних паперів чи  привабливість інвестиційних пулів.  
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТНО-ОБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ 

ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ 

 

2.1. Фізичні особи як платники податку на доходи: загальна 

характеристика  

 

Реформування податкового законодавства України, яке відбулося у зв’язку із 

набуттям чинності із 1 січня 2011 року Податковим кодексом України, призвело 

до суттєвих змін в організації податкової системи держави та взаємодії платників 

податків і податкових органів. У тому числі такі зміни суттєвою мірою 

торкнулися правового статусу фізичних осіб – платників податків. Адже у 

Податковому кодексі України [163] було уточнено поняття платників податків, 

перелік об’єктів оподаткування, особливості застосування податкових пільг, 

надання податкового кредиту, порядок сплати податків фізичними особами, у 

першу чергу – податку з доходів. Значною мірою торкнулося це й сфери 

оподаткування операцій з цінними паперами, стороною яких виступають фізичні 

особи, та настання відповідних наслідків у частині оподаткування таких операцій 

для громадян. Разом із тим, говорячи про особливості оподаткування операцій з 

цінними паперами для фізичних осіб, уявляється необхідним розкрити 

особливості фізичних осіб як суб’єктів оподаткування податком на доходи в 

цілому. Оскільки саме фізичні особи поступово починають набувати тієї ролі в 

якості платників податків, яку вони відіграють у провідних державах світу. 

Зокрема, за результатами кампанії із декларування доходів та майнового стану 

за підсумками 2012 року громадянами України до Міндоходів України було 

подано майже 665 тис. декларацій на загальну суму 48,7 млрд. гривень [215]. 

Загальні нормативно-правові підходи щодо розуміння платників податків 

закладаються статтею 15 Податкового кодексу України, відповідно до пунктів 

15.1 – 15.2. якої платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і 

нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх 
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відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти 

оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом 

оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких 

покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом. При 

цьому кожний з платників податків може бути платником податку за одним 

або кількома податками та зборами. 

Аналіз оподаткування податком на доходи операцій з цінними паперами, що 

здійснюють фізичні особи, дозволяє говорити про два основних питання, що 

підлягають розкриттю – питання правосуб’єктності платників даного податку та 

питання резидентства. Кожне із них буде висвітлено нижче, що дозволить 

виявити особливості суб’єктного складу щодо сплати податку з доходів від 

операцій з цінними паперами для фізичних осіб.  

У загальному вигляді під платниками податку на доходи фізичних осіб  

(ПДФО) відповідно до п. 162.1 ст. 162 ПК України розуміються фізичні особи – 

резиденти, фізичні особи – нерезиденти та податкові агенти. Різниця у правовому 

статусі таких платників розкривається у ст. 14 ПК і базується на загальних 

підходах у розумінні резидентського та нерезидентського статусу, визначених 

міжнародним податковим правом та фінансовою теорією в цілому. Нижче у 

роботі розглядатимуться особливості статусу зазначених категорій платників 

податку на доходи фізичних осіб. Зараз же логічним виглядає деталізація суті 

правового статусу платника податку на доходи фізичних осіб відповідно до 

підходів, що склалися у теорії податкового права. На користь такої позиції 

слугують наступні міркування.  

На сьогоднішній день при великій кількості наукових досліджень із 

проблематики оподаткування та визначення правової природи цінних паперів 

тим не менше спостерігається відсутність робіт, присвячених безпосередньо 

визначенню особливостей правового статусу фізичних осіб як суб’єктів 

оподаткування в операціях із цінними паперами. На підтвердження цього може 

слугувати аналіз цілого ряду наукових робіт. Зокрема, особливостям визначення 

правового статусу громадянина як суб’єкта податкових правовідносин та 
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справлянню з них певних видів податків були присвячені дисертаційні 

дослідження Бакун О.В. [10], Головашевича О.О. [36], Пархоменко-Цироциянц 

С.В. [147], Костенко Ю.О., Свєчнікової О.Г., Перепелиці М.О. [151] тощо. Ряд 

питань щодо організації податкової роботи чи захисту прав платників податків 

розглянуто в дисертаціях Греци Я.В., Храброва А.О. та Піддубної Д.В. 

Адміністративно-правові засоби забезпечення прав фізичних осіб у податкових 

відносинах досліджувалися у роботах Куцого О.А. та Мулявки Д.Г. 

У першому розділі даного дослідження наводилася проблематика 

розгляду правової природи цінних паперів, державного регулювання та 

суб’єктів ринку цінних паперів тощо, здійснена у кандидатських роботах із 

різних галузей права. Водночас, якщо проаналізувати усі дисертаційні роботи 

у цьому напрямі, можна зробити висновок про відсутність поєднання в одній 

роботі проблематики оподаткування операцій з цінними паперами та статусу  

фізичних осіб як платників податку на доходи. Адже фізичні особи є 

суб’єктами оподаткування операцій з цінними паперами, а такі операції мають 

свої особливості, що вимагає дослідження як з позицій теорії фінансового права, 

так і з позицій реалізації податкових відносин. Оскільки на практиці із цього 

приводу виникає чимало проблем, які породжують різні тлумачення чинного 

законодавства у представників податкових органів та платників податків. 

Відтак, необхідним уявляється насичення практичних питань теоретичними 

положеннями, заснованими на вихідних напрацюваннях фінансово-правової 

науки, із зосередженням на положеннях теорії податкового права.  

У цьому сенсі доцільно опиратися на розробки вітчизняних фінансистів, у 

першу чергу докторів юридичних наук Воронової Л.К., Гетьманцева Д.О., 

Касьяненко Л.М., Орлюк О.П., Пришви Н.Ю., що є представниками київської 

школи фінансового права, та ряду інших. Суттєву роль у розкритті правового 

статусу платників податків, у тому числі платників податків – фізичних осіб, 

внесли представники харківської юридичної школи під керівництвом д.ю.н. 

Кучерявенка М.П., зокрема, Головашевич О.О., Криницький І.Є., Перепелиця 

М.О. тощо. Значне місце у цьому напрямі досліджень посідають і наукові 
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розробки іноземних представників школи фінансового права, у першу чергу 

Вінницького Д.В., Запольського С.В., Карасьової М.В., Петрової Г.М., 

Щьокіна Д.М. та багатьох інших.  

Розробка категорії суб’єкта, що зобов’язаний сплачувати податки, носить 

тривалу історію. До її розуміння учені, представники школи фінансового права, 

підходять не одне сторіччя. Так, ще у ХІХ сторіччі один із відомих юристів, що 

спеціалізувався на проблемах податків, Тарасов І.І. під суб’єктами податків 

розумів усіх осіб, що живуть у державі, оскільки усі, не виключаючи навіть 

іноземців, зобов’язані нести податні тяжкості, користуючись зручностями 

державного життя. На його думку, поняття про суб’єкт податку, як і про сам 

податок, є поняттям, що має юридичне, політичне та суспільне значення; 

сплата податків є юридичним обов’язком, який ставиться у відому залежність 

від політичних та суспільних умов [206, с. 555]. Янжул І.І., висвітлюючи 

основні засади фінансової науки, виділяв три елементи податку, першим із 

яких був саме суб’єкт податку, тобто той, «хто при правильній системі 

оподаткування має нести податки» [242, с. 247]. Згідно поглядів Ісаєва А.А., 

що викладалися ним у Нарисах теорії та політики податків, «податною особою  

(суб’єктом податку) є особа, юридично зобов’язана сплачувати податки. 

Податними особами можуть бути як особи фізичні, так і юридичні корпорації, 

товариства, спілки, як податні, так і іноземці» [85, с. 489].  

Сучасні представники різних шкіл фінансового права, що утворилися на 

теренах радянської фінансової науки, здебільшого зберегли цей підхід, 

розвиваючи його складові. Так, ряд науковців, зокрема Соколов А.А. під 

суб’єктом податку розуміє особу – фізичну або юридичну, яка формальна 

зобов’язана сплачувати податок [202, с. 88]. Кучеров І.І. вважає, що «суб’єкт 

податку (платник податків) – це особа, на яку у відповідності із податковим 

законом покладений обов’язок зі сплати податку» [101, с. 43]. У свою чергу 

Пепеляєв С.Г. говорить вже не про суб’єкта податку, а про суб’єкта 

оподаткування, і розуміє під останнім особу, на якій лежить юридичний 

обов’язок сплатити податок за рахунок власних коштів. Вчений підкреслює, 
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що «на відміну від інших галузей права, де визначальним є політико-правові 

відносини особи та держави, у податковому праві перш за все враховують 

економічні зв’язки платника податку та держави» [129, сс. 83, 85].  

На аналогічних поглядах стоять й представники казахської школи. 

Наприклад, на думку Худякова А.І. «суб’єкт податку – це особа, зобов’язана 

сплачувати податок» [219, с. 28]. А Шаукенов А.Т., досліджуючи проблеми 

теорії та філософії податкового права, вважає, що «сучасний статус суб’єкта 

податку є результатом трансформації як приватної, так і публічної автономії 

індивіда» [233, с. 100]. Отже, якщо дивитися на викладені вище позиції вчених 

різних періодів та різних шкіл, можна разом із тим побачити одностайність в їх 

підходах стосовно наділення суб’єкта податку юридичним обов’язком 

сплачувати податки як базовою характеристикою. 

У вітчизняній юридичній літературі під суб’єктом податкових правовідносин 

розуміють будь-яку особу, поведінка якої регулюється нормами податкового 

права і яка може виступати учасником податкових правовідносин, носієм 

суб’єктивних прав та обов’язків [142, с. 356]. Д.ю.н. Кучерявенко М.П. вважає 

концептуальним підходом те, що законодавче закріплення фізичної особи в 

якості платника податку передбачає, перш за все, акцент на виникаючих у 

нього обов’язках зі сплати податків та зборів, встановлених податковим 

законодавством. Деталізується такий підхід за двома напрямами – виконання 

обов’язку зі сплати податку доповнюється діями фізичних осіб з податкового 

обліку та звітності; і закріплення ознак фізичних осіб як платників податків, 

виділення їх особливостей, які впливають на зміст та порядок виконання 

податкового обов’язку [103, с. 159]. Як і значна кількість інших правових 

явищ, податкові права та обов’язки фізичних осіб можуть розглядатися в 

якості певної системи, що має відповідну, визначену структуру, пов’язану із 

виокремленням у її змісті організаційно-майнових та організаційних 

(процедурних) податкових прав і обов’язків. Їх сукупність у цілому впливає на 

визначення змісту податкової правосуб’єктності платників податків – фізичних 

осіб.  
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На наділенні податковою правосуб’єктністю платника податків як базової 

складової його правового статусу наголошує д.ю.н. Пришва Н.Ю., яка 

підкреслює, що «зміст податкової правосуб’єктності фізичної та юридичної 

особи суттєво різняться між собою за всіма структурними елементами – 

податковою правоздатністю, податкової дієздатністю та податковою 

деліктоздатністю» [187, с. 90]. Зазначений висновок випливає із розуміння 

різної правової природи платників податків – фізичних та юридичних осіб, які 

мають виконувати свої податкові обов’язки та наділені можливістю 

реалізувати свої податкові права, що мають певну специфіку залежно від 

суб’єктного складу податкового правовідношення. При цьому підкреслюють, 

що поняття «фізична особа» є спеціально юридичним для визначення 

індивідуального суб’єкта права на відміну від суб’єкта колективного 

(організаційного), що іменується юридичною особою [26, с. 42]. Зауважимо, 

що цей підхід є притаманним не лише для податкового права, але й для 

юридичних наук у цілому, адже поняття фізичної та юридичної осіб є 

наскрізним для різних галузей права.  

У цілому під податковою правосуб’єктністю в юридичній літературі [187, 

90] розуміють установлену нормами податкового права спроможність бути 

носієм юридичних прав та обов’язків у сфері організаційних та організаційно-

майнових відносин із встановлення та справляння податків і зборів, а також в 

будь-яких інших відносинах, що нерозривно пов’язані з зазначеними. Даний 

висновок має деталізуватися щодо фізичних осіб, враховуючи специфіку їх 

правового статусу (який можна прослідкувати навіть на прикладі резидентства 

та нерезидентства платників податків – фізичних осіб та юридичних осіб).  

Із приводу останнього Вінницький Д.В. звертає увагу на таку особливість 

податкового права, як те, що «у податковому праві громадянство вирішальним 

чином не впливає на зміст правосуб’єктності (податково-правовий статус). На 

відміну від інших галузей публічно-правового циклу, де в основу ставиться 

політико-правові відносини особи та держави, у податковому праві, перш за 

все, враховуються економічні зв’язки індивіду і держави. Економічні 
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відносини фізичної особи із державою визначаються завдяки принципу 

постійного місцеперебування (резидентства), згідно якому осіб поділяються на 

таких, що мають постійне місце перебування (резидентів), і не мають постійне 

місце перебування у певній державі (нерезидентів)» [26, с. 42]. Віддаючи 

підтримку висловленій позиції, тим не менше вважаємо, що при розгляді 

питання щодо оподаткування доходів фізичних осіб залежно від місця 

отримання таких доходів суттєву роль відіграє й політико-економічний 

фактор, адже кожна держава зацікавлена у тому, щоб саме до її бюджету 

надходили податки від отриманих фізичними особами доходів. Для 

оподаткування операцій з цінними паперами, які часто носять 

транснаціональний характер, зазначене твердження є тим більш справедливим.  

Бакун О.В., досліджуючи громадянина як суб’єкта податкових 

правовідносин, робить висновок, що поняття податкової правосуб’єктності 

громадянина складається із трьох структурних елементів: а) податкової 

правоздатності; б) податкової дієздатності; в) податкової деліктоздатності. Разом 

із тим автор підкреслює, що оскільки права, якими користується громадянин у 

сфері податкових правовідносин, по суті відзначаються похідним від обов’язків 

характером, то ключем до розуміння юридичної природи податкової 

правосуб’єктності фізичної особи слід вважати її податкову дієздатність [10, с. 8]. 

Зазвичай, для платника податку, тим більше фізичної особи, значно простішою 

виступає ситуація, коли податкові норми, що визначають права та обов’язки 

останньої, концентруються в одному акті, а не розкидані по десятках 

нормативно-правових актів, як це було до прийняття Податкового кодексу 

України.  

У свою чергу Перепелиця М.О. під податковою правосуб’єктністю пропонує 

розуміти встановлену нормами фінансового права здатність особи бути носієм 

юридичних обов'язків і прав у відносинах, що регулюють установлення, зміну, 

скасування податкових платежів, їхню сплату чи стягнення з метою 

формування доходної частини бюджетів і відповідних цільових фондів [151, с. 

10]. Автор також підкреслює визначальне значення імперативного методу у 
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податкових правовідносинах, який має основний вплив на регулювання 

правосуб'єктності платників податків, що будується на закріпленні насамперед 

обов'язків і пов'язаних із ними прав.  

Зазначене твердження відображає суть розуміння фінансової діяльності 

держави, яке превалювало у фінансово-правовій теорії не одне десятиріччя. У той 

же час нині частина дослідників починає говорити про необхідність 

запровадження більш глибокого погляду до розуміння фінансової діяльності, 

маючи на увазі її публічний, а не суто державний характер. Відтак, мають певною 

мірою змінюватися акценти у розумінні співвідношення прав та обов’язків 

суб’єктів фінансових правовідносин, у тому числі й податкових. Зокрема, д.ю.н. 

Гетманцев Д.О., пропонуючи категорію фінансово-правового зобов’язання, 

говорить про очевидний дисбаланс прав і обов'язків платників податків і 

держави, який успадкував Податковий кодекс України від старого податкового 

законодавства [33, с. 177]. І виходячи з аналізу іноземного законодавства, у 

першу чергу європейського, пропонує шляхи зміни такої ситуації у 

національному нормопроектуванні та правозастосуванні.  

Наведені вище теоретичні підходи різних авторів дають можливості 

стверджувати, що податкова правосуб'єктність платників – фізичних осіб  

реалізується через сукупність податкових прав та обов’язків. Деталізація 

податкової правосуб’єктності має здійснюватися через характеристику 

податкової правоздатності та податкової дієздатності. Оскільки саме податкові 

правоздатність та дієздатність складають двома основними елементами такої 

юридичної властивості як податкова правосуб’єктність. Окреме місце посідає 

податкова деліктоздатність.  

У теорії податкового права під податковою правоздатністю розуміють 

передбачену нормами податкового права здатність мати права й обов’язки 

щодо сплати податків. Д.ю.н. Кучерявенко М.П. підкреслює, що це можливість 

особи бути учасником податкових правовідносин, тобто податкова 

правоздатність виступає його загальноюридичною властивістю. Змістом 

податкової правоздатності є сукупність прав і обов’язків, що їх суб’єкти 
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можуть мати відповідно до чинного законодавства [162, с 87]. Такий же підхід 

щодо визначення податкової правоздатності спостерігається і в 

енциклопедичних виданнях [56; 223].  

У свою чергу під податковою дієздатністю розуміють передбачену 

нормами податкового права здатність своїми діями створювати і реалізовувати 

права й обов’язки. Дієздатність полягає у здійсненні особою дій, спрямованих 

на: набуття прав і створення обов’язків; здійснення прав і обов’язків; здатність 

відповідати за податкові правопорушення [162, с. 89].  

Не викликає сумніву той факт, що податкові правоздатність та 

дієздатність є взаємодоповнюючими та взаємозалежними. Зазвичай, в 

юридичній літературі превалює думка, що правоздатність виникає з моменту 

появи (народження громадянина, реєстрації юридичної особи, тощо) [1, с. 239; 

2, с. 26; 158, с. 38], дієздатність – по досягненні якоїсь умови (певного віку, 

статусу підприємця тощо). Разом із тим, існують інші думки. Так, Крохіна 

Ю.О. вважає, що податкова правоздатність формується з моменту виникнення 

(народження дитини, вступу в спадщину тощо), у свою чергу дієздатність – по 

досягненні певної умови (реєстрації як підприємця, досягнення певного віку) 

[98, с. 242]. Тобто факт наділення податковою правоздатністю в розумінні 

громадянина вчена пов’язує не лише із народженням дитини, але й зі вступом 

у спадщину. Вважаємо такий підхід не зовсім вірним, адже у даному разі мова 

йде не про цивільну правоздатність, а саме про податкову правоздатність. 

Певною мірою, але не цілком, даний висновок може випливати і з позиції 

Гуреєва В.І., який підкреслює, що податкова правоздатність може наступати 

тільки після появи у суб’єкта цивільної правоздатності. Адже для фізичної 

особи необхідною є наявність майна, можливість мати право користуватися 

останнім, виконувати будь-яку роботу й отримувати певний прибуток [43, с. 55 

– 56]. Разом із тим зазначене вище жодною мірою не дозволяє ототожнювати 

цивільну та податкову правоздатність.  

На користь даного може слугувати позиція Головашевича О.О., який  

вважає, що оскільки податкова і цивільна правосуб’єктність мають різну 
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природу в силу різного методу правового регулювання, один вид 

правосуб’єктності не може мати похідного характеру від іншого. Виходячи з 

того, що податкова правоздатність є одним зі складових елементів податкової 

правосуб’єктності, податкова дієздатність як складник податкової 

правосуб’єктності не може походити від зовсім іншого за своєю правовою 

природою виду правоздатності [36, с. 68]. У даному разі слід підтримати 

висловлене Головашевичем О.О. зауваження і підкреслити ще раз, що 

податкова та цивільна правоздатність (рівно як і податкова та цивільна 

дієздатність) не можуть бути похідними одна від одної. Цей же висновок 

можна зробити і щодо податкової та цивільної правосуб’єктності в цілому.  

На такій же позиції стоять й інші вчені. Наприклад, як зазначає д.ю.н. 

Орлюк О.П., платник податків повинен володіти податковою 

правосуб’єктністю. Його основним обов’язком є публічний обов’язок зі сплати 

податку, пов'язаний із безпосереднім здійсненням податкових вилучень, що 

відбувається в межах майнових податкових відносин. При цьому платник не 

може добровільно, за власним бажанням, передати зазначений обов’язок іншій 

особі, як це може відбуватися у рамках цивільно-правових відносин [142, с. 

359]. Це черговий раз засвідчує відмінність між цивільною та податковою 

правосуб’єктністю.  

Значно більш глибоко до цього питання підійшла у своїх дослідженнях 

д.ю.н. Пришва Н.Ю. Вчена підкріплює висновок щодо розмежування 

податкової та цивільної правосуб’єктності не лише вихідними принципами 

податкового права, але й позицією українського законодавця, який заперечує 

можливість застосування норм цивільного права для врегулювання податкових 

правовідносин, у тому числі й щодо вирішення питань дієздатності (як це 

випливає зі статі 1 Цивільного кодексу України
1
). Разом із тим вчена зазначає, 

що як про учасників податкових правовідносин слід говорити і про осіб, які 

мають податкові права та обов’язки, але в змозі реалізовувати лише частину з 

                                                 
1
 До податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не 

встановлено законом.  
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них
1
 (зокрема такі особи мають можливість отримати ідентифікаційний код 

платника податку). Зазначені особи, наділені фінансовою правоздатністю, 

мають часткову фінансову дієздатність, та, як правило, позбавлені фінансової 

деліктоздатності. Тобто платник податку – це особа, наділена повною або 

частковою правосуб’єктністю. При цьому часткову податкову 

правосуб’єктність вчена визначає як «здатність суб’єкта бути носієм 

податкових прав і обов’язків, самостійно реалізовувати частину з них, але 

позбавленого можливості самостійно відповідати за допущені податкові 

правопорушення» [187, с. 92].  

На цих же позиціях стоїть і Вінницький Д.В., який вважає, що не можна 

визначати податкову дієздатність (та вік її настання) як похідну від цивільної 

та трудової. Податкова дієздатність як здатність своїми діями виконувати 

податкові обов’язки та здійснювати податкові права – особливий структурний 

елемент податкової правосуб’єктності фізичної особи. Вона може бути 

відсутньою у суб’єкта у певний момент, і це доповнюються дієздатністю його 

законних представників. Водночас, науковець підкреслює, що спроможність 

нести самостійну відповідальність за свої дії традиційно вважається складовою 

частиною дієздатності. Тобто, вік настання деліктоспроможності та 

дієздатності у цілому мають співпадати, оскільки не допустимо самостійна 

участь у податкових відносинах осіб, що не несуть податкової відповідальності 

за свої дії (бездіяльність), тобто громадян, молодше 16 років. Відтак, у 

податковому праві можлива ситуація, коли податкова правоздатність однієї 

особи доповнюється дієздатністю іншої [26, с. 44].  

                                                 
1
 Відповідно до статті 32 ЦК України [230] особа у віці від 14 до 18 років визнається неповнолітньою і 

має неповну цивільну дієздатність, що полягає в праві самостійно розпоряджатися своїм заробітком, 

стипендією або іншими доходами; самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної творчої 

діяльності, що охороняються законом; бути учасницею (засновницею) юридичних осіб, якщо це не заборонено 

законом або установчими документами юридичної особи; самостійно укладати договір банківського вкладу 

(рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку). Вчинення 

неповнолітньою особою інших правочинів здійснюється за згодою батьків, а у випадку, коли це стосується 

нерухомого майна чи транспортних засобів, згода батьків потребує нотаріального посвідчення. Це дає підстав 

вченим наголошувати, що із набуттям чинності нового Цивільного кодексу України особа, яка досягла 14 

років, має можливість брати участь як повноправний суб’єкт у більш широкому колі цивільних правовідносин. 

І це дає змогу неповнолітнім особам отримувати доходи, які підпадають під об’єкт оподаткування. Саме щодо 

зазначеного кола доходів неповнолітня особа розглядається як податководієздатний суб’єкт податкових 

правовідносин [187, с. 92].  
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Із даного питання Щербанюк О.В. (Бакун О.В.) висловлює думку, що 

«фізична особа стає фактично податкодієздатною з моменту, коли вона 

набуває здатності отримувати майно або доходи… Коли об’єктом 

оподаткування є доходи, одержані від трудової діяльності, податкова 

дієздатність може наставати з 14 років. Однак дієздатність такої 

неповнолітньої особи не буде повною» [239, с. 183 – 184].  

Як видно із наведеного, податкова дієздатність фізичної особи 

відрізняється від цивільної дієздатності фізичної особи (як спроможності 

своїми діями здійснювати цивільні права та обов’язки). Недаремно 

загальноприйнятим у світі є підхід, згідно з яким законодавство закріплює, що 

повністю дієздатним у публічному та приватному праві індивід стає по 

досягненні встановленого у законі віку.  

Доцільно зауважити, що у Законі України «Про податок з доходів 

фізичних осіб» від 22 травня 2003 р. [73] серед платників податків визнавалися 

як неповнолітні, так і недієздатні особи (пп. 18.4 – 18.5 ст. 18). Зазначимо, що 

такий же підхід залишився й у чинному Податковому кодексі України. Згідно 

п. 179.4. ст. 179 ПК України платники податку звільняються від обов'язку 

подання податкової декларації в таких випадках:  

«а) незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, 

які: є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на 

повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на 

кінець звітного податкового року…». 

Відповідно до абз. 2 п. 179.6. ст. 19 ПК України обов'язок щодо 

заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку 

покладається на опікуна або піклувальника – щодо доходів, отриманих 

неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною.  

Наявність різних правових статусів дієздатності створює різні підходи до 

неї у теорії податкового права. Наприклад, характеристику дієздатності 

платників податків – фізичних осіб Перепелиця М.О. деталізує через 
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класифікацію видів податкової дієздатності фізичної особи
1
. Відзначимо, що 

зазначений підхід щодо недоцільності застосування конструкції «обмежена 

податкова дієздатність платника» черговий раз засвідчує різницю у 

застосуванні фінансово-правових та цивільно-правових режимів і механізмів.  

Спірним питанням є й визначення моменту, коли виникає податкова 

дієздатність. Так, у ряді випадків виникнення правоздатності та дієздатності у 

податкових правовідносинах вважають таким, що збігається в часі. Ряд вчених 

пов’язує момент виникнення податкової дієздатності із віком особи, інші – з 

моментом народження людини або із настанням певних подій.  

На наш погляд, сьогоднішній стан та перспективи економічного 

суспільного розвитку надають підстав говорити про доцільність підтримки 

позиції, за якої виникнення податкової дієздатності слід пов’язувати із 

моментом народження, а не віком чи певними обставинами. Адже цілком 

можна припусти ситуацію, за якої майно (у широкому розумінні), що є 

потенційним об’єктом оподаткування податком на доходи, набуває 

новонароджена дитина. Наявність такого майна породжує юридичний 

обов’язок зі сплати податку. Але цілком зрозуміло, що жодним чином такий 

обов’язок не відноситиметься до самої дитини, а виконуватиметься її законним 

опікуном. Разом із тим наведений вище приклад є, скоріш, виключенням із 

загальної ситуації. Адже здебільшого податкова дієздатність настає значно 

пізніше податкової правоздатності і пов’язується з ідентифікацією фізичної 

особи як платника податків. Хоча для операцій із цінними паперами якраз цей 

приклад і може мати місце. Зокрема, у ситуаціях, коли мова йде про дарування 

чи спадщину. Або взагалі, коли ми говоримо про різні види цінних паперів із 

тривалим строком випуску, що не мають іменного характеру.  

                                                 
1
 Так, залежно від обсягу виділяються повна і неповна дієздатність; від характеру виконуваних 

податкових обов'язків – за обліком, сплатою й податковою звітністю. За такої ситуації автор обґрунтовує 

недоцільність введення терміна «обмежена податкова дієздатність платника», оскільки при реалізації 

першочергового податкового обов'язку є важливим безперешкодне здійснення платником податків податкових 

обов'язків і прав, а не закріплення механізму обмежень. Цим аргументується положення про регулювання 

зв'язку платника податків і держави не через критерій громадянства, а через сукупність економічних зв'язків 

особи з державою, на підставі яких податкові обов'язки є притаманними всім особам, які знаходяться на 

території держави, та її громадянам за кордоном (хоча й у різній мірі) [151, с. 14]. 
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Ще одним аспектом, пов’язаним із визначенням податкової 

правосуб’єктності платника податків – фізичної особи, є питання щодо 

наявності у нього податкової деліктоздатності (або деліктоспроможності). Про 

наявність останньої та необхідність виокремлення у складі податкової 

правосуб’єктності говорить д.ю.н. Карасьова М.В. і визначає її як здатність 

особи відповідати за вчинене податкове правопорушення [86, с. 98]. 

Д.ю.н. Пришва Н.Ю. підкреслює, що податкова деліктоздатність фізичної 

особи настає із 16 років, коли особу можна притягнути до адміністративної 

відповідальності за порушення податкового законодавства. При цьому вчена 

відокремлює здатність суб’єкта реалізовувати юридичні обов’язки (податкову 

дієздатність) від здатності нести відповідальність за порушення, допущенні 

при реалізації юридичних обов’язків (податкову деліктоздатність) [187, с. 93]. 

Цілком підтримуємо зазначений підхід і вважаємо його додатковим 

аргументом на користь заявленої вище позиції щодо моменту виникнення 

податкової дієздатності.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити узагальнюючий висновок 

про те, що податкова правосуб’єктність фізичної особи – платника податків 

складається із податкової правоздатності, податкової дієздатності та 

податкової деліктоздатності. Остання може розглядатися і в якості 

самостійного елемента, і в якості складової податкової дієздатності платника 

податків. При цьому податкова правоздатність буде виникати у платника 

податків – фізичної особи з моменту його народження. У свою чергу податкова 

дієздатність далеко не завжди збігатиметься із моментом виникнення 

податкової правоздатності (у більшості випадків вона наступатиме значно 

пізніше, а саме – з моменту ідентифікації фізичної особи як платника податків 

в установленому чинним податковим законодавством порядку).  

Зазначені положення є вірними по відношенню до будь-якого платника – 

фізичної особи, не залежно від того, які операції такий платник здійснює. У 

тому числі це стосується операцій з цінними паперами. Однак для останніх 

якраз цілком можлива ситуація, за якої податкова дієздатність та податкова 
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правоздатність збігатимуться (наприклад, у разі отримання спадщини чи 

дарунку в момент народження дитини). Це не типова ситуація, однак 

допустима.  

Говорячи безпосередньо про обов’язки та права платників податків, то 

загальні підходи щодо визначення їх змісту закріплені відповідно статтями 16 

та 17 ПК України. Основні обов’язки пов’язані з постановкою на податковий 

облік, веденням податкового обліку та поданням звітності, сплатою податків у 

встановлені строки та у встановлених розмірах, декларуванням доходів, 

виконанням законних вимог контролюючих органів, у тому числі у частині 

проведення податкового контролю тощо. При цьому сплата податків 

фізичними особами здійснюється виключно за рахунок їх власних коштів. У 

цьому сенсі фізичні особи різняться від юридичних, стосовно яких 

висловлюють думку, що «платники податків – організації – сплачують податки 

із коштів, що знаходяться у них на праві власності, праві господарського 

відання або праві оперативного управління, тобто сплата податку повинна 

скорочувати майновий комплекс самого платника податків» [130, с. 69]. З 

особливими коштами пов’язано і несення відповідальності платника податків. 

Адже сплата штрафних санкцій у випадку несплати, несвоєчасної сплати чи 

неподання звітності у встановлені строки здійснюється саме за рахунок коштів 

платника податків.  

У даному контексті цікавою виглядає думка Щьокіна Д.М., який 

аналізуючи норми податкових кодексів країн СНД, зауважує, що «при 

легальному формулюванні поняття платника податків у загальній частині 

податкового кодексу було б правильно не лише включати зазначення на 

наявність обов’язку сплачувати податок, але й ще робити посилання про те, що 

у платника податку цей обов’язок виникає за наявності об’єкту оподаткування 

та здійснюється за рахунок власних коштів платника податку» [238, с. 87]. На 

користь даного висновку слугують й думки інших представників науки 

податкового права. Наприклад, Порохов Є.В. вважає, що суб’єкт 

оподаткування характеризується наявністю податкоутворюючого зв’язку з 
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предметом оподаткування і повинен індивідуально за свій рахунок нести тягар 

податкової повинності [177, с. 91].  

Що стосується прав платників податків, то такі права пов’язані з 

можливістю користуватися пільгами, одержанням відстрочень, розстрочень у 

сплаті податків, податкового кредиту, права на оскарження дій контролюючих 

органів, а також інші права, визначені Податковим кодексом України та 

законом, як це передбачено п. 17.2 ст. 17 останнього. Деталізація реалізації 

прав та обов’язків фізичних осіб стосовно оподаткування доходів від операцій 

з цінними паперами та сплати податку здійснюється у нормах розділу IV ПК 

України, в якому визначено особливості справляння податку на доходи 

фізичних осіб. Зазначені особливості будуть розглянуті у подальшому.   

Як зазначалося вище, платниками податків на доходи фізичних осіб 

виступають резиденти, нерезиденти та податкові агенти. Певною мірою, 

специфіка статусу резидента
1
 випливає з особливостей статусу самої фізичної 

особи як платника податків. Адже для юридичної особи критерії визначення 

резидентства мають свої особливості, обумовлені її правовим статусом.   

У цьому сенсі доцільно звернутися до теорії податкового права та підходів 

щодо розуміння фізичної особи як платника податків та її ознак. Ґрунтовним  

узагальненням теоретичного характеру, що має використовуватися при 

розкритті статусу фізичної особи як платника податку, мають виступати, на 

наш погляд, роботи д.ю.н. Кучерявенка М.П. У своєму шеститомному курсі з 

податкового права – вченні про податки, учений підкреслює, що система ознак 

фізичних осіб як платників податків включає дві групи: основні та 

факультативні. Якщо основними ознаками визначається зміст податкових 

обов’язків конкретного платника, підстави виникнення зміни та припинення їх, 

то факультативні ознаки уточнюють зміст цих обов’язків, деталізують порядок 

                                                 
1
 Резидент (нім. Resident, фр. résident < лат. resīdēns (resīdēntis) сидячий, той, що перебуває) – фізична 

або юридична особа, платник податків на території держави. Документи Міжнародного Валютного Фонду 

виходять з того, що резидент – це особа, яка має більш тісний зв'язок з територією відповідної країни, ніж з 

будь-якою іншою [223, с. 256]. Резиденство носить тимчасовий характер і обмежується певним періодом, на 

який встановлюється статус резидента (календарний або податковий період). 
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та процедуру їх виконання, хоча й не впливають на виникнення, зміну та 

припинення обов’язків, пов’язаних зі сплатою податків та зборів [103, с. 160]. 

Серед основних ознак фізичних осіб вчений виділяє наступні: 1) 

податкове резидентство
1
; 2) здійснення економічної діяльності або отримання 

доходів від джерел у державі; 3) наявність у власності майна, що підлягає 

оподаткуванню; 4) здійснення операцій чи дій, що підлягають оподаткуванню; 

5) участь у відносинах, однією з умов яких є сплата мит або зборів, пов’язаних 

та опосередкованих пересіканням митної границі [103, с. 159 – 168]. У свою 

чергу до факультативних ознак відносяться: 1) місце постійного проживання
2
; 

2) принцип громадянства використовується поряд із принципом місце 

проживання або місцезнаходження суб’єкта. Його застосування передбачає 

ряд особливостей
3
; 3) центр особистих та економічних інтересів; 4) місце 

фактичного проживання.  

На наш погляд, на відміну від попередніх актів податкового 

законодавства, що визначали статус резидента – фізичної особи, чинний 

Податковий кодекс України значно просунувся у розкритті як основних, так і 

факультативних ознак платника податку – фізичної особи, що є резидентом. 

Такий підхід можна вважати як прогресивне досягнення кодифікації 

податкового законодавства та його наближення до міжнародних стандартів у 

цій сфері, адже конкретизація норм щодо визначення фізичної особи в якості 

                                                 
1
 В якості критерію резидентства використовується кількісний – число днів перебування фізичної особи 

платником податків на території держави. Податкове законодавства України, як і законодавства багатьох 

держав, в якості такого критерію закріплюють 183 календарних дні (цілісно або сумарно) протягом року. Це 

так званий тест фізичної присутності, який встановлюється щорічно та діє у межах календарного року. Деякі 

країни періодом для визначення резидентства вважають не календарний, а податковий рік, який може і не 

співпадати із календарним.  
2
 При тлумаченні цієї конструкції за основу беруться рекомендації Організації економічного 

співробітництва та розвитку. Особа вважається податковим резидентом, якщо має постійне місце проживання 

у державі, якщо вона має у ньому постійне житло, тісні особисті та економічні зв’язки (центр життєвих 

інтересів) та зазвичай проживає у цій державі. Деяким державам притаманна невизначеність цієї 

характеристики. Наприклад, у Швеції законодавство про прибутковий податок розглядає в якості платника 

будь-кого, хто прибуває до країни, якщо він придбав «справжнє житло або притулок» [127, с. 205].  
3
 По-перше, основна частина податкових законодавств виходить із рівноправ’я громадян, іноземців, осіб 

без громадянства та обов’язків з приводу сплати податкових платежів. 18 жовтня 1961 р. прийнята 

Європейська соціальна хартія, яка вступила у чинність у 1965 році та передбачила, що громадяни будь-якої 

країни, що домовляються, мають право займатися діяльністю, що приносить дохід на території інших країн, 

що домовляються, на основі рівності із громадянами останніх [183, с. 119]. По-друге, залежність 

оподаткування від громадянства зачіпає особливості механізму нарахування та внесення податкових платежів 

та заснована на взаємності держав [103, с. 165]. 
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резидента конкретної держави дає можливості уникнути значної кількості 

помилок у процесі оподаткування отриманих доходів, у тому числі й доходів 

від операцій з цінними паперами.  

Із цього приводу звернемо увагу на наступні новації вітчизняного 

законодавства у підходах до розкриття поняття фізичної особи як резидента. 

Відповідно до п. в) пп. 14.1.213. п. 14.1. ст. 14 ПК України фізична особа – 

резидент – це фізична особа, яка має місце проживання в Україні. Кодекс 

передбачає наступні підходи щодо розуміння резидента у разі, якщо особа має 

також місце проживання не в Україні:  

- якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, 

вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного 

проживання в Україні;  

- якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній 

державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи 

економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні; 

- у разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих 

інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця 

постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо 

перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) 

протягом періоду або періодів податкового року. 

Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження 

центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання 

членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності. 

За умови, якщо жодне із вищеназваних положень не можна застосувати до 

фізичної особи, її податковий статус визначається, виходячи з громадянства. 

Тобто фізична особа вважатиметься резидентом, якщо вона є громадянином 

України. 

Якщо всупереч закону (оскільки чинне конституційне законодавство 

загалом не допускає подвійного громадянства) фізична особа – громадянин 

України має також громадянство іншої країни, то з метою оподаткування 
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податком на доходи фізичних осіб така особа вважається громадянином 

України, який не має права на залік податків, сплачених за кордоном, 

передбаченого Податковим кодексом або нормами міжнародних угод України. 

Якщо фізична особа є особою без громадянства, то її податковий статус 

визначається згідно з нормами міжнародного права. 

Слід зауважити, що згідно ПК України достатньою підставою для 

визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця 

проживання на території України у порядку, встановленому Кодексом, або її 

реєстрація як самозайнятої особи
1
.  

Крім того, 24 жовтня 2013 року Верховна Рада України проголосувала  

проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку 

та реєстрації платників податків № 2054а від 17.05.2013 р., поданого 

Кабінетом Міністрів України, яким передбачено певні зміни щодо визначення 

статусу резидента. Адже відповідно до п. 18 даного законопроекту прийнято 

рішення доповнити пункт 70.1 статті 70 Податкового кодексу України новим 

абзацом наступного змісту: «Фізична особа, яка є резидентом іноземної країни, 

тобто не проживає в Україні, може бути взята на облік за місцем реєстрації 

свого перебування (проживання) на території України» [163]. 

Усі інші фізичні особи, які не розглядаються в якості резидентів, 

виступають нерезидентами. При цьому не є платником податку нерезидент, 

який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні 

привілеї та імунітет, встановлені чинним міжнародним договором України, 

щодо доходів, які він отримує безпосередньо від провадження дипломатичної 

чи прирівняної до неї таким міжнародним договором діяльності. 

                                                 
1
 Під самозайнятою особою Податковий кодекс України розуміє платника податку, який є фізичною 

особою – підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є 

працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності. Незалежна професійна 

діяльність – участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій 

діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, 

керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, 

зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є 

працівником або фізичною особою – підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох 

фізичних осіб (пп. 14.1.226 п. 14.1. ст. 14). 
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Ще одна категорія платників податку на доходи фізичних осіб – це 

податкові агенти. Відповідно до пп. 14.1.180 п. 14.1. ст. 180 ПК України 

податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб – це юридична особа 

(її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, 

представництво нерезидента – юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою 

про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та 

способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування 

(виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані 

нараховувати, утримувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб, до 

бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються 

такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим 

органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, 

визначеному податковим законодавством (а саме статтею 18 та розділом IV 

Податкового кодексу України).  

У теорії податкового права зазначають, що податковий агент покликаний 

бути носієм податкових обов’язків, пов’язаних із утриманням та 

перерахуванням податків до бюджету. Разом із тим обов’язки податкового 

агента, хоча й прирівняні до обов’язків платника податку, суттєво від них 

відрізняються [186, с. 471]. Адже до основних обов’язків податкового агента 

відносяться нарахування податку; утримання податку із доходів, що 

нараховуються (виплачуються) платнику податків; перерахування податку до 

відповідного бюджету. Зазначене дає підстав теоретикам податкового права 

вважати податкового агента особливим видом представника платника 

податків, який зобов’язаний обраховувати, утримувати та перераховувати 

податки до бюджету від імені та за рахунок платника податків.  

Відповідно до ПК України податковий агент – професійний торговець 

цінними паперами із метою визначення об’єкту оподаткування під час виплати 

платникові податків доходу за придбані у нього інвестиційні активи враховує 

документально підтверджені витрати такого платника податків на придбання 

цих активів. Водночас запровадження обов'язку податкового агента для 
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професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє 

фізичну особу – платника податку від обов'язку декларування результатів усіх 

операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом 

звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за 

винятком встановлених випадків. Зазначене роз’яснення випливає зі змісту пп. 

170.2.2 п. 170.2 ст. 170 ПК України та деталізується в Узагальнюючій 

податковій консультації щодо оподаткування доходу у вигляді інвестиційного 

прибутку, отриманого платником податку – фізичною особою від операцій з 

цінними паперами (акціями), що виплачується професійним торговцем цінних 

паперів (дилерські операції з купівлі-продажу цінних паперів) [211]. 

Зауважимо, що якщо для українського законодавства податковий агент є 

одним із платників податку на доходи фізичних осіб (і це конкретизується саме 

стосовно даного податку), що закріплено статтею 162 ПК України, то у 

законодавстві Молдови податковий агент включається до загального складу 

платників податків. Адже відповідно до ст. 5 ПК Молдови [133] платник 

податку, суб’єкт оподаткування – це особа, яка у відповідності з податковим 

законодавством зобов’язана нараховувати та/або сплачувати до бюджету будь-

який податок (мито), збір, відповідні пеню та штраф; особа, яка у відповідності 

з податковим законодавством зобов’язана утримувати або стягувати з іншої 

особи та сплачувати до бюджету зазначені платежі. Такий підхід, на наш 

погляд, не можна вважати цілком вдалим. Як із позицій закріплення штрафних 

санкцій в якості визначальної характеристики об’єктної складової податкового 

зобов’язання, так і у частині наділення тотожними якостями суб’єкта 

оподаткування та податкового агента.  

Водночас вважаємо, що у контексті даного дисертаційного дослідження 

нас має цікавити більшою мірою саме статус резидентів та нерезидентів – 

платників податку. Хоча це жодною мірою не зменшує актуальності питання 

щодо визначення статусу податкового агента в операціях з цінними паперами. 

Істотний вплив на критерії та зміст правового статусу фізичної особи – 

платника податків спричиняють проведення ним економічної діяльності або 
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отримання доходів від джерела у державі. Як зазначають, деталізація 

правового статусу фізичної особи як платника податків і зборів відбувається і 

за рахунок застосування ознаки, пов’язаної із наявністю в його власності або 

володіння майна, яке породжує податковий обов’язок або безпосередньо 

підлягає оподаткуванню [160, с. 362].  

Аналізуючи статус платників податків, слід звернути увагу й на 

податковий статус фізичних осіб – іноземних громадян, осіб без громадянства, 

тощо
1
. Їх основна особливість у податковому статусі полягає у тому, що вони 

підпорядковуються фактично двом правопорядкам – правопорядку держави 

місця перебування та правопорядку держави свого громадянства. Їхнє правове 

положення відрізняється подвійним характером. Залежно від того, яка система 

оподаткування прийнята у конкретній державі – резидентства, 

територіальності чи громадянства, – відрізнятимуться й підходи щодо 

особливостей оподаткування.  

Як відомо, податкові юрисдикції будуються за різними принципами. На 

теоретичному рівні виділяють три основні принципи податкових юрисдикцій: 

за ознакою територіальності, резидентства та громадянства [131, с. 168]. 

Досить поширеними є юрисдикції, засновані на принципі територіальності або 

територіальної прив'язки. У відповідності із цим принципом країна 

оподатковує лише ті доходи, які пов'язані з діяльністю, що здійснюється на її 

території. Доходи, які отримують громадяни і підприємства цієї країни за 

межами її території, не включаються до складу оподатковуваних доходів. При 

цьому використовують такі поняття як обмежена та необмежена 

територіальність. Так, під поняттям «обмежена територіальність» розуміється 

обмежений фіскальний або податковий суверенітет держави відносно 

нерезидентів. Під «необмеженою територіальністю» розуміється податковий 

суверенітет держави відносно своїх резидентів [196].  

                                                 
1
 Свого часу дореволюційний фінансист Ісаєв А.А. відмічав, що до податків мають залучатися як 

піддані, так і іноземці, оскільки останні також можуть мати вигоди від участи у житті даної держави [85, с. 46]. 
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У свою чергу принцип резидентства полягає у тому, що кожен платник 

податків, який  визнається постійним мешканцем країни (резидентом), 

підлягає оподаткуванню щодо всіх доходів з усіх джерел, включаючи й  

закордонні. Статус резидентства визначається за нормами національного 

законодавства, що різняться стосовно фізичних і юридичних осіб. Наприклад, 

у справі Asscher (Рішення Суду ЄС від 27.06.1996 р. № C-107/94 [193]) Суд ЄС 

визнав, що стаття 43 Договору про ЄС не дозволяє державі-члену стягувати 

прибутковий податок з резидента іншої держави-члена, яка на території 

першої держави-члена та останньої держави-члена (у державі-члені свого 

резидентства) здійснює подібну діяльність, за ставкою вище, ніж він 

стягується зі своїх резидентів, які ведуть аналогічний вид діяльності, коли між 

тими та іншими платниками податків не існує об’єктивної різниці, яка може 

виправдати подібну різницю у режимі оподаткування. Необхідність 

застосовувати однаковий режим для резидентів та нерезидентів щодо доходів 

та видатків, що мають характер, (тісно) пов'язаний із джерелом, випливає й з 

інших рішень Суду ЄС.  

Загалом слід зауважити, що у практиці Суду ЄС розрізняються правове 

регулювання режиму оподаткування доходів та видатків, які найбільш тісно 

стикаються із самою особою – платником податку (принцип суб’єкта 

оподаткування), від правового регулювання режиму оподаткування доходів та 

видатків, які найбільш тісно стикаються із джерелом (принцип джерела 

оподаткування). Під першу категорію потрапляють, зокрема, податкові заходи, 

при яких враховуються особисті та сімейні обставини платника податків. Як 

приклад можна навести безподаткову суму в податковій базі платника податків 

і тарифи, які враховують платоспроможність платника податків та його 

родини. Відносно принципу суб'єкта оподаткування була сформована 

доктрина, що знайшла відображення в аргументах у справі Schumacker 

(Рішення Суду ЄС від 14.02.1995 р. № C-279/93 [194] ): якщо держава-член 

позбавляє нерезидентів будь-яких податкових переваг, то це не вважається 

дискримінаційною мірою, враховуючи об'єктивні відмінності між станом 
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резидентів і нерезидентів відносно їх доходів (у цій державі-членові), 

особистої платоспроможності та сімейного стану.  

Ця ситуація змінюється, тільки коли резидент у державі-члені свого 

резидентства отримує лише незначну частину своїх доходів і значно більшу – 

у державі-члені, де він не є резидентом. У такій ситуації держава-член 

резидентства не несе відповідальності із забезпечення резидентів-платників 

податків усіма податковими перевагами. Отже, принцип джерела 

оподаткування, який характеризується обмеженою територіальністю, 

спрямований на те, аби держава-член принципово завжди так само надавала 

однаковий правовий режим оподаткування доходів і видатків, які економічно 

пов'язані з джерелами на своїй території, незалежно від країни резидентства 

одержувача доходів. Зауважимо, що більшість країн у своїй податковій 

політиці використовують поєднання цих принципів. Поряд із зазначеними 

принципами окремі країни традиційно використовують принцип громадянства, 

який є в чомусь подібним до принципу територіальності. 

Застосування цих принципів сприяє розв’язанню такої проблеми як 

усунення подвійного оподаткування. Адже об’єкт оподаткування може мати 

зв'язок не з однією юрисдикцією. Водночас ефективна податкова система 

повинна виключати подвійне оподаткування – один і той же дохід не може 

оподатковуватися двічі. У податковій теорії це називають принципом 

виключення подвійного оподаткування. У модельних конвенціях ОЕСР та 

ООН окремі глави стосуються методів усунення подвійного оподаткування 

(глави V «Methods for elimination of double taxation»). До найбільш 

використовуваних у міжнародній практиці методів усунення подвійного 

оподаткування відносять: 1) метод податкового кредиту; 2) метод податкового 

звільнення; 3) метод податкових пільг.  

При цьому самі модельні конвенції основними методами називають метод 

звільнення та метод заліку. Зокрема, у модельній конвенції ОЕСР у відношенні 

податків на доходи та капітал (в редакції 2010 року) таким методам присвячені 

статті 23А та 23В [259]. Зауважимо, що Україна не є учасником Організації 
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Економічного Співробітництва та Розвитку, відповідно ані Модельна 

конвенція, ані Коментар до неї не є обов’язковими, однак вітчизняні податкові 

органи у деяких своїх листах посилаються на ці документи. Крім того, Україна 

у 2013 році заявила про свій намір стати учасницею ОЕСР у недалекому 

майбутньому. Аналогічні статті містяться й у модельній конвенції ООН про 

подвійне оподаткування між розвиненими державами, та державами, що 

розвиваються, прийнятій у 1979 р. (у редакції 2001 р.) [260].  

Більш широкий вибір методів усунення подвійного оподаткування 

міститься у національним моделях (модельних конвенціях). Наприклад, у ст. 

23 модельної конвенції США про прибутковий податок (у редакції 2006 р.) 

[245] передбачений метод заліку. Порядок надання права на звільнення 

визначається у податковому законодавстві та міжнародному договорі. Як 

зауважує із цього приводу Шепенко Р.А., правові підстави методів усунення 

подвійного оподаткування утворюються положеннями податкового 

законодавства і міжнародних договорів; усунення подвійного оподаткування 

може бути регламентовано й неподатковою угодою. Об’єднує обидва методи 

те, що вони можуть бути односторонніми (при відсутності міжнародного 

договору) або двосторонніми, та в їх використанні можуть бути встановлені 

спеціальні обмеження [236, с. 488]. Як видно із вищенаведеного, зазначений 

підхід цілком знайшов свого відображення у законодавстві України.  

Більшість національних законів закріплює принцип національного режиму 

по відношенню до фізичних осіб, коли іноземці прирівнюються у правах із 

місцевим населенням. Національний режим засновується на принципах 

рівності та рівноправ’я. Водночас, коли мова йде про обов’язки, то тут підходи 

до іноземців і громадян даної держави можуть певним чином різнитися. Однак 

сфера оподаткування є типовим прикладом даного твердження лише тоді, коли 

в країні не застосовується принцип резидентства, а принцип територіальності – 

тобто визначення статусу платника податку за місцем його перебування на 

відповідній державній території.  
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Натомість при застосуванні принципу резидентства (який притаманний 

Україні) вихідним виступатиме не статус іноземця, а статус 

резидента/нерезидента, під який можуть підпадати як громадяни даної 

держави, так і іноземці (в їх загальному розумінні, тобто у тому числі й 

апатриди, біпатриди тощо). Разом із тим кожний із таких статусів 

породжуватиме свої наслідки для фізичної особи, що має право не лише 

отримувати доходи, але й зобов’язується сплачувати податки, встановлені 

відповідною юрисдикцією.  

У цьому сенсі притаманне для податкового права поняття «резидентство» 

значно відрізняється від такого поняття як «особистий закон», який надає 

фізичній особі право здійснювати угоди за правом тієї держави, громадянство 

якої така особа має. Таким чином реалізується свобода здійснювати угоди не 

лише громадянам даної держави, але й іноземцям, які користуються при цьому 

фундаментальним юридичним поняттям правосуб’єктності фізичної особи. 

Зазначена свобода розповсюджується на угоди із цінними паперами, які 

можуть здійснюватися як громадянами певної держави, так і іноземцями. 

Специфічним прикладом реалізації даної норми може слугувати ст. 1195 

Цивільного кодексу РФ [39], згідно якої особистим законом фізичної особи 

вважається право країни, громадянство якої ця особа має. При цьому якщо 

іноземний громадянин має місце проживання в цій країні, його особистим 

законом є російське право. Адже відповідно ст. 7 Федерального Закону «Про 

міграційний облік іноземних громадян та осіб без громадянства в РФ» від 18 

липня 2006 р. № 109-ФЗ (зі змінами) [221] іноземні громадяни, що постійно 

або тимчасово проживають у цій державі, підлягають реєстрації за місцем 

проживання та обліку за місцем перебування. Водночас методи, які 

використовуються при цьому, цілком можна вважати антидемократичними.  

Такі підходи цілком можна простежити на прикладі іноземного 

податкового законодавства.  

Наприклад, у частині прибуткового оподаткування для фізичних осіб, то 

відповідно до ст. 207 Податкового кодексу РФ [134] платниками податку на 
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доходи фізичних осіб визнаються фізичні особи, що є податковими 

резидентами країни, а також фізичні особи, що отримують доходи від джерел у 

цій державі, що не є її податковими резидентами. При цьому податковими 

резидентами визнаються фізичні особи, які фактично знаходяться у цій країні  

не менше 183 календарних днів протягом 12 наступних підряд місяців. 

Незалежно від фактичного часу перебування у країні податковими 

резидентами визнаються російські військовослужбовці, що проходять службу 

за кордоном, а також співробітники органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, що відряджені на роботу за межі країни. При цьому 

для нерезидентів застосовуються ставки значно вищі, ніж до резидентів 

(наприклад, 30 % порівняно із базовою 13 % відповідно до статті 224 

Податкового кодексу). Це дає підстав деяким фахівцям пропонувати 

реєструватися іноземному громадянину в якості індивідуального підприємця, 

аби застосувати можливість зменшення податку на доходи до 6 % при 

застосуванні спрощеної системи оподаткування (ст. 346.2 ПК РФ) [149]. 

У свою чергу відповідно до ст. 189 Податкового кодексу Республіки 

Казахстан (РК) [90] резидентами останньої визнаються фізичні особи, що 

постійно перебувають в Республіці Казахстан або не постійно перебувають в 

РК, але центр життєвих інтересів яких знаходиться в РК. Фізична особа 

визнається такою, що постійно перебуває в РК для поточного податкового 

періоду, якщо вона знаходиться в РК не менше 183 календарних днів 

(включаючи дні приїзду і від'їзду) у будь-якому послідовному 

дванадцятимісячному періоді, що закінчується в поточному податковому 

періоді. 

Щодо визначення центру життєвих інтересів фізичної особи, то останній 

розглядається як такий, що знаходиться в Республіці Казахстан, при 

одночасному виконанні наступних умов: 1) фізична особа має громадянство 

РК або дозвіл на проживання в РК (посвідка на проживання); 2) сім'я та (чи) 

близькі родичі фізичної особи проживають в РК; 3) наявність в РК нерухомого 

майна, що належить на праві власності або на інших підставах фізичній особі 
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та (чи) членам її родини, доступного у будь-який час для її та (чи) для 

проживання членів її родини (п. 3 ст. 189 Податкового кодексу РК). 

На визначення резидентського статусу впливають також особливості 

професійної діяльності чи займаної посади. Зокрема, згідно п. 4 ст. 189 

Податкового кодексу РК фізичними особами-резидентами незалежно від часу 

їх проживання в Республіці Казахстан і будь-яких інших критеріїв, 

передбачених цією статтею, признаються фізичні особи, що є громадянами 

Республіки Казахстан, а також що подали заяву про прийом в громадянство 

Республіки Казахстан або про дозвіл постійного проживання в Республіці 

Казахстан без прийому в громадянство Республіки Казахстан: 1) що 

відряджаються за кордон органами державної влади, у тому числі 

співробітники дипломатичних, консульських установ, міжнародних 

організацій, а також члени родин вказаних фізичних осіб; 2) члени екіпажів 

транспортних засобів, що належать юридичним особам або громадянам 

Республіки Казахстан, здійснюють регулярні міжнародні перевезення; 3) 

військовослужбовці та цивільний персонал військових баз, військових частин, 

груп, контингентів або з'єднань, дислокованих за межами Республіки 

Казахстан; 4) особи, що працюють на об'єктах, що знаходяться за межами 

Республіки Казахстан і є власністю Республіки Казахстан або суб'єктів 

Республіки Казахстан (у тому числі на основі концесійних договорів); 5) 

студенти, стажисти і практиканти, що знаходяться за межами Республіки 

Казахстан з метою навчання або проходження практики, впродовж усього 

періоду навчання або практики; 6) викладачі і науковці, що знаходяться за 

межами Республіки Казахстан з метою викладання, консультування або 

здійснення наукових робіт, впродовж усього періоду викладання або 

виконання вказаних робіт; 7) громадяни Республіки Казахстан, що знаходяться 

за межами, з метою лікування або проходження оздоровчих, профілактичних 

процедур. 

У свою чергу нерезидентами Республіки Казахстан визнаються, по-перше, 

фізичні особи, що не є резидентами відповідно до положень статті 189 даного 
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Кодексу; і по-друге, незважаючи на положення статті 189 Кодексу, іноземці 

або особи без громадянства, які визнаються нерезидентами відповідно до 

положень міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування. 

Отже, якщо порівнювати наведені вище норми трьох податкових кодексів, 

можна простежити зростаючий ступінь конкретизації щодо статусу 

резидентства від вітчизняного кодифікованого акту до казахського. 

Зауважимо, що на наш погляд положення вітчизняного законодавства є значно 

більш прогресивними та такими, що відповідають «духу» прибуткового 

оподаткування в його міжнародному розрізі. Адже національне законодавство 

деталізує статус податкового резидента через постійне місце проживання, 

через центр життєвих інтересів фізичної особи (рівно як й інші критерії, 

зазначені в ПК України). Але жодною мірою цей статус не конкретизується 

через професію чи вид діяльності – військовослужбовець, викладач, науковий 

діяч, студент, стажист, особа, що знаходиться на лікуванні, тощо. Натомість 

зазначені види діяльності конкретизуються, як правило, у міжнародних 

договорах про усунення подвійного оподаткування, що укладаються між 

державами стосовно податків на доходи і майно. 

Підставами для даного висновку можуть слугувати положення багатьох 

угод, укладених Україною з іншими країнами
1
. Наприклад, відповідно до 

Угоди між Україною і Федеративною Республікою Німеччина про уникнення 

подвійного оподаткування стосовно податків на доход і майно, підписаною 3 

липня 1995 р. та ратифікованою Україною 22 листопада 1995 р. [209], фізична 

особа визначається в якості резиденту виходячи з правил, закладених статтею 

                                                 
1
 За змістом міжнародні податкові угоди поділяються на: 

- Угоди про взаємні податкові пільги (митні конвенції , податкові статті Ломейських конвенцій тощо); 

- Угоди про усунення міжнародного подвійного оподаткування; 

- Угоди про надання адміністративної та правової допомоги з податкових питань (Нордична конвенція 

1972 р , угоди США з Канадою , Великобританією, ФРН). 

Особливу групу складають багатосторонні угоди з мит та зборів (Генеральна угода про тарифи і  

торгівлю (ГАТТ). До міжнародних податкових угод відносяться також угоди про співробітництво і взаємну 

допомогу з питань дотримання податкового законодавства. Загальна кількість чинних угод з питань 

оподаткування перевищує три тисячі. До багатосторонніх регіональних міжнародних податкових угод 

відносяться Угоди країн Бенілюксу, Податкова конвенція країн Андського пакту, директиви Ради ЄС із 

податкових питань, що мають обов'язкову силу для членів цієї організації [131, с. 193].  
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4 «Резиденція»
1
. А саме: термін «резидент однієї Договірної Держави» означає 

будь-яку особу, яка за законодавством цієї Держави підлягає оподаткуванню в 

ній на підставі місця проживання, постійного місця перебування, 

місцезнаходження керівного органу або іншого аналогічного критерію. Цей 

термін разом із тим не включає будь-яку особу, яка підлягає оподаткуванню в 

цій Державі, тільки якщо ця особа одержує доходи з джерел у цій Державі або 

стосовно майна, що в ній знаходиться
2
.  

Аналогічні підходи можна прослідкувати й в багатьох інших двосторонніх 

договорах, укладених Україною з метою усунення подвійного оподаткування.  

Свого часу в Листі ДПА України від 17.01.2005 р. № 826/7/15-1317 «Щодо 

окремих питань оподаткування доходів нерезидентів» [110] наголошувалося, 

що відповідними положеннями переважної більшості чинних міжнародних 

договорів про уникнення подвійного оподаткування, укладених Україною з 

країнами, резидентами яких є одержувачі пасивних доходів, передбачено 

право оподатковувати такі доходи кожною з держав, які є сторонами 

міжнародного договору, – країною, що є джерелом доходів, і країною, 

резидентом якої є особа, що одержує такі доходи. Зрозуміло, що зазначений 

Лист мав застосовуватися до відносин, на які розповсюджував свою дію Закон 

України «Про податок з доходів фізичних осіб», який втратив чинність із 

                                                 
1
 Міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування охоплюють, як правило, всі види податків 

на доходи та капітал і мають дві основні мети: усунення подвійного оподаткування та боротьба з ухиленням 

від податків. Як правило, угоди складаються з 4 частин: у першій перераховуються види податків і коло осіб, 

які охоплюються угодою; в другій міститься опис конкретних режимів оподаткування, встановлених угодою 

для окремих видів доходів ( підприємницький прибуток, дивіденди, відсотки, роялті, заробітна плата, тощо);  

третя включає статті, що передбачають порядок усунення подвійного оподаткування тих доходів і капіталу, 

права на обкладення яких зберігаються за обома країнами – учасницями угоди , у четверту входять статті, що 

визначають конкретний порядок виконання угоди. Є також статті, які встановлюють термін дії та порядок 

припинення угоди, іноді – преамбула. 
2
 У випадку, коли відповідно до положень даного пункту фізична особа є резидентом обох Договірних 

Держав, її становище визначається відповідно до таких правил:  

a) вона вважається резидентом тієї Держави, де вона має постійне житло; якщо вона має постійне житло 

в обох Державах, вона вважається резидентом тієї Держави, де вона має більш тісні особисті й економічні 

зв'язки (центр життєвих інтересів);  

b) якщо Держава, в якій вона має центр життєвих інтересів, не може бути визначена або коли вона не 

має постійного житла в жодній з Держав, вона вважається резидентом тієї Держави, де вона звичайно 

проживає;  

c) якщо вона звичайно проживає в обох Державах або коли вона звичайно не проживає в жодній з них, 

вона вважається резидентом тієї Держави, національною особою якої вона є;  

d) якщо вона є національною особою обох Держав або коли вона не є громадянином жодної з них, 

компетентні органи Договірних Держав вирішують це питання за взаємною згодою. 
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прийняттям Податкового кодексу України, Разом із тим положення, закладені 

до зазначеного листа у частині визначення підходів щодо визначення статусу 

резидентства, доцільно за аналогією застосовувати й нині. Водночас 

враховуючи проблематику даного дослідження та обмеженість обсягу, навряд 

чи є можливим розкриття правового статусу нерезидентів.  

Натомість нерідкими є ситуації, коли податковими агентами нерезидентів 

виступають українські компанії з управління активами. У такому разі саме на 

податкового агента покладається обов’язок із самостійного розрахунку розміру 

податку з інвестиційного доходу нерезидента, а також внесення цього податку 

до державного бюджету від імені і за рахунок нерезидента. При розрахунку 

ставки податку податковий агент може враховувати норми, передбачені 

міжнародними договорами між Україною і країною такого нерезидента, 

резидентом якої він являється. Застосування норм міжнародних договорів 

можливе у випадку, якщо нерезидент надасть податковому агенту довідку, яка 

підтверджує, що він являється резидентом своєї країни
1
. Така довідка має бути 

видана уповноваженим органом країни нерезидента. Слід зауважити, що 

міжнародні договори можуть передбачати іншу процентну ставку або взагалі 

відсутність оподаткування.  

У контексті даного розгляду слід звернути увагу й на те, що за останні 

десятиріччя можна назвати лише поодинокі випадки, коли би на рівні 

підзаконних актів деталізувалися особливості оподаткування фізичних осіб 

саме за статусом резидентства чи нерезидентства (не рахуючи особливості 

постановки їх на облік, декларування тощо). Прикладом останнього може бути 

Порядок оподаткування доходів із джерелом їх походження в Україні, що 

виплачується фізичній особі – нерезиденту іншим нерезидентом, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1226 [182]. Із 

                                                 
1
 При застосуванні зазначеного вище порядку нерезидент повинен надати податковому агенту: 1) 

паспорт (копію); 2) договір купівлі-продажу цінних паперів (копія) – договір, по якому були придбані ЦБ 

інвестиційного фонду; 3) довідку про резидентство нерезидента, що видається у країні такого нерезидента 

(довідка має бути апостильована, перекладена українською мовою і нотаріально завірена в Україні) – довідка 

являється необов'язковою, але дає можливість податковому агенту при оподаткуванні доходу нерезидента 

враховувати податкову ставку відносно доходу від ЦБ, яка вказана саме в міжнародних договорах, ув'язнених 

між Україною і країною нерезидента.  
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того часу податкові органи України так і не випустили відомчих актів, 

пов’язаних із регулюванням даної сфери правовідносин.  

Підсумовуючи усе вищевикладене, зазначимо, що фізична особа – 

платник податку на доходи від операцій з цінними паперами має у цілому 

відповідати наступним ознакам:  

- набуває статусу платника податку на доходи відповідно до податкового 

законодавства, основним актом якого виступає Податковий кодекс України; 

- володіє податковою правосуб’єктністю; 

- володіє об’єктом оподаткування, а саме – доходами від операцій з 

цінними паперами; 

- наділений статусом резидента чи нерезидента, залежно від чого 

визначається обсяг оподатковуваних доходів від операцій з цінними паперами,  

- несе основний податковий обов’язок, що полягає у публічному 

обов’язку з нарахування та сплати податку на доходи, отримані протягом 

звітного року до місцевого бюджету, а також декларування отриманих доходів 

у випадках, визначених законодавством; 

- здійснює сплату податку на доходи за підсумками річного податкового 

звітного періоду за рахунок власних коштів; 

- несе самостійну відповідальність (у тій частині, яка не є зобов’язанням 

податкового агента) за несплату, у тому числі несвоєчасну чи неповну сплату 

податку з доходів, за рахунок власних коштів. 

 

2.2. Особливості об’єкту оподаткування за операціями фізичних осіб із 

цінними паперами  

 

Нарівні із суб’єктом оподаткування до вихідних категорій, що формують 

розуміння і склад податку на доходи фізичних осіб (рівно як і будь-яких інших 

податків), відноситься об’єкт оподаткування. Аналізу його природи та зв’язків із 

іншими елементами податку присвячено чимало уваги у теорії фінансового та 

податкового права. Разом із тим вчені не можуть прийти до одностайності щодо 
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розуміння поняття об’єкту оподаткування. Наприклад, Разгільдієва М.Б. під 

об’єктом оподаткування розглядає певну збиральну правову категорію, яка 

включає предмет податку та юридичну підставу присутності його у платника 

податку [191, с. 152]. Гуреєв В.І. вважає, що об’єкти оподаткування як певні 

блага поділяються на матеріальні (земля, інше майно) та нематеріальні (права 

користування, авторські права, тощо) [44, с. 49 – 50]. Досить ємко об’єкт 

оподаткування визначає академік Воронова Л.К. – «те, що підлягає 

оподаткуванню» [27, с. 218]. Певною мірою аналогом такому визначенню може 

слугувати норма ПК Молдови, закріплена статтею 6, згідно якої об’єктом 

оподаткування є оподатковувана матерія [133]. Загалом зазначимо, що нерідко 

положення податкових кодексів (законів), якими визначається об’єкт 

оподаткування, містять казуїстичні норми або абстрактні ознаки, які не дають 

чіткого уявлення щодо суті даного поняття. Прикладами даного твердження 

можуть бути положення ст. 38 ПК Російської Федерації [134], ст. 25 ПК 

Казахстану [90]  тощо.  

Пепеляєв С.Г. та Івлієва М.Ф. підходять до розуміння об’єкту оподаткування 

як до певного юридичного факту, що породжує обов’язок зі спати податку [129, 

с. 89; 81, с. 39]. Об’єкт оподаткування вважається істотним елементом складу 

податку (на відміну від факультативних), тобто таким, без якого податкове 

зобов’язання та порядок його виконання не можуть вважатися визначеними.  

Більш глибоко до розуміння даного поняття підходить д.ю.н. Кучерявенко 

М.П., який вважає, що «об’єкт оподаткування виражає складну конструкцію 

відносин, що пов’язують виникнення обов’язку зі сплати податку в окремої 

особи та підставу такої сплати, пов’язану з особливостями правового режиму 

певної речі, предмету, явища» [103, с. 237.]. До елементного складу юридичної 

конструкції податку відносить об’єкт оподаткування і Бабін І.І., називаючи 

його при цьому нарівні з деякими іншими елементами фіскальним, тобто 

таким, через який головним чином реалізується фіскальна функція податку [8, 

с. 5]. При цьому автор виділяє в основі податку фіскальні, організаційні та 

захисні елементи, які у цілому складають реальну юридичну конструкцію 
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податку. Із цього приводу слід зауважити, що в останній час більшість 

науковців почали говорити саме про «юридичну конструкцію податку», а не 

про його «правовий механізм» [30, с. 265; 80, с. 273], як про це йшлося раніше.  

Об’єкт, який відноситься до фіскальних елементів юридичної конструкції 

податку, являє визначену у податковому законодавстві обставину суспільного 

чи господарського життя, сполучену із впливом на предмет податку, яка 

зумовлює чи передбачає появу у суб’єкта податку суспільного блага і виступає 

в якості юридичної підстави виникнення обов’язку сплати податку [7, с. 162 – 

164]. До фіскальних елементів автор відносить також суб’єкта оподаткування, 

предмет оподаткування, базу оподаткування, ставки податку, а також 

податкові пільги. Натомість д.ю.н. Пришва Н.Ю. вважає, що податкові пільги 

мають розглядатися як додатковий елемент, який встановлює стосовно 

окремих видів податків, і можуть мати як постійний, так і тимчасовий характер 

[186, с. 459]. Вважаємо, що саме така позиція є найбільш вірною, якщо 

розглядати елементи податку із позицій визначення їх місця у процесі 

розрахунку та виконання податкового зобов’язання. Водночас об’єкт 

оподаткування виступає обов’язковим елементом, відсутність якого призведе 

до унеможливлення справляння податку загалом.  

Дубоносова А.С., розкриваючи у дисертації особливості правового 

регулювання об’єкту оподаткування, підходить до розуміння об’єкту 

оподаткування як до системної категорії, що характеризується обов’язковими 

ознаками: матеріальним характером; зовнішнім вираженням (виступає у 

грошовій або натуральній формі); закріпленням відповідним нормативно-

правовим актом; зв’язком із платником податку. Під об’єктом оподаткування 

автор пропонує розуміти законодавчо визначений елемент правового 

механізму податку, що обумовлює формування у платника як податкового 

обов’язку в цілому, так і окремих його складових, і виступає економічною 

основою податку [50, с. 6]. 

Смірнов Д.А. загалом вважає, що окрім категорії об’єкту оподаткування як 

певного явища матеріального світу (майно, дохід і т.п.) слід також виділяти 
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поняття об’єкту оподаткування як елементу закону про податок (зокрема, щодо 

оподаткування майна). При цьому об’єкт податку на майно і об’єкт закону про 

податок на майно співвідносяться між собою як зміст та форма: економічна суть 

податку опосередковується в юридичну форму у структурі нормативно-

правового акту про податок [201, с. 29 – 30]. Певною мірою подібний підхід 

простежується і у позиціях д.ю.н. Пришви Н.Ю., яка надає характеристику 

суб’єктів, об’єктів, одиниці оподаткування тощо, тобто елементів податків у 

процесі розкриття податкового закону. На її погляд, об’єктом податку визнаються 

обставини, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у 

платника податкового обов’язку [187, с. 66].  

Сумнівним виглядає підхід Чуркіна О.В. стосовно розуміння об’єкту 

оподаткування. Адже об’єктом має визнаватися певна обставина, із наявністю 

якої Податковий кодекс пов’язує виникнення для конкретного платника податку 

обов’язку зі сплати податку, що відповідає наступним ознакам:  конкретна, 

певним чином виражена поза зовнішнім обставина, зафіксована у встановленій 

законодавством процедурно-процесуальній формі; обставина пов’язана з 

процесом (явищем) господарської діяльності та (або) передбачає можливість 

появи у платника податку джерела доходу; обставина пов’язана із впливом 

платника податку на певний предмет оподаткування, спрямованим на його 

використання або розпорядження ним, або передбачає можливість такого впливу. 

Предметами оподаткування визнаються окремі види об’єктів цивільних прав, 

використання або наявність яких є джерелом появи (передбачає появу) доходу 

платника податку. При цьому властивості податкової бази будуть притаманними 

саме предмету оподаткування [232, с. 112 – 113]. 

На наш погляд, такий підхід є значною мірою спірним. Адже підхід, за якого 

предметами оподаткування визнаються окремі види об’єктів цивільних прав, є 

звуженим. За такого підходу із переліку доходів, що є об’єктами оподаткування, 

можуть усуватися цілі групи доходів. Оскільки їх джерелом далеко не завжди 

може бути реалізація цивільних прав. Достатньо навіть сказати про заробітну 

плату, яка за запропонованого вище підходу щодо розуміння предмету 
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оподаткування жодною мірою не може вважатися об’єктом цивільних прав, 

оскільки представляє собою інститут із іншою галузевою приналежністю. 

Сумнівним заявлений підхід буде й щодо ряду операцій з цінними паперами. 

Адже далеко не завжди такі операції є результатом реалізації цивільних прав. 

Відповідно, навряд чи уявляється можливим підтримувати запропоновані 

підходи щодо розуміння об’єктно-предметного складу податку.  

 Натомість представляє цікавість із позицій розуміння об’єкту 

оподаткування погляд деяких економістів. Наприклад, Чернік Д.Г. до прямих 

податків відносить податок на майно юридичних та фізичних осіб, володіння та 

користування яких слугує основою для оподаткування [231, с. 39.]. Відтак, саме 

майно автор безпосередньо об’єктом оподаткування не називає. Хоча й 

притримується прийнятої серед економістів думки про віднесення до об’єктів 

оподаткування прибутків, різних видів доходів, майна, вартості певних товарів. 

Досить цікавим є підхід, закріплений ПК Республіки Білорусь. Згідно зі ст. 

28 останнього [132] об’єктами оподаткування визнаються обставини, із 

наявністю яких у платника податкове законодавство пов’язує виникнення 

податкового обов’язку.  

Таким чином, можна зробити висновок про відсутність одностайних 

підходів як в юридичній, так і економічній науках щодо розуміння об’єкту 

оподаткування. Причому стосується це об’єкту оподаткування будь-яким 

податком, у тому числі й податком на доходи фізичних осіб, який розглядається у 

цьому дослідженні.  

Як відомо, податок на дохід має більш мобільний динамічний характер, 

ніж інші різновиди прямих майнових податків, які орієнтовані та прив’язані до 

стабільної незмінної бази – вартості майна (як об’єкту оподаткування). 

Податок з доходів фізичних осіб орієнтований на більш мобільні об’єкти 

регулювання – доходи, які можуть існувати або навіть зводитися практично до 

нуля [104, с. 266]. При цьому доходи розмежовуються як від джерел у державі, 

так і від джерел за межами держави. Подібна диференціація існує як на рівні 

родових норм, так і на рівні спеціальних [103, с. 241.].  
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Відповідно до ст. 168 ПК України, якщо здійснюється нарахування, 

виплата оподатковуваних доходів в інтересах фізичної особи, то до або в час 

виплати утримується податок на доходи фізичних осіб. За загальним правилом 

під час отримання фінансової послуги фізична особа може отримувати доходи, 

які згідно зі ст. 164 ПК України є об'єктом оподаткування податком на доходи 

фізичних осіб, зокрема: відсотки по депозитах фізичних осіб; інвестиційні 

прибутки від проведення операцій з цінними паперами, дериватами і 

корпоративними правами, випущеними в інших, чим цінні папери, формах; 

інші види доходів, визначені ст. 164 ПК України. Говорячи про оподаткування 

операцій з цінними паперами (а вони безперечно відносяться до операцій щодо 

отримання фінансових послуг), слід виділити наступні аспекти, що є вихідними 

для таких операцій в цілому і не залежать, переважно, від того, хто є платником 

податків – фізична чи юридична особа.  

Відповідно до абз. "в" пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 розділу І ПК України дохід 

від продажу цінних паперів, у тому числі акцій українських емітентів, 

отриманий резидентами або нерезидентами на території України її 

континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, є 

доходом з джерелом походження з України
1
. Цінні папери та деривативи, що 

використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та 

погашення є товаром (пп. 14.1.244 п. 14.1 ст. 14 розділу І Кодексу).  

Зазначимо, що особливості визначення деривативів в якості об’єкту 

оподаткування визначені пп. 14.1.45 п. 14.1. ст. 14 ПК України. Згідно з ним 

дериватив – це стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання 

придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або 

                                                 
1
 У свою чергу дохід, отриманий з джерел за межами України, – це будь-який дохід, отриманий 

резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи 

проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, 

доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, від надання 

резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад 

транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи від продажу майна, 

розташованого за межами України, дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних 

прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або 

територій, непідконтрольних митним органам (пп. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14). 
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нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах
1
. Стандартна 

(типова) форма деривативів і порядок їх випуску та обігу встановлюються 

законодавством. У теорії фінансів деривативи часто відносять до самих ЦП.  

Особливості оподаткування операцій із торгівлі цінними паперами, 

деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами 

встановлено, як зазначалося у першому розділі, у п. 153.8 ст. 153 розділу ІІІ 

Кодексу. Слід зауважити, що понятійний апарат, використаний у статті 153, 

застосовується до будь-яких операцій з цінними паперами, не залежно від 

того, хто є суб’єктом такої операції – юридична чи фізична особа. Хоча в самій 

статті, рівно як і в податкових консультаціях [210] наголошується на тому, що 

зазначені поняття стосуються саме даного пункту статті 153. Однак уніфікація 

підходів податківців пов’язана із тим, що в інших випадках, тобто у разі 

оподаткування операцій з цінними паперами, в яких суб’єктами виступають 

фізичні особи безпосередньо, понятійний апарат як такий не розроблений 

належним чином. Він використовується, виходячи з цитованих вище положень 

кодексу та спеціального законодавства в частині регулювання цінних паперів.  

Не визначено у Податковому кодексі й критерії щодо розуміння поняття 

«цінні папери», що дає підстав говорити про необхідність керування при 

                                                 
1
 До деривативів належать: 

1) своп – цивільно-правова угода про здійснення обміну потоками платежів (готівкових або 

безготівкових) чи іншими активами, розрахованими на підставі ціни (котирування) базового активу в межах 

суми, визначеної договором на конкретну дату платежів (дату проведення розрахунків) протягом дії 

контракту; 

2) опціон – цивільно-правовий договір, згідно з яким одна сторона контракту одержує право на 

придбання (продаж) базового активу, а інша сторона бере на себе безумовне зобов'язання продати (придбати) 

базовий актив у майбутньому протягом строку дії опціону чи на встановлену дату (дату виконання) за 

визначеною під час укладання такого контракту ціною базового активу. За умовами опціону покупець 

виплачує продавцю премію опціону; 

3) форвардний контракт – цивільно-правовий договір, за яким продавець зобов'язується у майбутньому 

в установлений строк передати базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а покупець 

зобов'язується прийняти в установлений строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким 

договором. Усі умови форварду визначаються сторонами контракту під час його укладення. Укладення 

форвардів та їх обіг здійснюються поза організатором торгівлі стандартизованими строковими контрактами; 

4) ф'ючерсний контракт (ф'ючерс) – стандартизований строковий контракт, за яким продавець 

зобов'язується у майбутньому в установлений строк (дата виконання зобов'язань за ф'ючерсним контрактом) 

передати базовий актив у власність покупця на визначених специфікацією умовах, а покупець зобов'язується 

прийняти базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену сторонами контракту на дату його укладення. 

Ф'ючерсний контракт виконується відповідно до його специфікації шляхом постачання базового активу та 

його оплати коштами або проведення між сторонами контракту грошових розрахунків без постачання 

базового активу. Виконання зобов'язань за ф'ючерсом забезпечується шляхом створення відповідних умов 

організатором торгівлі стандартизованими строковими контрактами. 
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тлумаченні цього поняття положеннями спеціального законодавства. 

Зауважимо, що такий підхід щодо необхідності використання понятійного 

апарату, закріпленого спеціальним законодавством, при тлумаченні поняття 

цінних паперів з метою оподаткування, підтримується і багатьма практиками. 

Разом із тим жодною мірою не можна погодитися із позицією, висловленою 

рядом з них, зокрема, Рудик Ю., стосовно того, що «порядок оподаткування 

операцій з цінними паперами може регулюватися й іншими нормативними 

актами (крім Податкового кодексу – автор), зокрема, інструкціями, 

положеннями, порядками та іншими підзаконними актами, затвердженими 

ДПС України, Мінюстом, а також іншими державними органами» [197]. На 

наш погляд, якщо говорити про порядок оподаткування операцій з цінними 

паперами, він може вславлюватися єдиними актом, який виступає Податковий 

кодекс України. Підзаконні акти, прийняті, у першу чергу, податковими 

органами, можуть деталізувати порядок оподаткування таких операцій, 

роз’ясняти їх особливості (наприклад, на рівні узагальнюючих консультацій). 

Але жодним чином не встановлювати якісь особливості оподаткування. Крім 

того, ані Міністерство юстиції України, ані інші державні органи не мають 

втручатися у питання визначення особливостей оподаткування операцій з 

цінними паперами, оскільки це не входить до їх компетенції.  

На підтвердження даної тези можуть слугувати положення ПК України у 

частині справляння безпосередньо самого податку на доходи фізичних осіб. 

Відповідно до статті 163 розділу IV ПК України об’єктом оподаткування 

резидента є:  

- загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;  

- доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно 

оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);  

- іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами 

України. Для нерезидента, у свою чергу, об’єктом оподаткування виступають: 

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його 
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походження в Україні та доходи з джерела їх походження в Україні, які 

остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).  

Оподаткування доходів здійснюється на підставі визначення бази 

оподаткування. При цьому згідно статті 164 ПК України базою оподаткування 

є загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей, визначених 

розділом четвертим Кодексу. У цілому ж під загальним оподатковуваним 

доходом розуміється будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, 

нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом 

звітного податкового періоду.  

У частині здійснення операцій з цінними паперами, то згідно п. 164.2 ст. 

164 ПК України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 

платника податку включаються, у тому числі:  

- дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів
1
 (крім процентів 

у сумі, що не перевищує в рік сімнадцять прожиткових мінімумів для 

працездатної особи, встановлених законом на 1 січня звітного податкового 

року, процентів, визначених у пп. 165.1.2 та 165.1.41, дивідендів, визначених у 

пп. 165.1.18, а також виграшів та призів у державну грошову лотерею в 

розмірах, передбачених у пп. 165.1.46 ст. 165 ПК) (пп. 164.2.8);  

- інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з 

цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в 

                                                 
1
 Податковий кодекс під процентами розуміє дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на 

користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або 

майна. До процентів включаються: а) платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у 

кредит; б) платіж за використання коштів, залучених у депозит; в) платіж за придбання товарів у розстрочку; 

г) платіж за користування майном згідно з договорами фінансового лізингу (оренди) (без урахування частини 

лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу); ґ) 

винагорода (дохід) орендодавця як частина орендного платежу за договором оренди житла з викупом, 

сплачена фізичною особою платнику податку, на користь якого відступлено право на отримання таких 

платежів. Проценти нараховуються у вигляді відсотків на основну суму заборгованості чи вартості майна або 

у вигляді фіксованих сум. У разі якщо залучення коштів здійснюється шляхом продажу облігацій, 

казначейських зобов'язань чи ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих позичальником, або шляхом 

врахування векселів та здійснення операцій з придбання цінних паперів із зворотним викупом, сума процентів 

визначається шляхом нарахування їх на номінал такого цінного паперу, виплати фіксованої премії чи виграшу 

або шляхом визначення різниці між ціною розміщення (продажу) та ціною погашення (зворотного викупу) 

такого цінного паперу. Платежі за іншими цивільно-правовими договорами незалежно від того, встановлені 

вони в абсолютних (фіксованих) цінах або у відсотках суми договору або іншої вартісної бази, не є 

процентами (пп.14.1.206 п. 14.1. ст. 14 ПК України).   
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інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у 

підпунктах 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 ПК (пп. 164.2.9.); 

- дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у 

межах, що оподатковується згідно з цим розділом (пп. 164.2.10).  

Зазначені вище виключення деталізуються у статті 165 Кодексу, а саме, до 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не 

включаються такі доходи, як:  

- сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що 

нараховані на цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну фінансову політику та на боргові зобов'язання 

Національного банку України (пп. 165.1.2.); 

- кошти або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), 

отримані платниками податку як дарунок з урахуванням положень цього 

розділу (пп. 165.1.15);  

- дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді 

акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою – резидентом, що 

нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не 

змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному 

фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на 

сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів (пп. 165.1.18);  

- сума виплат громадянам України (їх спадкоємцям) грошових 

заощаджень, поміщених в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного 

банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, 

а також у такі державні цінні папери: облігації Державної цільової 

безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної 

позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати 

Ощадного банку СРСР та грошові заощадження громадян України, поміщені в 

установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 

1992-1994 років (пп. 165.1.30); 
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- прибуток від операцій з майном або інвестиційними активами, який не 

підлягає оподаткуванню згідно з відповідними положеннями цього розділу 

(пп. 165.1.32);  

- 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 

статтею 121 Земельного кодексу України залежно від їх призначення, та 

майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі 

приватизації (пп. 165.1.40);  

- операції з конвертації цінних паперів у разі, якщо їх обмін здійснюється 

за звичайними цінами або за вартістю чистих активів у розрахунку на один 

цінний папір, які не призводять до відчуження інвестицій та проводяться з 

цінними паперами ІСІ, що перебувають в управлінні однієї компанії з 

управління активами (пп. 165.1.50); 

- інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями 

Національного банку України та казначейськими зобов'язаннями України, 

емітованими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

фінансову політику, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти (пп. 

165.1.52). 

Такий підхід є цілком логічним, виходячи з функцій, що виконують 

державні цінні папери, які значною мірою згадуються у наведеному вище 

переліку виключень з об’єкту оподаткування. Адже внутрішні державні 

позики направлені на залучення від юридичних та фізичних осіб коштів у 

тимчасове користування державою (в особі уповноважених органів, якими 
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можуть виступати НБУ, Мінфін). Розширення на такі операції загального 

режиму оподаткування зробить їх непривабливими при визначення напрямів 

вкладення коштів для фізичних осіб. У даному разі мета залучення дешевих (і 

не рідко – середньо- чи довгострокових) ресурсів від фізичних осіб для 

держави є значно більш важливою, аніж отримання податкових надходжень у 

поточний період. На даному прикладі можна простежити превалювання 

довгострокової мети над короткостроковою у процесі вибору джерел 

публічних доходів у процесі публічної фінансової діяльності. Коли 

добровільний метод мобілізації (а саме він використовується у процесі 

розміщення коштів фізичними особами у державні цінні папери) превалює над 

обов’язковим (якби доходи від такого розміщення оподатковувалися на 

загальних засадах). На даному прикладі також простежується реалізація 

принципу ефективності формування публічних доходів.  

В якості виключень слугують також операції з корпоративними ЦП, які не 

призвели до відчуження останніх. До переліку виключень можна віднести й 

дарування як цивільно-правову угоду, яка тягне за собою інший, ніж 

загальноприйнятий порядок оподаткування доходів фізичних осіб. У даному 

разі ми також маємо справу із перетинанням норм різних галузей права. Адже  

результатом цивільних відносин стає виникнення податкових відносин, у 

процесі яких платник податків виконує своє зобов’язання щодо оподаткування 

та сплати податку на доходи фізичних осіб, отримані в результаті здійснення 

операцій з цінними паперами.  

Аналіз наступних положень Податкового кодексу України дозволяє 

зробити висновок, що закладені ним підходи щодо розуміння видів доходів є 

одноманітними як для резидентів, так і для нерезидентів. Розмежування йде за 

критерієм походження таких доходів – в Україні або за її межами, про що вже 

згадувалося вище.  

У контексті даного дослідження зауважимо, що доходи від операцій з 

цінними паперами можна розглядати як конкретний об’єкт оподаткування 

податком на доходи фізичних осіб, загальні характеристики якого випливають 



 113 

з розуміння об’єкту оподаткування теорією податкового права, деякі 

положення якої цитувалися вище. Разом із тим об’єкт оподаткування, яким 

виступають доходи від операцій з цінними паперами, має свої особливості, 

викликані саме природою цінних паперів, що розглядалася у першому розділі 

даного дослідження. Адже говорячи про оподаткування доходів, отриманих 

фізичними особами від операцій з ЦП, слід виходити із того, що далеко не 

завжди поняття цінних паперів у розумінні спеціального законодавства 

співпадає із їх же поняттям, закладеним податковим законодавством. Що 

породжує певні проблеми у процесі правозастосування. Коли перетинаються 

норми цивільного та податкового законодавства стосовно оцінки результатів 

та правових наслідків тієї чи іншої угоди з цінними паперами.  

Зокрема, як вже зазначалося у попередньому розділі, види цінних паперів 

визначаються у статтях 6 – 13 і ст. 15 розділу II Закону України «Про цінні 

папери і фондовий ринок» [76]. І якщо даний Закон виділяє такі види цінних 

паперів, як акція, облігація, казначейське зобов'язання України і ощадний 

(депозитний) сертифікат, то Податковий кодекс України називає додатково ще 

один вид цінних паперів – простий вексель, авальований банком. Хоча  

відповідно до чч. 1–2 ст. 14 Закону України «Про цінні папери і фондовий 

ринок» векселем є цінний папір, який посвідчує безумовне грошове 

зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання 

платежу визначену суму власнику векселя векселедержателю. Векселі можуть 

бути прості або переказні та існують виключно у документарній формі.  

Натомість згідно пп. 14.1.204 п. 14.1. ст. 14 ПК «простий вексель, 

авальований банком, – цінний папір, який посвідчує безумовне грошове 

зобов'язання векселедавця або його наказ банку сплатити після настання 

строку платежу визначену суму векселедержателю. Вексель засвідчує 

безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити до Державного 

бюджету України відповідну суму коштів і є податковим зобов'язанням, 

визначеним векселедавцем самостійно і узгодженим з дня взяття на облік 

векселя контролюючим органом за місцезнаходженням векселедавця, а в разі, 
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якщо законодавством передбачено відстрочення із сплати митних платежів, – з 

дня митного оформлення товарів у відповідний режим»
1
.  

Таким чином, Податковий кодекс зразу визначає наявність обов’язкового 

суб’єкта вексельних відносин – банку, що має авалювати векселі та виконувати 

наказ векселедавця здійснити платіж. Крім того, Податковий кодекс пов’язує 

вексель також із зобов’язанням, що накладається на векселедавця стосовно 

сплати до Державного бюджету відповідної суми коштів, і ставить знак 

рівності між зобов’язанням за векселем та податковим зобов’язанням. Хоча їх 

природа та інституційна належність є абсолютно різними. Адже вексель 

одночасно поєднує властивості цінного паперу, боргового (а не податкового!) 

зобов’язання та розрахункового засобу. Все це надає підстав говорити про 

специфіку участі векселя у цивільно-правових відносинах та оподаткуванні 

вексельних операцій (зокрема, на цьому наголошувала Петрова Г.В. [158, с. 

131]). Останнє ж набуває, поряд з іншими видами оподаткування цінних 

паперів, особливої актуальності. Що пов’язано не лише зі складністю 

інституту вексельного обігу та податку із нього, але й з неврегульованістю 

багатьох питань у цій сфері цивільним та податковим законодавством.  

Певною мірою такий стан речей пов'язаний зі змінами, що відбулися у 

податковому законодавстві у зв’язку із введенням таких понять як 

«фінансовий банківський вексель»
2
 та «фінансовий казначейський вексель»

3
. 

Відповідні зміни було внесено і до законів України «Про обіг векселів в 

Україні» [71] та «Про депозитарну систему України» [63]. Разом із тим таких 

змін не зазнав базовий закон, яким вважається Закон «Про цінні папери і 

фондовий ринок». Із нього (зі статті 14) лише виключили останні три частини, 

зробивши попередню норму бланкетною, яка відсилає до інших законів.  

                                                 
1
 Особливості оподаткування доходів від операцій з векселями визначені в п. 153.4 ст. 153 ПК України, 

яким врегульований порядок оподаткування операцій з борговими вимогами і зобов'язаннями. 
2
 Фінансовий банківський вексель – цінний папір, що посвідчує безумовне зобов’язання банківської 

установи сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя.  
3
 Фінансовий казначейський вексель – цінний папір, що посвідчує безумовне грошове зобов’язання 

центрального органу виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, яким 

оформлено заборгованість державного бюджету, сплатити після настання строку платежу визначену суму 

власнику векселя (векселедержателю).  
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Що стосується інших особливостей об’єктного складу, то відповідно до 

пп. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 ПК України до складу оподатковуваного доходу 

платника податку з доходів фізичних осіб включається інвестиційний 

прибуток, отриманий в результаті проведення операцій з цінними паперами. 

Порядок оподаткування інвестиційного прибутку, отриманого в результаті 

проведення операцій з цінними паперами, визначений у п. 170.2 ст. 170 ПК  

України
1
. На наш погляд, чітка деталізація об’єкту оподаткування, наведена 

вище, має суттєве значення. Адже недаремно в юридичній літературі 

зазначають, що об’єкт оподаткування у податку на доходи фізичних осіб у 

сукупності зі ставкою податку визначає обсяг податкового обов’язку [37, с. 

163].  

Певною мірою об’єкт оподаткування впливає і на ставку податку на 

доходи, отримані від різних видів операцій з цінними паперами. Так, якщо 

говорити безпосередньо про оподаткування доходів від операцій з цінними 

паперами для фізичних осіб, то базова ставка податку складає 15 % від 

оподатковуваного доходу або, якщо база оподаткування щодо доходів 

перевищить десятикратний розмір мінімальної заробітної плати в 

календарному місяці – 17 % до такого перевищення.  

До прийняття Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та 

створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27 березня 

2914 р. № 1166-VII (зі змінами від 10.04.2014 р.) [59] ставка податку становила 

5 % бази оподаткування щодо доходу, нарахованого як:  

- процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) 

сертифікатом; 

- дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту 

спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи 

дохід, що виплачується (нараховується) емітентом внаслідок викупу 

                                                 
1
 Згідно до вказаного пункту інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, 

отриманим платником податків від продажу окремого інвестиційного активу, і його вартістю, яка визначається 

з суми витрат на придбання такого активу (окрім операцій з дериватами). Якщо в результаті розрахунку 

інвестиційного прибутку виникає негативне значення, воно вважається інвестиційним збитком. Інвестиційний 

збиток переноситься на наступні періоди до повного його погашення. 
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(погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, відповідно до 

закону, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та 

сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у 

тому числі емітенту) у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, як 

компенсація їх вартості; 

- дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та 

сертифікатами) відповідно до закону; 

- дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманий власником облігації від 

їх емітента відповідно до закону; 

- дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, 

отриманий платником податку внаслідок викупу (погашення) управителем 

сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в 

проспекті емісії сертифікатів; 

- доходи у вигляді дивідендів; 

- дохід у вигляді інвестиційного прибутку від операцій з облігаціями 

внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти; 

Із прийняттям згаданого вище Закону зазначена пільгова ставка була 

виключена, і до зазначених операцій із 1 квітня 2014 року застосовується 

базова ставка податку на доходи (крім оподаткування дивідендів, стосовно 

яких така ставка застосовуватиметься із 1 січня 2015 року).  

Крім того, змінилися й правила перерахунку загального річного 

оподатковуваного доходу для бази оподаткування у формі процентів, 

дивідендів, роялті та інвестиційного прибутку. Стосовно них мають 

застосовуватися наступні ставки, визначені п. 167.5. ст. 167 Податкового 

кодексу України (після внесення змін, викликаних запобіганням фінансової 

катастрофи):  

- якщо база оподаткування звітного податкового року не перевищує 204 

прожиткових мінімуми – 15 відсотків; 
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- якщо база оподаткування звітного податкового року перевищує 204 

прожиткових мінімуми, але не перевищує 396 прожиткових мінімумів, до суми 

такого перевищення – 20 відсотків; 

- якщо база оподаткування звітного податкового року перевищує 396 

прожиткових мінімумів, до суми такого перевищення – 25 відсотків. 

Отже, як видно із наведеного переліку, до прийняття законодавства про 

недопущення фінансового катастрофи значна частина доходів від операцій з 

цінними паперами оподатковувалася для фізичних осіб за меншою, аніж 

базова, ставкою. Що являло собою приклад реалізації пільгової політики 

оподаткування, яка застосовувалася у даному разі не за суб’єктним, а саме за 

об’єктом складом (коли в якості підстави для застосування пільги обирається 

вид цінного паперу, доходи від операцій з яким оподатковуються). На даний 

час зазначений пільговий режим скасовано.  

Сама по собі ставка по податку на доходи фізичних осіб є процентною і 

здебільшого пропорційною (якщо говорити про пільгову ставку у 5 %). 

Застосування ставок у 17 %, 20 % та 25 % є прикладом використання прогресу 

(хоча і не в такому вигляді, як він використовувався під час дії Декрету КМУ 

«Про прибутковий податок з громадян», коли прогресуюча ставка 

прибуткового податку доходила до 40 %).  

При розгляді особливостей об’єктного складу оподаткування доходів від 

операцій з цінними паперами слід звернути увагу на ряд інших особливостей, 

що випливають із суті цінних паперів.  

Наприклад, для фізичних осіб не оподатковуються доходи у вигляді 

дивідендів по акціях. Але лише у тому випадку, якщо вони були оподатковані 

емітентом таких цінних паперів. Особливості оподаткування доходів від 

операцій з акціями визначені у п. 153.3 ст. 153 ПК України, яким 

врегульований порядок оподаткування дивідендів. Згідно пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 

14 ПК України дивіденд – це платіж, що здійснюється юридичною особою – 

емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь 

власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших 
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цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у 

майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, 

розрахованого за правилами бухгалтерського обліку
1
. 

За своєю суттю дивіденди є частиною чистого прибутку, тому з метою 

уникнення подвійного оподаткування сума отриманих дивідендів юридичними 

особами-резидентами від емітентів корпоративних прав – резидентів не 

включається до складу доходів і таким чином не потрапляє до складу 

оподатковуваного прибутку особи, в інтересах якої були виплачені дивіденди. 

Таким чином для фізичної особи дохід, отриманий в якості дивідендів, що 

були вже оподатковані емітентом, не розглядається в якості об’єкту 

оподаткування податком на доходи фізичних осіб. 

Податковим кодексом визначено й особливості оподаткування операцій з 

інвестиційним прибутком, що розглядатимуться у наступному розділі. 

Неочікуваною новелою оподаткування доходів фізичних осіб від 

отримання фінансових послуг стало введення з 1 січня 2013 року відповідно до 

Закону України № 5519-VI від 06.12.2012 р. [61] акцизного податку по 

операціях відчуження цінних паперів і деривативів. Оскільки чинною 

редакцією пп. 213.1.7. статті 213 ПК України нині закріплено, що об'єктом 

оподаткування акцизним податком є операції з продажу, обміну або інших 

способів відчуження цінних паперів, де відбувається перехід права власності 

на цінні папери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються 

на міжбанківському ринку деривативів. Базою оподаткування так званого 

особливого податку (як називають акцизний податок стосовно операцій з ЦП) 

є договірна вартість цінних паперів або дериватів, визначена в первинних 

бухгалтерських документах за будь-якою операцією з продажу, обміну або 

інших способів їх відчуження. 

                                                 
1
 До дивідендів прирівнюється також платіж, що здійснюється державним унітарним, комерційним, 

казенним чи комунальним підприємством на користь відповідно держави або органу місцевого 

самоврядування у зв'язку з розподілом частини прибутку такого підприємства, платіж, який виплачується 

власнику сертифіката фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з 

нерухомістю. При цьому позитивне або від'ємне значення об'єкта оподаткування, розраховане згідно з 

розділом III Податкового кодексу України, не впливає на порядок нарахування дивідендів.  
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Зауважимо, що введення акцизного податку на зазначені вище операції, на 

наш погляд, не відповідає природі акцизного податку. Адже особливість 

акцизу полягає у тому, що податок сплачується один раз, торкається кінцевого 

споживання, поширюється на підакцизні товари, які забруднюють довкілля або 

шкідливі для здоров'я, а також споживання яких бажано обмежувати, у тому 

числі, акцизними націнками [197]. Цінні папери жодною мірою не відносяться 

до підакцизних товарів. Слід згадати, що у 2012 році у Верховній Раді України 

був зареєстрований проект Закону України № 11285 «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України відносно подальшого удосконалення 

адміністрування податків і зборів», яким передбачалося введення акцизного 

податку на прибуток, отриманий від операцій з цінними паперами. Цей 

законопроект зазнав щільної критики та скарг з боку широкої громадськості, у 

тому числі Української асоціації інвестиційного бізнесу. Він був знятий із 

розгляду парламенту та відправлений на доопрацювання.  

Натомість легалізація у поточній редакції ПК акцизного податку на цінні 

папери, що була проведена за попередньої влади, являє собою, фактично, 

успішно реалізовану спробу ввести податок з обігу цінних паперів.  

Платниками особливого податку на операції по відчуженню цінних 

паперів і операцій з дериватами є фізична або юридична особа – резидент або 

нерезидент, які проводять операції з деривативом або з продажу, обміну чи 

іншим способам відчуження цінних паперів, окрім операцій по відчуженню 

акцій, ощадних (депозитних) сертифікатів, акцій приватних акціонерних 

товариств, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі.  

Водночас після змін, внесених до пп. 213.2.3. ст. 213 ПК України 

відповідно до Закону України від 04.07.2013 р., із переліку об’єктів 

оподаткування було виключено операції з державними та муніципальними 

цінними паперами, цінними паперами, гарантованими державою, та цінними 

паперами, емітованими Національним банком України, центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, Державною 

іпотечною установою, та звичайними іпотечними облігаціями, емітованими 
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фінансовою установою, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якої 

належать державі або державним банкам, інвестиційними сертифікатами, 

сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, цільовими облігаціями 

підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі 

об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, фінансовими банківськими 

векселями, виданими як електронний документ, та фінансовими 

казначейськими векселями. Як видно, у даному разі критерієм є класифікація 

операцій за емітентом, який є носієм суб’єктивного права у фінансових 

відносинах, і реалізує таким чином публічну фінансову політику.  

Ставка податку
1
 складає:  

- 0,1 % від суми операцій з продажу поза фондовою біржею цінних 

паперів, які знаходяться у біржовому реєстрі;  

- 1,5% від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, 

які не знаходяться у біржовому реєстрі;  

- 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ув'язнений 

дериватів (контракт) поза фондовою біржею.  

Що стосується операцій з цінними паперами та деривативами на фондовій 

біржі, то до них застосовується нульова ставка. Зазначені вимоги містяться у 

ст. 215-
1
 ПК України.  

Аналізуючи акцизний податок, хочемо погодитися із думкою Гедзюк О.В., 

яка захистила наприкінці жовтня 2013 р. кандидатську дисертацію, присвячену 

правовому регулюванню бюджетних надходжень від операцій з цінними 

паперами. У своїй роботі автор зауважувала, що «цінні папери, як фінансові 

інструменти – це товар особливого виду, який є документальним 

підтвердженням сукупності відносин інвестора та емітента. Фінансові 

інструменти, на відміну від інших підакцизних товарів, не мають кінцевого 

                                                 
1
 Обчислення акцизного податку здійснюється шляхом множення ставки податку на договірну вартість 

цінних паперів, дериватів, вказану в договорі. Податковим агентом при утриманні і перерахуванні акцизного 

податку до бюджету є відповідний торговець цінними паперами (ліцензіат). Податковим агентом при 

здійсненні операцій розміщення, погашення, викупу, повторного продажу цінних паперів інститутів спільного 

інвестування відкритого типу є їх емітент. Податок утримується з доходів фізичної особи – продавця цінних 

паперів, дериватів. Відтак, сплата акцизного податку впливатиме на визначення розміру доходів від операцій з 

цінними паперами, що підлягатиме обрахуванню при сплаті безпосередньо податку на доходи фізичних осіб.  
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споживача, отже, не можуть розглядатись в сфері застосування акцизного 

податку. Крім того, встановлення такого акцизного податку не відповідає 

Директиві ЄС № 2008/118/ЄС» [32, с. 12].  

Все вищезазначене дає підстав говорити про необхідність вилучення 

підпункту 212.1.9. пункту 212.1. та підпункту 212.3.3. пункту 212.3 статті 212; 

підпункту 213.1.7. пункту 213.1. та підпунктів 213.2.3. – 213.2.7 пункту 213.2. 

статті 213; статті 215-
1  

 Податкового кодексу України як таких, що ввели в обіг 

податок, що суперечить за своїм об’єктним складом (як фіскальним елементом 

юридичної конструкції податку) правовій природі цінних паперів.  

На користь зазначеного свідчить й статистика. Адже за дев'ять місяців 

2013 року сума надходжень від особливого податку на операції з відчуження 

цінних паперів та операції з деривативами не досягла і 50 млн. грн., тоді як 

влада планувала зібрати 600 млн. грн. Така ситуація спонукала подати до 

Верховної Ради України законопроект № 3449 від 21.10.2013 р., спрямований 

на виключення з об’єкту оподаткування особливим податком (акцизом) 

операцій з цінними паперами [189].  

Аналіз інших норм податкового законодавства дозволяє зробити 

висновок, що у ньому є відсутнім таке поняття, як іноземні фінансові 

інструменти, що допускаються до обігу в Україні. В якості негативного 

прикладу закріплення даного підходу можна навести практику РФ, де свого 

часу поняття та кваліфікаційні вимоги щодо доступу іноземних фінансових 

інструментів до обігу у країні закріплювалися спочатку законодавством про 

ЦП
1
, а пізніше це знайшло відображення у податкових нормах (ст. 214.1 ПК 

РФ [135]).  

Об’єктом оподаткування від операцій з цінними паперами для резидента 

виступають: 1) загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід від будь-

                                                 
1
 П.п. 1, 13 ст. 51.1 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» от 25.04.1996 г. № 39-ФЗ [220]; 

Положение о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг: утверждено 

приказом ФСФР от 23.10.2007 г. № 07-105/пз-н. [165]. 

Іноземні фінансові інструменти допускаються до обігу в РФ в якості цінних паперів іноземних емітентів 

при одночасному дотриманні наступних умов: 1) присвоєння іноземним фінансовим інструментам 

міжнародного коду (номери) ідентифікації цінних паперів і міжнародного коду класифікації фінансових 

інструментів; 2) кваліфікації іноземних фінансових інструментів в якості цінних паперів в порядку, 

встановленому федеральним органом виконавчої влади по ринку цінних паперів. 
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яких операцій з ЦП; 2) доходи з джерела їх походження в Україні, які 

остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), у тому 

числі інвестиційні доходи; 3) іноземні доходи – доходи (прибуток) від 

операцій з ЦП, отримані з джерел за межами України.  

Якщо застосовувати зазначені вище положення до оподаткування 

операцій з цінними паперами, можна зробити висновок, що об’єктом 

оподаткування резидента України виступатимуть будь-які доходи, отримані 

від володіння чи розпорядження цінними паперами будь-яких видів, 

емітованими як в Україні, так і за кордоном. За умови, що доходи за 

емітованими нерезидентами цінними паперами отримано за кордоном, в 

Україні вони будуть оподатковуватися для нашого резидента з урахуванням 

наявності укладених угод про усунення подвійного оподаткування.  

У свою чергу для нерезидента об’єктом оподаткування від операцій з 

цінними паперами виступають загальний місячний (річний) оподатковуваний 

дохід з джерела його походження в Україні та доходи з джерела їх походження 

в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, 

надання), що отримуються від будь-яких видів операцій з цінними паперами. 

Тобто для нерезидентів об’єктом оподаткування виступатимуть доходи, 

отримані від цінних паперів, емітованих резидентами України, виходячи з 

того, що такі цінні папери приносять дохід із джерелом походження в Україні. 

Особливості та порядок справляння податку на доходи від цінних паперів 

залежатимуть від конкретних видів таких цінних паперів та операцій, що з 

ними здійснюються.  

 

Висновки до Розділу 2. 

 

1. Аналіз оподаткування податком на доходи операцій з цінними паперами, 

що здійснюють фізичні особи, дозволяє говорити про два основних питання, 

пов’язаних із цим – питання правосуб’єктності платників даного податку та 

питання резидентства. Як і значна кількість інших правових явищ, податкові 
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права та обов’язки фізичних осіб можуть розглядатися в якості певної системи, 

що має відповідну, визначену структуру, пов’язану із виокремленням в її змісті 

організаційно-майнових та організаційних (процедурних) податкових прав і 

обов’язків. Їх сукупність у цілому впливає на визначення змісту податкової 

правосуб’єктності платників податків – фізичних осіб.  

2. Податкова правосуб’єктність фізичної особи – платника податків 

складається із податкової правоздатності, податкової дієздатності та 

податкової деліктоздатності. Остання може розглядатися і в якості 

самостійного елемента, і в якості складової податкової дієздатності платника 

податків. При цьому податкова правоздатність буде виникати у платника 

податків – фізичної особи з моменту його народження. У свою чергу податкова 

дієздатність далеко не завжди збігатиметься із моментом виникнення 

податкової правоздатності (у більшості випадків вона наступатиме значно 

пізніше, а саме – з моменту ідентифікації фізичної особи як платника податків 

в установленому чинним податковим законодавством порядку). Слід також 

враховувати, що податкова правоздатність та податкова дієздатність не можуть 

співпадати чи ототожнюватися із цивільною правоздатністю чи цивільною 

дієздатністю.  

Зазначені підходи є спільними щодо будь-якого платника – фізичної 

особи, не залежно від діяльності, що він здійснює, та доходів, які він отримує. 

Відповідно, зазначене має розповсюджуватися і доходи від операцій з цінними 

паперами. Однак для останніх цілком можливою є ситуація, за якої податкова 

дієздатність та податкова правоздатність збігатимуться (наприклад, у разі 

отримання спадщини чи дарунку в момент народження дитини).  

3. На відміну від попередніх актів податкового законодавства, що 

визначали статус резидента – фізичної особи, чинний Податковий кодекс 

України значно просунувся у розкритті як основних, так і факультативних 

ознак платника податку – фізичної особи, що є резидентом. Такий підхід 

можна вважати прогресивним досягненням кодифікації податкового 

законодавства та його наближенням до міжнародних стандартів у цій сфері, 
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адже конкретизація норм щодо визначення фізичної особи в якості резидента 

певної держави дає можливості уникнути значної кількості помилок у процесі 

оподаткування отриманих доходів, у тому числі й доходів від операцій з 

цінними паперами.  

4. Порівняльно-правовий аналіз податкових кодексів України та ряду 

інших держав СНД дозволяє розглядати положення вітчизняного 

законодавства як значно більш прогресивні та такі, що відповідають «духу» 

прибуткового оподаткування в його міжнародному розрізі. Адже національне 

законодавство деталізує статус податкового резидента через постійне місце 

проживання, через центр життєвих інтересів фізичної особи (рівно як й інші 

критерії, зазначені у ПК України). Жодною мірою цей статус не 

конкретизується через професію чи вид діяльності. Водночас такі види 

діяльності конкретизуються, як правило, у міжнародних договорах про 

усунення подвійного оподаткування, що укладаються між державами, 

стосовно податків на доходи і майно. 

Разом із тим за останні десятиріччя можна назвати лише поодинокі 

випадки, коли на рівні підзаконних актів деталізувалися б особливості 

оподаткування фізичних осіб саме за статусом резидентства чи нерезидентства 

(не рахуючи особливості постановки їх на облік, декларування тощо). Допоки 

податкові органи (не залежно від того, в якій якості вони були представлені – 

Державна податкова  служба України, протягом 2013 року – Міністерства 

доходів і зборів України, зараз – знову ДПС України) не випустили відомчих 

актів, спрямованих на регулювання даної сфери суспільних відносин.  

5. В Україні надання права на звільнення визначається у податковому 

законодавстві та міжнародному договорі. Як виняток усунення подвійного 

оподаткування може бути регламентовано й неподатковою угодою. Об’єднує 

обидва методи те, що вони можуть бути односторонніми (при відсутності 

міжнародного договору) або двосторонніми, та в їх використанні можуть бути 

встановлені спеціальні обмеження.  
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6. Фізична особа – платник податку на доходи від операцій з цінними 

паперами у цілому характеризується наступними ознаками:  

- набуває статусу платника податку на доходи відповідно до податкового 

законодавства, основним актом якого виступає Податковий кодекс України; 

- володіє податковою правосуб’єктністю; 

- володіє об’єктом оподаткування, а саме – доходами від операцій з 

цінними паперами; 

- наділений статусом резидента чи нерезидента, залежно від чого 

визначається обсяг оподатковуваних доходів від операцій з цінними паперами,  

- несе основний податковий обов’язок, що полягає у публічному 

обов’язку з нарахування та сплати податку на доходи, отримані протягом 

звітного року до місцевого бюджету, а також декларування отриманих доходів 

у випадках, визначених законодавством; 

- здійснює сплату податку на доходи за підсумками річного податкового 

звітного періоду за рахунок власних коштів; 

- несе самостійну відповідальність (у тій частині, яка не є зобов’язанням 

податкового агента) за несплату, у тому числі несвоєчасну чи неповну сплату 

податку з доходів, за рахунок власних коштів. 

7. Доходи від операцій з цінними паперами можна розглядати як 

конкретний об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб, загальні 

характеристики якого випливають з розуміння об’єкту оподаткування теорією 

податкового права. Разом із тим об’єкт оподаткування, яким виступають 

доходи від операцій з цінними паперами, має свої особливості, викликані саме 

природою цінних паперів. 

8. Об’єктом оподаткування резидента України виступають будь-які 

доходи, отримані від володіння чи розпорядження цінними паперами будь-

яких видів, емітованими як в Україні, так і за кордоном. За умови, що доходи 

за емітованими нерезидентами цінними паперами отримано за кордоном, в 

Україні вони будуть оподатковуватися для нашого резидента з урахуванням 

наявності укладених угод про усунення подвійного оподаткування.  
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Для нерезидента об’єктом оподаткування від операцій з цінними паперами 

виступають загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід із джерела 

його походження в Україні та доходи з джерела їх походження в Україні, які 

остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), що 

отримуються від будь-яких видів операцій з цінними паперами. Тобто для 

нерезидентів об’єктом оподаткування виступатимуть доходи, отримані від 

цінних паперів, емітованих резидентами України, виходячи з того, що такі 

цінні папери приносять дохід із джерелом походження в Україні. Особливості 

та порядок справляння податку на доходи від цінних паперів залежатимуть від 

конкретних видів таких цінних паперів та операцій, що з ними здійснюються.  

9. У Податковому кодексі України не визначено критерії щодо розуміння 

поняття «цінні папери». Уявляється, що при тлумаченні цього поняття слід 

виходити із положень спеціального законодавства. Водночас говорячи про 

оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від операцій з цінними 

паперами, слід виходити із того, що далеко не завжди поняття цінних паперів у 

розумінні спеціального законодавства співпадає із їх же поняттям, закладеним 

податковим законодавством. Це породжує певні проблеми у процесі 

правозастосування, наприклад, коли перетинаються норми цивільного та 

податкового законодавства стосовно оцінки результатів та правових наслідків 

тієї чи іншої угоди з цінними паперами. У будь-якому разі порядок 

оподаткування операцій з цінними паперами може встановлюватися єдиними 

актом, яким виступає Податковий кодекс України.  

10. Значна частина доходів від операцій з цінними паперами 

оподатковується для фізичних осіб за меншою, аніж базова, ставкою. Такий 

підхід є прикладом реалізації пільгової політики оподаткування, що 

застосовується у даному разі не за суб’єктним, а саме за об’єктом складом 

(коли в якості підстави для застосування пільги обирається вид цінного 

паперу, доходи від операцій з яким оподатковуються). На прикладі 

застосування пільг до оподаткування операцій з державними цінними 

паперами можна простежити превалювання довгострокової мети над 
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короткостроковою у процесі вибору джерел публічних доходів у процесі 

публічної фінансової діяльності. На даному прикладі також простежується 

реалізація принципу ефективності формування публічних доходів. Водночас 

слід враховувати, що із метою запобігання фінансової катастрофи та створення 

передумов для економічного зростання в Україні у 2014 році було внесено 

зміни до Податкового кодексу України, які вплинули на істотне скорочення 

пільгового оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з цінними 

паперами, внаслідок чого більшість таких доходів оподатковуватиметься за 

базовою ставкою.  

11. Враховуючи зміни, що відбулися у Податковому кодексі України 

(зокрема, введення нового виду ЦП – простого векселя, авальованого банком), 

та введення понять «фінансовий банківський вексель» та «фінансовий 

казначейський вексель» до законів із вексельного обігу, зазначені види цінних 

паперів слід деталізувати у спеціальному законі, що регулює сферу цінних 

паперів, а саме Законі України «Про цінні папери і фондовий ринок». При 

цьому з методологічних засад невірним є підхід, згідно з яким Податковий 

кодекс України пов’язує вексель із зобов’язанням, що накладається на 

векселедавця стосовно сплати до Державного бюджету відповідної суми 

коштів, і ставить знак рівності між зобов’язанням за векселем та податковим 

зобов’язанням. Оскільки їх природа та інституційна належність є абсолютно 

різними. Адже вексель одночасно поєднує властивості цінного паперу, 

боргового (а не податкового) зобов’язання та розрахункового засобу.  

12. Введення акцизного податку (особливого податку) на операції з 

цінними паперами не відповідає природі акцизного податку. Оскільки 

особливість акцизу полягає у тому, що податок сплачується один раз, 

торкається кінцевого споживання, поширюється на підакцизні товари, які 

забруднюють довкілля або шкідливі для здоров'я, а також споживання яких 

бажано обмежувати, у тому числі, акцизними націнками, тощо. Цінні папери 

жодною мірою не відносяться до підакцизних товарів. Практика застосування 

цього податку протягом 2013 року свідчить про недосягнення економічних 
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(фіскальних) результатів, які ставилися законодавцем під час введення 

особливого податку на певні види операцій з цінними паперами.   

13. Проведене дослідження дає підстав говорити про необхідність 

вилучення підпункту 212.1.9. пункту 212.1. та підпункту 212.3.3. пункту 212.3 

статті 212; підпункту 213.1.7. пункту 213.1. та підпунктів 213.2.3. – 213.2.7 

пункту 213.2. статті 213; статті 215-
1  

 Податкового кодексу України як таких, 

що ввели в обіг податок, що суперечить за своїм об’єктним складом (як 

фіскальним елементом юридичної конструкції податку) правовій природі 

цінних паперів.  
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РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВІД ОПЕРАЦІЙ З 

ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб при 

оподаткуванні операцій з цінними паперами в Україні 

 

Вихід України поряд з іншими країнами зі світової фінансової кризи, 

подальша розбудова ринкових відносин та кардинальна інституційна реформа 

вимагають розв’язання багатьох проблем в економічній та фінансовій сферах, 

у тому числі – у сфері оподаткування. Серед податків, що посідають помітне 

місце як в Україні, так і в світі, слід назвати податок на доходи фізичних осіб 

(далі – ПДФО). Фахівці вважають, що саме цей податок має найбільш 

мобільний, динамічний характер порівняно з іншими різновидами прямих 

майнових податків, які орієнтовані та прив’язані до стабільної, незмінної бази 

– вартості майна як об’єкту оподаткування [104, с. 266].  

Постійний характер справляння цього податку дозволяє йому відігравати 

істотну роль у процесі постійного надходження доходів до бюджетної системи. 

Наприклад, серед доходів, що було заплановано зібрати у 2012 році згідно 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» [65] податкові 

надходження від податку на доходи фізичних осіб склали 7 247 013,5 тис. грн. 

У Державному бюджеті України на 2013 рік цей показник був запланований у 

розмірі 8 203 742,3 тис. грн. [66]. Зазначені тенденції на зростання податкових 

надходжень від даного податку зберігаються й у поточному році.  

Надходження від податку на доходи фізичних осіб спрямовуються як до 

Державного, так і до місцевих бюджетів, невід’ємною доходною складовою 

яких цей податок (або його попередник – прибутковий податок) виступає із 

моменту розбудови бюджетної системи незалежної України. Адже відповідно 

до Бюджетного кодексу України [21] до доходів, що закріплюються за 

бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу 
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міжбюджетних трансфертів, належить податок на доходи фізичних осіб у 

визначеній частині (п. 1 ч. 1 ст. 64). Кодексом у статті 65 встановлено й 

нормативи відрахувань податку на доходи фізичних осіб до бюджетів 

місцевого самоврядування. Так, до доходів бюджету міста Києва зараховується 

50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 

(перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста 

Києва
1
. У 2013 році цей показник був встановлений на рівні 8 203 742,3 тис. 

грн. (відповідно до Додатку 2 до рішення Київської міської ради від 08.02.2013 

р. № 3/9060 «Про бюджет міста Києва на 2013 рік» [195]). 

Зрозуміло, що значення податку на доходи фізичних осіб у розвиткові   

територіальних громад, рівно як і регіональному розвитку, не можна 

недооцінювати. Підтвердженням для цього є статистичні дані. Наприклад, 

протягом лише десяти місяців 2012 року місцеві бюджети Черкаської області 

отримали понад 1 млрд. грн. надходження податку на доходи [122]. У свою 

чергу за даними Міндоходів України протягом січня – серпня 2013 року до 

зведеного бюджету надійшло понад 50,4 млрд. грн. податків та зборів з 

фізичних осіб, з яких 46,5 млрд. грн. склав ПДФО [24].  

Водночас поступові економічні зміни вимагають нових підходів до 

оподаткування доходів фізичних осіб. Прогресивний за своєю шкалою 

прибутковий податок із громадян, що справлявся в Україні понад десять років 

відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок 

з громадян» від 26 грудня 1992 р., морально застарів. Суттєві зауваження були 

й до його наступника, що справлявся, починаючи з 1 січня 2004 року, 

відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22 

травня 2003 р. [73]. Результатом реформування оподаткування доходів з 

фізичних осіб став, як зазначалося у попередніх розділах, Податковий кодекс 

України, що набув чинності з 1 січня 2011 року, розділ IV якого присвячений 
                                                 

1
 До доходів бюджету міста Севастополя зараховується 100 відсотків податку на доходи. До доходів 

бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення зараховується 75 

відсотків податку на доходи фізичних осіб. До доходів бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ, міст районного 

значення зараховується 25 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на 

відповідній території. На практиці ж частка цього податку у доходах місцевих бюджетів сягає 65 – 75 

відсотків, залежно від конкретного бюджету.  
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справлянню саме цього податку. Його положення містять нововведення у 

частині оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема, як в частині уточнення 

об’єктів оподаткування, так і деталізації статусу платників податку, 

податкових агентів, надання податкових пільг, тощо
1
.  

Враховуючи попередній зміст даної дисертації, доцільним виступає 

дослідження безпосередньо специфіки оподаткування ПДФО операцій з 

цінними паперами. Адже нині існує ціла низка принципових проблем, що 

виникають при розрахунку та стягненні податку на доходи фізичних осіб від 

операцій з цінними паперами. Тим більше, що наслідками недосконалого 

законодавчого регулювання податку на доходи фізичних осіб є труднощі 

практичного плану, з якими стикаються як фізичні особи-інвестори, так і 

професійні учасники ринку цінних паперів, що їх обслуговують. Не менші 

складні завдання стоять сьогодні й перед фізичними особами (які не ставили 

перед собою мету інвестування у цінні папери, водночас виступають 

власниками цінних паперів певних видів, що приносять дохід) у процесі 

декларування доходів та розрахунку й сплати податку на доходи від операцій з 

цінними паперами. 

Недостатньою у напрямі роз’яснювальної роботи у даній сфері можна 

вважати й діяльність контролюючих органів, що не можуть повною мірою на 

сьогодні роз’яснити певні особливості оподаткування операцій з цінними 

паперами для фізичних осіб. Частково це пов’язано з відсутністю повноважень 

у контролюючих органів у нормотворенні – вони не можуть на власний розсуд 

заповнити ті прогалини чи усунути колізії, що існують у чинному ПК України. 

Частково – із відсутністю належної кваліфікації контролюючих органів, яка б 

                                                 
1
 У роботі вже говорилося, що проблемам оподаткування в юридичній літературі присвячено чимало 

уваги. Водночас у частині, що стосується об’єктного складу податку на доходи фізичних осіб, тим більше його 

деталізації – якою виступає, зокрема, деталізація стосовно справляння даного податку щодо операцій з 

цінними паперами, – то зазначені питання залишилися практично поза увагою національних дослідників. В 

якості прикладу такого дослідження можна привести хіба що роботу російського автора Ісаєва Р.М., 

кандидатська дисертація якого у 2007 році була присвячена особливостям оподаткування операцій з цінними 

паперами для фізичних осіб. Водночас, зрозуміло, що її положення, враховуючи різні законодавчі підходи 

щодо визначення та порядку справляння податку на доходи фізичних осіб, можуть використовуватися хіба що 

для порівняльно-правового дослідження. Можна згадати й дисертацію Гедзюк О.В., в якій підіймалися серед 

інших питання оподаткування інвестиційних доходів фізичних осіб, але в якості одного із джерел доходної 

бази бюджетів. 



 132 

дозволила їх працівникам (особливо на місцевому рівні) надавати професійні 

консультації щодо оподаткування операцій з цінними паперами (особливо, 

коли мова йде про інвестиційні доходи). Все це слугує на користь 

підтвердження актуальності та своєчасності запропонованого наукового 

пошуку, який у даному розділі носить переважно практичний характер.  

Як відомо, оподаткування операцій з цінними паперами, суб’єктами яких 

виступають фізичні особи, залежить від ряду складових. Зокрема, це 

стосується наявності різних режимів оподаткування стосовно даного виду 

операцій, так званої їх множинності. Адже на режим оподаткування певної 

фізичної особи впливають наступні параметри: 1) чи є фізична особа 

резидентом України, чи вона є нерезидентом; 2) які види доходів має фізична 

особа, яким чином отримує такі доходи, і як вони оподатковуються (фактично, 

чи залучається до виплати, розрахунку та оподаткування податковий агент, чи 

фізична особа самостійно розраховує отриманий протягом року дохід та 

сплачує його в процесі щорічного декларування); 3) чи має право фізична 

особа на зменшення загального річного доходу чи податковий кредит за 

підставами, визначеними податковим законодавством; 4) як співвідносяться 

доходи фізичної особи з її витратами, що визнаються податковим 

законодавством; 5) як обраховується податкова база накопичувальним 

підсумком протягом календарного (звітного) року.  

Стосовно резидентства та нерезидентства, особливості застосування цих 

режимів розглядалися у пар. 2.1. даного дослідження, при розкритті 

особливостей суб’єктного складу податку на доходи фізичних осіб від 

операцій з цінними паперами. Зауважимо, що у фаховій літературі, виходячи із 

характеру взаємовідносин між платником податків і державою, з метою 

визначення оподатковуваного в Україні доходу, запропоновано розмежовувати 

наступні групи платників податку з доходу фізичних осіб: а) резиденти, які 

одержують доход з України; б) резиденти, які одержують іноземні доходи; в) 

резиденти, які працюють за кордоном і одержують доходи з України; г) 

нерезиденти, що проживають на території України і одержують доходи з 
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України; д) нерезиденти, які проживають на території України і одержують 

доходи від інших нерезидентів; є) нерезиденти, що проживають за кордоном, 

але одержують доходи з джерел в Україні [147, с. 11]. Доцільно підтримати 

зазначену позицію, оскільки вона враховує усі можливості застосування 

принципу резидентства у процесі визначення ПДФО.  

Відповідаючи на питання щодо видів доходів, які має фізична особа, та 

залучення до цього процесу податкового агента (про що вже йшлося у 

попередньому розділі), то у даному разі слід враховувати наступні міркування. 

Як відзначає д.ю.н. Кучерявенко М.П., правовий статус податкових агентів 

характеризується подвійністю. Так, відносно податкових органів ці агенти є 

зобов’язаними особами, виступають у ролі платників податків, тобто мають 

права та обов’язки останніх. У той же час відносно платників податків 

податкові агенти виступають у ролі податкового органу, що здійснює дії з 

обрахування та утримання сум податку з метою подальшого їх перерахування 

до бюджету. При цьому такі дії здійснюються без волевиявлення платників у 

силу обов’язків, покладених на податкових агентів нормативним актом [104, с. 

275]. Податкові агенти досить часто залучаються до процесу обрахування та 

сплати податку на доходи фізичних осіб від операцій з цінними паперами. У 

першу чергу в процесі здійснення інвестиційних операцій, а також операцій на 

ринку цінних паперів. Адже у такому разі саме торгівці цінними паперами, 

дилери або брокери здебільшого виступатимуть у ролі податкових агентів. 

Зауважимо, що на погляд податківців, оскільки саме податковий агент є 

особою, відповідальною за правильність нарахування, утримання та 

перерахування податку до бюджету, то обов’язок визначення статусу 

резидента України у платника податку – іноземця для правильного (за 

відповідною ставкою) оподаткування сплачуваних йому доходів покладається 

саме на податкового агента [161, с. 490].  

До особливостей оподаткування операцій з ЦП відноситься й така риса як 

неодноразовість процедури встановлення податкового статусу платника 

податку. Адже будь-якому суб’єкту господарювання, що придбає цінні папери 
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у фізичної особи, а також кожному дилеру чи брокеру, з яким ця особа працює, 

необхідно самостійно встановлювати його податковий статус. Пізніше 

зазначені дії має здійснювати безпосередньо сама фізична особа, декларуючи 

за підсумками року свої доходи у відповідному органі державної податкової 

служби, в якому вона перебуває на обліку.  

У частині, що стосується об’єкту оподаткування доходів резидентів чи 

нерезидентів, то він визначається у статті 163 розділу IV ПК України. 

Особливості об’єктного складу розглядалися у пар. 2.2 даного дисертаційного 

дослідження. Разом із тим, аналізуючи об’єкт оподаткування ПДФО, слід 

враховувати об’єктивні показники на ринках ЦП. Адже, зокрема, за 

підсумками 2011 року загальний оборот операцій із цінними паперами складав 

2, 147 трлн. грн. Із них 855,55 млрд. або 39,84% становили державні облігації, 

358,28 млрд. грн. або 16,68% – заборонені до обороту на фондових біржах 

векселя, 103,7 млрд. грн. або 4,83% – облігації підприємств, основні доходи по 

яких виникають не із звернення, а по процентних виплатах, 76,72 млрд. грн. 

або 3,57% – депозитні сертифікати банків. Нарешті, 647,7 млрд. грн. або 

30,11% – це акції, з яких 79,22 млрд. грн. обертається на біржах, інші – 568,48 

млрд. грн. – на позабіржовому ринку, з яких 58,16 млрд. грн. розміщені при їх 

емісії, тобто на первинному ринку. Відповідно, на погляд фахівців, склад і 

структура торгів цінними паперами ставлять під великий сумнів можливість 

істотного збільшення питомої ваги організованого ринку [152]. Зокрема, 

допуск на біржу заборонений векселям, акціям приватних АТ, акціям та 

інвестиційним сертифікатам відкритих ІСІ, депозитним сертифікатам банків, 

цінним паперам, випущеним у документарній формі, акціям емітентів, які не 

відповідають вимогам НКЦПФР щодо бірж для включення цінних паперів до 

біржового реєстру. Значна частина цінних паперів не потрапляє на біржу через 

відсутність економічної доцільності. Передусім, це основна частина ОДВП, 

облігації підприємств, емісія яких відбулася шляхом приватного розміщення, 

акції та інвестиційні сертифікати інтервальних ІСІ, які мають поточну 

розрахункову ціну. Реальним є те, що на сьогодні на ринку акцій немає 
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інвестиційного прибутку. Відповідно, законодавчі приписи щодо обрахування 

та справляння податку на доходи фізичних осіб та реальна економічна ситуація 

на ринку ЦП суттєво різняться.  

Співставлення норм податкового законодавства, законодавства про цінні 

папери та цивільного законодавства дозволяє говорити, що доходи від 

операцій з цінними паперами для фізичних осіб можна класифікувати за 

наступними категоріями: 1) доходи у вигляді дивідендів та процентів, 

отримані від володіння чи відчуження цінних паперів; 2) інвестиційний 

прибуток від операцій з цінними паперами, деривативами; 3) доходи у вигляді 

вартості успадкованих чи отриманих у дарунок цінних паперів; 4) інші види 

доходів.  

Залежно від того, про які цінні папери та які операції з ними йде мова, 

визначатимуться й особливості стосовно оподаткування отриманих коштів 

податком на доходи. Наприклад, фізичні особи, що здійснюють операції з 

акціями, отримують доход, як правило, у двох основних формах: у формі 

дивідендів; у формі доходу від продажу цінних паперів, як різниці між ціною 

продажу і ціною купівлі акції. Окрім цього, можна виділити і таку форму 

доходу, як отримання додаткових акцій в ході приватизації, а також 

випущених за рахунок додаткового капіталу, отриманого в результаті 

переоцінки основних фондів. У свою чергу власники державних, місцевих та 

корпоративних боргових цінних паперів можуть отримати доход по облігаціях: 

у вигляді процентного доходу у формі різниці між ціною придбання і ціною 

погашення у разі облігацій з дисконтом і/або у формі купонних виплат; у 

вигляді доходу від продажу боргових цінних паперів як різницю між ціною 

продажу і ціною купівлі цінного паперу.  

Певну специфіку спричиняє й те, чи здійснювалися операції на фондовому 

ринку, чи поза ним. Адже цінні папери чи деривативи визнаються такими, що 

перебувають в обігу на організованому ринку на дату продажу окремого 

пакета цінних паперів чи деривативу та/або отримання варіаційної маржі та 

премії за опціоном, за одночасного дотримання таких умов: а) цінні папери та 
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деривативи допущені до обігу хоча б на одній фондовій біржі. При цьому 

перелік іноземних фондових бірж визначається Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку; б) інформація про ціни (котирування) 

цінних паперів та деривативів публікується в засобах масової інформації 

(зокрема електронних) або може бути надана фондовою біржею будь-якій 

заінтересованій особі протягом трьох років після дати здійснення операцій з 

такими цінними паперами чи деривативами; в) щодо цінних паперів та 

деривативів розраховується ринкове котирування. Зазначена інформація має 

бути розміщена на власному веб-сайті фондової біржі в Інтернеті.  

Відтак, при визначенні податкової бази по доходах із операцій з цінними 

паперами враховуються доходи, отримані від наступних операцій: 1) купівлі-

продажу цінних паперів, що обертаються на організованому ринку цінних 

паперів; 2) купівлі-продажу цінних паперів, що не обертаються на 

організованому ринку цінних паперів. У даному випадку під організованим 

ринком слід вважати фондовий ринок (ринок цінних паперів), визначений в 

Україні таким відповідно до Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» від 

23.02.2006 р. № 3480- IV [76]. Зауважимо також, що коли мова йде про 

отримання доходів від операцій з цінними паперами, пов’язаними з їх 

відчуженням, зазначені операції тягнуть за собою перехід прав на такі ЦП
1
.  

Зрозуміло, що податкова база по кожній з названих вище категорій має 

визначатися окремо. Водночас слід зауважити, що чинний Податковий кодекс 

України не містить деталізації, наведеної вище, стосовно конкретизації доходів 

від операцій із різними цінними паперами, у тому числі залежно від їх обігу на 

організованому ринку. У даному разі приходиться покладатися на положення 

спеціального законодавства у сфері цінних паперів та державного регулювання 

ринку ЦП, а також на підзаконні акти, що не є методологічно вірним.  

                                                 
1
 Згідно п. 1 ст. 4 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» до особи, яка набула право на 

цінний папір, одночасно переходять у сукупності всі права, які ним посвідчуються (права за цінним папером), 

крім випадків, установлених законом або правочином. Особливості переходу прав на цінні папери та прав за 

цінними паперами встановлюється НКЦПФР.  
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У кінцевому рахунку вихідною нормативно-правовою базою при 

розв’язанні питання оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з 

цінними паперами мають виступати:  

1) Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI (зі 

змінами та доповненнями) [163]; 

2) Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV (зі змінами та 

доповненнями) [230]; 

3) Закон України від 23 лютого 2006 року N 3480-IV «Про цінні папери та 

фондовий ринок» (зі змінами) [76]; 

4) Закон України від 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів в Україні» [64]; 

5) Методика визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем 

цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента, 

затверджена наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2011 N 1484 та 

рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

22.11.2011 N 1689 [126];  

6) Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: 

брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління 

цінними паперами, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку від 12.12.2006 N 1449 [184]. 

Доцільно використовувати й узагальнюючі податкові консультації у цій 

сфері, яких є усього декілька, зокрема: Узагальнююча податкова консультація 

щодо порядку оподаткування податком на прибуток операцій з цінними 

паперами на вторинному ринку, затверджена наказом ДПС України від 

05.07.2012 р. № 579 [210]; Узагальнююча податкова консультація щодо 

подання професійним торговцем цінними паперами податкового розрахунку 

суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а 

також суми утриманого з них податку», затверджена наказом ДПС України від 

06.07.2012 р. № 593; Узагальнююча податкова консультація щодо 

оподаткування доходу у вигляді інвестиційного прибутку, отриманого 
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платником податку – фізичною особою від операцій з цінними паперами 

(акціями), що виплачуються професійним торговцем цінних паперів (дилерські 

операції з купівлі – продажу цінних паперів), затверджена наказом ДПС 

України від 06.07.2012 р. № 594 [194]; Узагальнююча податкова консультація 

щодо врахування податковим агентом інвестиційних збитків, які виникли у 

фізичної особи при визначенні загального фінансового результату під час 

розрахунку інвестиційного прибутку від операцій з інвестиційними активами, 

затверджена наказом ДПС України від 06.07.2012 р. № 595.  

Крім того, є декілька листів податкових органів із питань даної сфери. 

Останні далеко не завжди сприймаються однозначно. Наприклад, лист ДПС 

України від 09.08.2012 р. № 320/0/71-12/15-1217 [107] про обмежене 

врахування від'ємного фінансового результату, що склався на 1 січня 2012 

року, у зменшення доходів від операцій з цінними паперами. Невідповідність 

змісту цього листа нормам Податкового кодексу визнав профільний комітет 

Верховної Ради України (лист від 10.09.2012 р. № 04-39/10-990).  

Аналіз положень законодавства та його правозастосування у сфері 

оподаткування доходів від операцій з цінними паперами дозволяє виокремити 

ряд питань, що вимагають розв’язання.  

Першим напрямом, що викликає необхідність розгляду особливостей у 

застосуванні податкового законодавства, є оподаткування дивідендів. 

Визначення засад нарахування та сплати дивідендів відноситься до предмету 

регулювання господарського та цивільного права. Ці питання деталізуються у 

Господарському та Цивільному кодексах України, в законах України «Про 

господарські товариства», «Про акціонерні товариства»
1
. Що стосується 

                                                 
1
 Зокрема, відповідно до ч. 3 ст. 59 Закону України «Про господарські товариства» [62] рішення про 

виплату дивідендів приймається зборами засновників (учасників) та оформлюється протоколом. У свою чергу 

в акціонерних товариствах рішення про виплату дивідендів та їх розмір по простих акціях приймається 

загальними зборами АТ (відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» [57]). Що 

стосується строків сплати, то господарські товариств, що не є акціонерними, можуть сплачувати дивіденди з 

будь-якою періодичністю (щорічно, щоквартально, щомісяця), оскільки законодавством не передбачено 

ніяких обмежень стосовно даного питання. Разом із тим АТ мають право виплачувати дивіденди лише один 

раз на рік за підсумками календарного року. При цьому дивіденди по простих акціях виплачуються у строк, 

що не перевищує 6 місяців із дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, по 

привілейованих акціях – у строк, що не перевищує 6 місяців після закінчення звітного року. При цьому 

виплата таких дивідендів має здійснюватися виключно грошовими коштами. Законодавство містить й ряд 
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питань оподаткування, то як зазначалося вище, дивіденди включаються до 

оподатковуваного доходу фізичної особи. При нарахуванні дивідендів (як 

резидентам, так і нерезидентам) з їх суми утримується податок на доходи 

фізичних осіб за ставкою 5 % (із 1 січня 2015 року податок сплачуватиметься 

за базовою ставкою).  

Це правило не розповсюджується на дивіденди: 

- які сплачуються на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) 

за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус 

привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру 

дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку 

іншу акцію (корпоративне право), емітовані платником податку. Такі 

дивіденди прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати 

і підлягають оподаткування за прогресивною ставкою 15 % (17 %); 

- нараховані з 06.08.2011 р. при розподілі прибутку за 2010 рік і раніш 

(тобто із прибутку, отриманого до вступу у чинність Податкового кодексу). У 

даному разі ДПСУ зробила висновок [113], що відповідно до змін
1
, внесених 

до ПК України Законом № 3609, із 6 серпня 2011 року (тобто із дати вступу у 

чинність таких змін) при нарахуванні дивідендів за податкові періоди до 1 

січня 2011 року їх суму слід оподатковувати податком на доходи фізичних осіб 

за ставкою 15 % (тобто за ставкою, що діяла до 01.01.2011 р. відповідно до 

Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» [73]).  

Емітент корпоративних прав, що нараховує (сплачує) дивіденди фізичним 

особам, є податковим агентом відносно таких доходів, тобто він зобов’язаний 

утримати податок у джерела виплати, перерахувати його суму до бюджету та 

повідомити податковий орган за своїм місцезнаходженням про суму таких 

доходів та утриманому податку у Податковому розрахунку за формою № 1 

                                                                                                                                                             
інших положень щодо нарахування та сплати дивідендів, але вони стосуються питань участі у статутному 

(складеному) капіталі суб’єктів господарювання, визначення правового статусу засновників (учасників) 

товариств, а відтак – і особливостей корпоративних прав, що із цього виникають, видів цінних паперів, якими 

такі особи наділяються, тощо.  
1
 Оподаткування доходів платника податку, нарахованих за результатами податкових періодів до 1 січня 

2011 року, здійснюється за ставками й відповідно до норм, що діяли до 1 січня 2011 року, незалежно від дати 

їх фактичної виплати (надання).  
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ДФ. Податок утримується за рахунок суми дивідендів, тобто на руки 

отримувачу – фізичній особі сплачуються дивіденди за вирахуванням податку 

на доходи фізичних осіб.  

Сплачується утримана сума ПДФО одночасно з виплатою дивідендів (при 

безготівковому перерахуванні) або не пізніше наступного банківського дня (у 

випадку виплати дивідендів у натуральній формі або готівкою з каси). Слід 

розуміти, що якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим органом, 

але не сплачується (не надається) платнику податку, то податок, утриманий із 

такого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у 

строки, встановлені для місячного податкового періоду, тобто протягом 30 

календарних днів по закінченні місяця, в якому були нараховані дивіденди.  

При утриманні ПДФО до суми дивідендів, що виплачуються фізичним 

особам, не застосовується податкова соціальна пільга. Дивіденди не 

оподатковуються і єдиним соціальним внеском, оскільки такі доходи не 

включаються до фонду оплати праці (відповідно до п.3.35 р. 3 Інструкції № 5 

статистики заробітної плати [123]) й містяться у переліку витрат, що 

здійснюються за рахунок працедавців, на які не нараховується ЄСВ (п. 14 р. ІІ 

Переліку № 1170 [181]). 

У податковому законодавстві також передбачено випадок, коли дивіденди 

не оподатковуються ПДФО, а саме, дивіденди, які нараховуються на користь 

платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною 

особою – резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке 

нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх 

акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого 

збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість 

нарахованих дивідендів (пп. 165.1.18 п. 165.1. ст. 165 ПК України). Приклад 

розрахунку дивідендів наведений у Додатку 2.  

Водночас у поточній редакції ПК не до кінця деталізується питання щодо 

включення до витрат суми реінвестованих дивідендів, як це було й у 

попередньому законі про податок з доходів фізичних осіб. Так, у пп. 170.5.1. 
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ст. 170 ПК зазначено, що податковим агентом платника податку під час 

нарахування (виплати) на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених 

у пп. 165.1.18. п. 165.1 статті 165 цього Кодексу, є емітент корпоративних прав 

або за його дорученням – інша особа, яка здійснює таке нарахування (виплату). 

Згідно зазначеного пункту дивіденди, які нараховуються на користь платника 

податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою – 

резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування 

жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) 

у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний 

фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів
1
. Не 

дивлячись на наявність норми, її нечітке викладення дозволило по різному 

тлумачити її зміст.  

Так, декілька разів змінювалася думка ДПАУ відносно питання щодо 

включення суми реінвестованих дивідендів до складу витрат на придбання 

інвестиційних активів. Наприклад, у листі від 06.05.2005 р. № 3898/6/15-1116 

[111] ДПАУ дотримувалася позиції про включення до витрат з придбання 

інвестиційних активів суми реінвестованих дивідендів. У листі від 13.12.2005 

р. № 24812/7/17-3117 [112] ДПАУ дотримувалася протилежної думки щодо 

невключення до витрат із придбання інвестиційних активів суми 

реінвестованих дивідендів.  

У листі ДПАУ від 09.07.2009 за № 14312/7/17-0717 [109] податківці 

нарешті визначилися – сума реінвестованих дивідендів включається до витрат 

на придбання інвестиційного активу. Інвестиційний прибуток розраховується 

як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу 

окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що розраховується 

виходячи з суми витрат, понесених у зв'язку з придбанням такого активу. 

Отримані дивіденди фактично перестають бути дивідендами, а стають 
                                                 

1
 Аналогічне положення колись було закріплено у Законі України «Про податок з доходів фізичних 

осіб» у пп. 4.3.17 п. 4.3. ст. 17 : не обкладаються податком з доходів фізичних осіб дивіденди, що 

нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою – 

резидентом, яка нараховує такі дивіденди, за умови, коли таке нарахування ніяк не змінює пропорцій (часток) 

участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та внаслідок чого збільшується статутний фонд 

такого емітента на сукупну номінальну вартість таких нарахованих дивідендів. 



 142 

власними коштами. Водночас такий підхід стосувався попереднього 

законодавчого акту, що діяв у сфері оподаткування доходів фізичних осіб. До 

сьогоднішнього кодифікованого порядку він не має жодного відношення. 

Відтак, зазначене положення має бути розв’язано, аби для його вирішення не 

вимагалися позиції контролюючих органів (які, по-перше, не можуть 

підміняти своїми актами закон; по-друге, постійно змінюються, як це було 

продемонстровано вище).  

Крім того, у зв’язку з прийняттям законодавства щодо недопущення 

фінансової кризи до пп. 170.5.3. п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу України 

було внесено зміни, що вплинули на оподаткування дивідендів. Адже віднині 

дивіденди, нараховані платнику податку емітентом корпоративних прав – 

резидентом, що є юридичною особою, оподатковуються за ставкою, 

визначеною абз. 2 п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу (тобто за базовою ставкою), 

крім дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за 

акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус 

привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру 

дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку 

іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, які 

згідно із пп. 153.3.7 п. 153.3 ст. 153 цього Кодексу прирівнюються з метою 

оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням. 

Іншим напрямом, з яким пов’язано цілий ряд складнощів в оподаткуванні, 

є оподаткування інвестиційного прибутку. При здійсненні операцій з 

інвестиційними активами (цінними паперами, деривативами, корпоративними 

правами тощо) платник податків самостійно розраховує оподатковуваний 

дохід та відображає його у Декларації про доходи. Порядок оподаткування 

операцій із інвестиційними активами регулюється у ПК України в окремому 

пункті (п. 170.2. ст. 170 «Оподаткування інвестиційного прибутку»).  

До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку 

включається позитивне значення загального фінансового результату 

(прибуток) операцій з інвестиційними активами за результатами такого 
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звітного (податкового) року. При цьому загальний фінансовий результат 

операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних 

прибутків, отриманих платником податку протягом звітного (податкового) 

року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку 

протягом такого року. Розрахунок загального результату (інвестиційного 

прибутку чи збитку) по операціях з інвестиційними активами, які є в обігу на 

організованому ринку, здійснюється окремо від розрахунку інвестиційного 

прибутку (збитку) по операціях з інвестиційними активами, що не обертаються 

на такому ринку.  

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між 

доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного 

активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого 

активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4.-170.2.6. п. 170.2. ПК України 

(крім операцій з деривативами). Спеціальною умовою, що стосується 

оподаткування таких операцій, є вимога ведення окремого обліку загального 

фінансового результату операцій з інвестиційними активами. Такий облік 

ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. 

Водночас для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом 

вважається календарний рік, тобто зберігається загальний підхід щодо 

визначення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб, яка 

складається із загального оподатковуваного доходу.  

Під поняттям «інвестиційний актив» у даному випадку розглядається 

пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, 

ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом. У свою чергу пакетом 

цінних паперів може бути як окремий цінний папір, фондовий та товарний 

дериватив, так і сукупність ідентичних цінних паперів чи фондових та 

товарних деривативів. В якості ідентичного цінного паперу чи деривативу 

розглядаються цінні папери чи деривативи, випущені одним емітентом за 

тотожними умовами емісії, виплати доходу, викупу чи погашення.  



 144 

Слід зазначити, що проблемою у правозастосуванні у даному напрямі є  

визначення доходів від реалізації цінних паперів, пов’язана з чітким 

визначенням дати отримання доходу – із моменту його виплати, тобто 

фактичного перерахування чи видачі грошових коштів або матеріальних 

цінностей, або з моменту нарахування. Зауважимо, що дана проблема виникає 

не стільки для фізичної особи – платника податку на доходи (який має 

обов’язок задекларувати отримані протягом року доходи та сплатити податок 

до 1 травня наступного за звітним календарного року), скільки для 

податкового агента, який виплачує фізичній особі доходи від проведеної 

операції. У чинному податковому законодавстві це питання розв’язується 

неповною мірою і відноситься лише до особливостей нарахування та 

справляння інвестиційного прибутку.  

Податковим агентом платника податку, який здійснює операції з 

інвестиційними активами
1
 із використанням послуг професійного торговця 

цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець. Для того, 

щоб юридична особа була визначена торговцем цінними паперами, вона має 

укласти договір із платником податку. Це може бути договір на брокерське 

обслуговування, договір про управління цінними паперами та грошовими 

коштами (договір про управління), договір комісії, договір доручення, договір 

купівлі-продажу, а також будь-який інший договір, що укладається платником 

податку з торговцем цінними паперами відповідно до закону та передбачає 

здійснення операцій з цінними паперами чи деривативами. Наприклад, 

дилерський договір, предметом якого виступають купівля, продаж або міна 

цінних паперів або інших фінансових інструментів. Наявність такого договору 

є юридичною підставою для наділення торговця цінними паперами (його філії, 

відділення, іншого відокремленого підрозділу) статусом податкового агенту.  

Податковий агент – професійний торговець ЦП, включаючи банк, з метою 

визначення об'єкта оподаткування під час виплати платнику податку доходу за 

                                                 
1
 Це не розповсюджується на операції з борговими зобов'язаннями Національного банку України та 

казначейськими зобов'язаннями України, емітованими Міністерством фінансів України.  
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придбані у нього інвестиційні активи зобов’язаний враховувати 

документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих 

активів. При здійсненні фізичними особами операцій з купівлі-продажу ЦП  

(акцій), які відповідно до вимог законодавства провадяться за участі торговця 

цінними паперами, останній, як податковий агент, зобов’язаний виконати усі 

функції податкового агента, встановлені ПК України та Методикою 

визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними 

паперами при виконанні ним функцій податкового агента (далі – Методика)
1
.  

Разом із тим, як зазначалося уже вище, запровадження обов'язку 

податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи 

банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх 

операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом 

звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами. 

Інвестор, виходячи з положень статей 36, 49 і пп. 170.2.2. ст. 170 ПК України, 

зобов'язаний надати річну декларацію до контролюючого органу, в якому він 

перебуває на обліку, у будь-якому випадку, незалежно від того, отримав він 

інвестиційний прибуток або збиток, і незалежно від того, якщо податок з 

доходів інвестора був уже сплачений податковим агентом. У свою чергу 

податок із отриманого інвестиційного доходу утримується і сплачується до 

бюджету податковим агентом лише у разі виплати (нарахування) доходу на 

користь інвестора – нерезидента.  

Винятком із цього правила є виключення з об’єктів оподаткування, а 

відтак – і не включення до загального річного оподатковуваного доходу:  

а) доходу, отриманого платником податку протягом звітного податкового 

року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не 

перевищує суму, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, 

діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, 

помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень; 
                                                 

1
 У тому числі виконувати вимоги Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового 

розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них 

податку, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1020 (зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 13.01.2011 р. за № 46/18784.  
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б) доходу, отриманого платником податку від продажу інвестиційних 

активів у вигляді приватизаційних цінних паперів, боргових зобов’язань НБУ 

та казначейських зобов’язань України, випущених Мінфіном.  

Отримавши доходи від операцій, зазначених вище, платник податку не 

включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з 

інвестиційними активами суму доходів та витрат на придбання таких 

інвестиційних активів. 

За правилами, закладеними до податкового законодавства, до продажу 

інвестиційного активу прирівнюються також операції з: обміну інвестиційного 

активу на інший інвестиційний актив; зворотного викупу або погашення 

інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику податку; 

повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо 

внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі 

виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого 

емітента чи ліквідації такого емітента. 

Придбанням інвестиційного активу вважаються також операції із внесення 

платником податку коштів або майна до статутного (складеного) капіталу 

юридичної особи – резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права. 

Інвестиційний актив, подарований платнику податку чи успадкований 

платником податку, вважається придбаним за вартістю, що дорівнює сумі 

державного мита та податку з доходів фізичних осіб, сплачених у зв'язку з 

таким даруванням чи успадкуванням. Як видно із останнього, у даному 

випадку наявність податкового агента не є обов’язковою. Адже навіть за 

правилами професійної діяльності з торгівлі цінними паперами правочини із 

дарування ЦП, спадкування та правонаступництва ЦП відносяться до 

правочинів, вчинення яких не передбачає участі або посередництва торгівців  

цінними паперами.  

Зазначене є виключенням із загального правила обов’язкової участі 

торгівців у правочинах з цінними паперами. У протилежному випадку вчинені 

правочини вважатимуться нікчемними. Іншими виключеннями із зазначеного 
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вище загального правила є також розміщення емітентом власних цінних 

паперів; викуп та продаж емітентом власних цінних паперів; проведення 

розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів; розміщення 

казначейських зобов’язань України; внесення цінних паперів до статутного 

(складеного) капіталу юридичних осіб; вчинення правочинів, пов’язаних з 

виконанням судових рішень; вчинення правочинів у процесі приватизації. 

Зазначені виключення містяться у ч. 8 ст. 17 Закону України «Про цінні папери 

та фондовий ринок» із врахуванням внесених у 2012 та 2013 роках змін. 

У свою чергу інвестиційний прибуток за операціями з деривативами 

розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником 

податку за операціями з деривативами (похідними інструментами), включаючи 

отримані суми періодичних або разових виплат, передбачених умовами 

контрактів (договорів), та документально підтвердженою сумою, сплаченою 

платником податку іншій стороні такого контракту (договору) з деривативами 

(похідними інструментами), в тому числі сплаченими сумами періодичних або 

разових виплат, які передбачені умовами контракту (договору). 

Слід зауважити, що якщо в результаті розрахунку інвестиційного 

прибутку за правилами, встановленими ПК України, виникає від'ємне 

значення, воно вважається інвестиційним збитком. 

Так, не рідкою є ситуація, коли в результаті проведених операцій фізична 

особа – інвестор зазнає збитків від інвестицій до інвестиційних фондів. У 

такому разі, якщо загальний фінансовий результат із цінними паперами 

інвестиційних фондів має негативне значення, тобто збиток, то його сума 

переноситься на зменшення загального фінансового результату операцій з 

цінними паперами інвестиційних фондів наступних років до його повного 

погашення. У випадку, якщо впродовж 30 календарних днів до дня продажу 

пакету цінних паперів (корпоративних прав) або деривативів, а також 

впродовж подальших 30 календарних днів з дня такого продажу, платник 

податків придбаває пакет ідентичних цінних паперів (корпоративних прав) або 

деривативів, то: а) інвестиційний збиток, що виник внаслідок такого продажу, 
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не враховується при визначенні загального фінансового результату операцій з 

інвестиційними активами; б) вартість придбаного пакету для цілей 

оподаткування визначається за ціною його придбання, але не нижче ніж ціна 

проданого пакету.  

Крім того, у разі, коли платник податків продає пакет цінних паперів 

(корпоративні права) або деривативів пов'язаним із ним особам, інвестиційний 

збиток, що виникає внаслідок такого продажу, не враховується при визначенні 

загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами. Якщо 

платник податків дарує інвестиційний актив або передає його у спадок, 

інвестиційний збиток, що виник внаслідок такого дарування або передачі у 

спадок, не враховується при визначенні загального фінансового результату 

операцій з інвестиційними активами.  

Водночас якщо цінні папери чи деривативи придбані або продані на 

фондовій біржі, на них зазначені вище умови не розповсюджуються.  

Отже, як видно із наведених вище положень, у чинному податковому 

законодавстві при визначенні питання щодо визначення доходу від операцій з 

цінними паперами для фізичних осіб увага не акцентується на даті отримання 

доходу. Зауважимо, що це далеко не єдиний підхід, який викликає 

заперечення. На наш погляд, доцільним є застосування такого підходу, за 

якого вважати, що датою отримання доходу в календарному році є дата 

виплати доходу (включаючи авансові виплати) фізичній особі, або дата 

перерахування доходу фізичній особі, або дата передачі фізичній особі доходу 

в натуральній формі. Що стосується специфіки операцій фізичних осіб через 

професійних учасників ринку цінних паперів, то під перерахуванням доходу 

фізичній особі розуміється також списання грошових коштів із клієнтського 

рахунку за дорученням фізичної особи, зокрема, на купівлю інших цінних 

паперів. Зазначені зміни доцільно внести до ПК України.  

Можливість визначення дати отримання доходу для вітчизняного 

платника податків, враховуючи відсутність цих положень у розділі IV ПК, 

може виникати лише при посиланні на норми кодексу, що стосуються 
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оподаткування прибутку юридичних осіб. Але такий підхід не є методологічно 

вірним, оскільки породжує різні наслідки для юридичних та фізичних осіб – 

платників податків. Навіть якщо ми говоримо про юридичну особу – 

податкового агента, який є платником податку на доходи фізичних осіб при 

здійсненні операцій з інвестиційними активами останніх. На наш погляд, така 

ситуація має кваліфікуватися як прогалина у правовому регулюванні порядку 

справляння податку на доходи з фізичних осіб і вимагає внесення відповідних 

змін до ПК України.  

Вважаємо, що дохід фізичної особи за операціями з цінними паперами 

може виникати у наступних випадках:  

- у випадку, коли фізична особа продає цінні папери, що належать їй, у неї 

утворюється дохід від реалізації майна. Проте доки клієнт не отримає гроші, 

що належать йому, або не розпорядиться ними (тобто доки кошти лежатимуть 

на клієнтському рахунку, відкритому професійним торгівцем ЦП, зокрема, 

брокерською компанією), цей дохід не вважається отриманим і оподаткуванню 

не підлягає; 

- дохід вважається отриманим фізичною особою (і стає предметом 

оподаткування податком на доходи) лише із того моменту, коли особа 

розпорядилася вирученими коштами: зокрема, доручила професійному 

торгівцю ЦП (наприклад, брокерові) придбати для себе цінні папери або 

отримала свої гроші готівкою чи банківським переказом. 

Складнощі у даному випадку представляє те, що за кожною проведеною 

операцією клієнта із розпорядження своїми грошовими коштами, професійний 

торговець ЦП має відокремлювати, яка частина коштів була вкладена 

клієнтом, а яка частина виручена ним від продажу інших цінних паперів. 

Враховуючи кількість операцій, що може здійснюватися стосовно одного 

клієнта, процедура здійснення розрахунку доходу значно ускладнюється.  

У процесі оподаткування операцій з цінними паперами вимагають 

розв’язання й проблема визначення витрат на придбання цінних паперів, 

проблема документального підтвердження витрат платника податків, тощо. 
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Адже згідно з чинним законодавством, базу оподаткування по податку на 

доходи фізичних осіб можуть зменшити лише ті витрати фізичної особи, які 

підтверджені документально. Поряд із цим до обов’язків податкового агента 

відноситься врахування усіх документально підтверджених витрат платника на 

придбання інвестиційних активів. Наприклад, документальним 

підтвердженням (первинним документом) доходів та витрат за операціями з 

інвестиційними активами, укладеними в електронній формі на фондовій біржі 

для клієнтів – учасників фондової біржі, визнається звіт торговця цінними 

паперами (брокера), який формується на базі біржового звіту та договору на 

брокерське обслуговування. 

При цьому слід враховувати, що відповідно до ч. 1 ст. 1087 ЦК України 

розрахунки за участю фізичних осіб, в тому числі – нерезидентів, не пов’язані 

із здійсненням ними підприємницької діяльності, можуть провадитися у 

готівковій або в безготівковій формі за допомогою розрахункових документів 

у електронному або паперовому вигляді. Відповідно до п. 1.2 Положення про 

ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого 

Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637 (зі змінами), визначено, 

що готівкові розрахунки – це платежі готівкою підприємств (підприємців) та 

фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані 

послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією 

продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна. До касових документів, за 

допомогою яких відповідно до законодавства України оформляються касові 

операції, тобто операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними 

особами, що пов’язані з прийманням і видачею готівки під час проведення 

розрахунків через касу, відносяться, зокрема, касові ордери та платіжні чи 

розрахунково-платіжні відомості, розрахункові документи, інші прибуткові та 

видаткові касові документи. 

Відповідно до пункту 1.4 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні 

в національній валюті, яка затверджена Постановою Правління Національного 

банку України від 21.01.2004 р. № 22 (зі змінами) [83], безготівкові розрахунки 



 151 

– це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки 

отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням 

підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на 

рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі 

розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді. 

При цьому, згідно з пунктом 1.35 статті 1 Закону України від 05.04.2001 р. 

№ 2346-III «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» [72] 

розрахунковий документ – це документ на переказ коштів, що 

використовується для ініціювання переказу з рахунка платника на рахунок 

отримувача (платіжне доручення, розрахунковий чек, тощо). 

Враховуючи наведене, документами, що підтверджують фактично 

понесені витрати на попереднє придбання цінних паперів фізичною особою – 

платником податку, у тому числі нерезидентом, крім договорів купівлі – 

продажу цінних паперів; виписок зберігачів під кожне замовлення, завірених 

печатками зберігачів; актів прийому – передачі цінних паперів, є в 

обов’язковому порядку касові документи при готівкових розрахунках через 

касу або розрахункові документи при безготівкових розрахунках.  

Для сплати податку з доходу фізичної особи від операцій з 

інвестиційними активами, фізична особа – інвестор подає до податкового 

органу за місцем проживання річну податкову декларацію. При цьому 

документами, що підтверджують факт купівлі/продажу цінних паперів, 

вважаються: договір купівлі-продажу цінних паперів інвестиційних фондів; 

договір на відкриття рахунку в цінних паперах; усі отримані від банку виписки 

по рахунку в цінних паперах (вони мають надаватися клієнтові при будь-яких 

операціях по рахунку в цінних паперах); банківські документи, що 

підтверджують оплату вартості цінних паперів або комісій, пов'язаних з 

купівлею і продажем цінних паперів.  

Як документальне підтвердження витрат платником податку повинні бути 

надані оригінали або належно оформлені копії первинних документів, на 

підставі яких платник податку здійснив відповідні витрати, а також 
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документів, що підтверджують факт переходу права власності платника 

податку на відповідні пакети цінних паперів, факт та суму сплати відповідних 

витрат. У випадку надання платником податку оригіналів документів 

податковий агент зобов’язаний зберігати належно оформлені копії таких 

документів протягом строку давності, встановленого Податковим кодексом 

України. При цьому належно оформленою копією документа вважається копія, 

засвідчена торговцем цінними паперами, за участю якого пакет цінних паперів 

було придбано, або органом, установою чи організацією, що видала документ, 

або посвідчена нотаріально, або посвідчена торговцем цінними паперами, який 

є податковим агентом у зв’язку із продажем такого пакета цінних паперів. 

Зазначені документи, пов'язані з купівлею/продажем ЦП і 

обслуговуванням рахунку в цінних паперах слід зберігати як до, так і після 

моменту подання податкової декларації і сплати ПДФО.  

Водночас аналіз реальної ситуації засвідчує, що система документального 

підтвердження витрат на придбання цінних паперів, що склалася на сьогодні, 

не виконує повною мірою своїх завдань. Так, до документів, що 

підтверджують витрати, як зазначалося вище, відносяться договір та 

платіжний документ. Разом із тим при здійсненні фізичною особою численних 

операцій через брокерську компанію платіжний ордер заповнюється лише на 

первинне внесення грошових коштів. Надалі купівля цінних паперів 

здійснюється за рахунок коштів, виручених від продажів. Тобто, у фізичної 

особи часто просто не залишається платіжних документів. Тим більше, що при 

здійсненні угод із цінними паперами на організованих торгових майданчиках, 

зокрема, біржах, заповнення договорів купівлі-продажу не передбачається.  

Крім того, при купівлі фізичною особою цінних паперів у іншої фізичної 

особи роль платіжного документу може виконувати лише розписка в отриманні 

грошей (така розписка, на думку багатьох податківців, має бути завірена 

нотаріально). Проте на практиці такі розписки часто не заповнюються. 

Також податкові органи враховують тільки документально підтверджені 

суми витрат на придбання цінних паперів (п. 170.2.2. ст. 170 ПК України). 
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Згідно п. 3.11. Розділу III Наказу Міністерства фінансів України № 1484 від 

22.11.2011 р. [126] доходи по операціях з цінними паперами зменшуються на 

суму додаткових, фактично сплачених витрат, відповідно до законодавства, 

здійснюються у зв'язку з отриманням такого доходу, а саме:  

- винагорода (комісія) торговцю цінними паперами; 

- біржовий збір відповідно до тарифів, затверджених фондовою біржею; 

- вартість депозитарних послуг та/або послуг реєстроутримувача, 

затверджених відповідно депозитарною установою або реєстроутримувачем 

(уся сума таких витрат, здійснених у розрахунковому періоді); 

- вартість банківських послуг, сплачених у зв’язку із здійсненням операцій 

з цінними паперами за тарифами, затвердженими банківською установою (уся 

сума таких витрат, здійснених у розрахунковому періоді). 

Підтвердження витрат при продажі цінних паперів здійснюється на 

підставі договору на їх придбання. При цьому такий договір може слугувати  

підтвердженням понесених витрат тільки відносно цінних паперів, придбаних 

на його основі. У разі продажу ідентичних цінних паперів, придбаних 

відповідно до іншого договору, підтвердження витрат здійснюється за таким 

договором. Відповідальність за неодноразове використання одного й того ж 

договору для підтвердження понесених витрат при продажі цінних паперів 

несе платник податків, як за включення в декларації спотворених 

(недостовірних) даних про суми понесених витрат, якщо такі дії привели до 

заниження суми оподатковуваного доходу. Зазначені положення випливають зі 

змісту пп.120.1.1 п.120.1 ст.120 ПК України.  

Разом із тим фізична особа може здійснювати купівлю/продаж цінних 

паперів не лише через професійного учасника ринку цінних паперів, але й 

самостійно, якщо це допускається законодавством.  

Зрозуміло, що у разі, коли фізична особа, використовуючи торгівця ЦП, 

продає цінні папери, придбані через такого ж торгівця, останній (виконуючи 

функції податкового агента) достовірно знає витрати, які ця особа понесла на 

придбання таких цінних паперів. Натомість в усіх інших випадках, зокрема, 
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коли фізична особа здійснює операції самостійно або коли продає через 

торгівця (брокера) папери, які не були куплені за його участі, податковий агент 

не може знати витрат фізичної особи.  

Пред’явлення такою фізичною особою документів, що підтверджують її 

витрати, може тягти за собою на практиці певні проблеми. Зокрема, 

податковий агент не має права залишити у себе оригінали документів фізичної 

особи, що підтверджують її витрати (у тому числі й тому, що такі оригінали 

знадобляться фізичній особі при поданні декларації до податкових органів). 

Відтак, фізична особа може пред'являти різним торгівцям цінними паперами 

одні й ті ж самі документи, що відкриває можливості для зловживань. Дана 

проблема ще більше посилюється, коли фізична особа продає пакет, на який у 

неї є договір, не цілком, а частково. Недосконалою залишається й система 

документального підтвердження витрат, про що вже йшлося вище.  

Виникають проблеми і при визначенні витрат по паперах, придбаних на 

різних торгових майданчиках. Адже фізична особа може здійснювати операції 

одночасно на різних торгових майданчиках (біржах, торгових системах, тощо).  

На більшості торгівельних майданчиків робота організована наступним 

чином. Перед початком торгів клієнт переводить у торгову систему цінні 

папери і грошові кошти. Впродовж торгового дня клієнт дає доручення на 

купівлю (продаж) паперів. При цьому кількість угод може бути дуже великою. 

У кінці дня торговець ЦП, через якого працює фізична особа, отримує звіт про 

фактично проведені угоди із коштами фізичної особи. Відтак, лише у кінці 

операційного дня інформація про фактичні операції, а, отже, і про витрати на 

придбання тих або інших цінних паперів, поступає до торгівця ЦП. Між тим 

інформація про витрати не рідко виявляється необхідною набагато раніше. 

Яким чином здійснювати облік і оподаткування доходу фізичної особи, 

якщо впродовж року було здійснено декілька угод купівлі-продажу цінних 

паперів різних інвестиційних фондів?  

Якщо виходити із положень чинного законодавства, платник має вести 

облік фінансових результатів операцій з цінними паперами інвестиційних 
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фондів окремо від інших доходів і витрат. При цьому платник податків 

визначає інвестиційний прибуток по операціях із цінними паперами або 

дериватами, які є в обігу на організованому ринку цінних паперів, окремо від 

інвестиційного прибутку по операціях з цінними паперами або дериватами, які 

не є в обігу на такому ринку. У тому разі, якщо інвестор купував і продавав 

цінні папери декількох фондів у звітному році, він повинен підрахувати 

загальний фінансовий результат за такий рік. Враховується тільки результат по 

тих цінних паперах, які були продані інвестором у звітному році. Якщо 

інвестор не продавав цінні папери в звітному році, то витрати, пов'язані з 

купівлею таких цінних паперів у такому році не знижують доход, отриманий в 

результаті продажу інших цінних паперів у такому звітному році.  

При здійсненні операцій з інвестиційними активами через торгівця 

цінними паперами останній як податковий агент має при виплаті доходів 

фізичній особі у вигляді інвестиційного прибутку утримати із таких доходів 

суму ПДФО, перерахувати її до бюджету, а також надати до податкового 

органу відомості про суму сплаченого доходу та утриманого податку. 

Проблема полягає у тому, що торгівець ЦП зобов’язаний розрахувати, 

утримати та перерахувати до бюджету ПДФО із поточних виплат фізичним 

особам. При цьому кінцевий об’єкт оподаткування (прибуток при його 

наявності) буде відомий лише по закінченні звітного року. Певні рекомендації 

із визначення торгівцем ЦП оподатковуваного доходу фізичної особи від 

операцій з інвестиційними активами протягом року подано у Методиці № 1689 

[126].  

Торгівець ЦП протягом року має умовно розраховувати прибуток від 

операцій з інвестиційними активами наростаючим підсумком, тобто і з 

врахуванням збитків, що виникли протягом поточного року
1
. При цьому при 

                                                 
1
 Деякі фахівці [161, с. 638] вважають, що порядок розрахунку суми ПДФО, яку торгівець ЦП має 

утримати та перерахувати до бюджету із поточних виплат, складається із декількох етапів:  

1) визначається умовний фінансовий результат наростаючим підсумком за весь звітний період; 

2) розраховується сума інвестиційного прибутку у складі поточної виплати. Для цього із загального 

умовного інвестиційного прибутку наростаючим підсумком слід вирахувати суму інвестиційного прибутку, 

отриманого платником податку до такої виплати; 
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визначенні суми ПДФО, що підлягає утриманню та сплаті до бюджету із 

поточної виплати, враховуються суми податків, утримані протягом року до 

моменту поточної виплати. Такий підхід, на наш погляд, не є виправданим. 

Більш логічним виглядає ситуація, за якої до місячного оподатковуваного 

доходу платника податку потрапляє лише інвестиційний прибуток, отриманий 

у складі поточних виплат звітного місяця. Із цього приводу доцільно 

скористатися роз’ясненням ДПАУ, що міститься у листі від 22.02.2012 р. № 

3116/6/10-1115/826, що протягом року сума фактично нарахованих 

(виплачених) прибутків від операцій з інвестиційними активами включається 

до місячного оподатковуваного доходу фізичної особи і підлягає 

оподаткуванню за ставкою 15 % у межах 10 мінімальних заробітних плат, а у 

сумі перевищення – за ставкою 17 %.  

Слід враховувати й те, що податковий агент зобов’язаний щороку до кінця 

січня року, наступного за звітним, надати платнику податку довідку про 

визначення торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій 

податкового агента інвестиційного прибутку платника податку на доходи 

фізичних осіб за формою, встановленою Методикою (Додаток 3). У цій довідці 

відображаються результати проведеного за підсумками року торгівцем 

цінними паперами розрахунку.  

Довідка складається по кожній фізичній особі й видається ній до кінця 

січня, наступного за звітним роком. У Довідці виводиться сума ПДФО, яка:  

- має бути утримана із платника податку за підсумками звітного року 

виходячи із загального річного фінансового результату (прибуток / збиток) від 

операцій з інвестиційними активами; 

- була фактично утримана торгівцем ЦП протягом року; 

- підлягає доплаті за підсумками звітного року або поверненню із 

бюджету (якщо торгівець ЦП утримав надлишкову суму ПДФО). У такому разі 
                                                                                                                                                             

3) розраховується сума ПДФО із загальної умовної суми інвестиційного прибутку за розрахунковий 

період із застосуванням ставки 15 % у межах 10 мінімальних заробітних плат (у 2012 р. вона була визначена у 

розмірі 1073 грн.) і 17 % перевищення цієї суми; 

4) визначається ума ПДФО, яка має бути утримана із поточної виплати. Для цього із суми ПДФО із 

загального інвестиційного прибутку за розрахунковий період, визначеної на етапі 3, вираховується сума 

фактично утриманого ПДФО до дати поточної виплати.  
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дохід вважається отриманим в останній робочій день грудня такого року, а 

ПДФО сплачується торгівцем ЦП до кінця січня наступного після звітного 

року; 

- не сплачена податковим агентом у зв’язку з відсутністю коштів на 

поточному рахунку фізичної особи.  

Декларування операцій з інвестиційними активами, що провадиться через 

торгівців цінними паперами, здійснюється фізичними особами за підставі 

отриманих довідок від торгівців ЦП.  

За результатами звітного податкового року довідка не видається, якщо 

вона була надана платнику податку у зв’язку з виконанням або розірванням до 

кінця звітного податкового року договору, укладеного податковим агентом з 

таким платником податку. Довідка надається для пред’явлення органу 

державної податкової служби за податковою адресою платника податку з 

метою визначення загального інвестиційного прибутку та податку з нього у 

річній податковій декларації. 

Окремим питанням, що виникає у сфері справляння податку на доходи, є 

застосування пільг при справлянні податку на доходи від операцій з 

цінними паперами, які вже згадувалися раніше.  

Як відомо, в юридичній літературі однією з позицій у частині розгляду 

податкових пільг є їх розуміння як переваг, які надають окремим категоріям 

платників податків, інших обов’язкових платежів перед іншими платниками, 

що полягають у повному чи частковому звільненні їх від оподаткування [187, 

с. 67]. Із висловленою позицією складно погодитися, адже навряд чи доцільно 

в частині застосування податкових пільг говорити про переваги. У такому разі 

буде порушуватися принцип рівності в оподаткуванні, який є одним з базових 

принципів оподаткування.  

Відтак, пільги доцільно сприймати скоріш як виняток. На користь цього 

твердження можна навести інші позиції, що існують у фінансовому праві. 

Зокрема, деякі автори вважають, що податкова пільга являє собою закріплений 

у правовому акті виняток із загального податкового режиму, метою якого є 
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зменшення розміру податкового обов’язку платника податків. При цьому 

надання податкової пільги не скасовує загального конституційного обов’язку 

щодо сплати податків, встановленого ст. 67 Конституції України [94]. 

Звільнення буває повне (коли платник цілком звільняється від сплати) або 

часткове (коли скорочується податковий тиск за рахунок зменшення об’єкта 

(предмета) або відстрочки сплати податку) [142, с. 356].  

На підтвердження даного висновку слугують й положення чинного 

Податкового кодексу України. Зокрема, відповідно до п. 30.1 ст. 30 ПК 

України податковою пільгою визнається передбачене податковим та митним 

законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування 

та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за 

наявності підстав, визначених пунктом 30.2 цієї статті. Підставами для 

надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу 

платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та 

суспільне значення здійснюваних ними витрат. Платник податків вправі 

використовувати податкову пільгу з моменту виникнення відповідних підстав 

для її застосування і протягом усього строку її дії. 

Слід зауважити, що говорячи про податкові пільги в частині застосування 

їх до оподаткування доходів від операцій з цінними паперами, слід розрізняти 

самі пільги та звільнення від оподаткування, встановлені у статті 165 ПК 

України. Такі звільнення згадувалися у параграфі 2.2. даного дослідження. 

Наприклад, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 

платника податку відповідно до пп. 165.1.52 п. 165.1. ст. 165 ПК України не 

включається сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, 

що нараховані на цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну фінансову політику та на боргові зобов'язання 

Національного банку України. 

У даному разі розмежування здійснюється за об’єктом оподаткування, а 

не за пільгою. Водночас до платника податку за доходами від операцій з 

цінними паперами не може застосовуватися найбільш розповсюджений для 



 159 

цього податку вид пільги, а саме податкова соціальна пільга. Оскільки згідно 

п. 169.2.3. ст. 169 ПК України податкова соціальна пільга не може бути 

застосована до доходів платника податку інших, ніж заробітна плата. А доходи 

від операцій з цінними паперами не підпадають під поняття заробітної плати.  

Що стосується декларування, то як уже зазначалося, інвестор (фізична 

особа – платник податку на доходи) повинен самостійно до 1 травня року, що 

йде за звітним (п. 49.18.4 ПК України), подати до податкового органу за 

місцем проживання річну податкову декларацію та до 1 серпня року, що йде за 

звітним (п.179.7 ст. 179 ПК України), сплатити суму зобов'язань по податку на 

доход, зазначений ним у податковій декларації. Форма податкової декларації 

затверджена наказом Мінфіну України від 11.12.2013 р. № 793 «Про 

затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та 

Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і 

доходи» [125]
1
.  

Декларація заповнюється самостійно інвестором або спільно з податковим 

інспектором на основі згадуваних вже вище оригіналів документів (договорів 

купівлі-продажу цінних паперів інвестиційних фондів, договорів на відкриття 

рахунків у цінних паперах; отриманих від банку виписок по рахунках у цінних 

паперах; банківських документів, що підтверджують оплату вартості цінних 

паперів або комісій, пов'язаних з купівлею і продажем цінних паперів), а також 

паспорту та ідентифікаційного номеру. При цьому подання податкової 

декларації є обов’язковим у разі отримання доходу або збитків на території
2
.  

У разі, якщо інвестиційний доход, отриманий в результаті продажу цінних 

паперів, не перевищує місячний прожитковий мінімум для працездатної особи 

на перше січня звітного року, помножений на 1.4 і закруглений до найближчих 

10 грн., то такий дохід не включається до складу загального річного 

                                                 
1
 До 2014 року діяв наказ Мінфіну України від 07.11.2011 р. № 1395, який втратив чинність відповідно 

до наказу Мінфіну України від 11.12.2013 р. № 1054.  
2
 Виключеннями, коли податкова декларація може не подаватися, є :  

- у випадку якщо дохід отриманий виключно від податкових агентів (п. 179.2. ст. 179 ПК України);  

- якщо фізична особа за звітний рік отримала прибуток тільки від інвестиційних активів і в сумі доходу, 

що не перевищує максимальну суму, яка не підлягає оподаткуванню (п. 170.2.2, п. 170.2.8 ст. 170, п. 169.4.1. 

ст. 169 ПК України).  
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оподатковуваного доходу і на нього не нараховується податок відповідно до п. 

170.2.8. ст. 170 і п. 169.4.1. ст. 169, п. 164.2.9. ст. 164 ПК України. У такому 

разі, сума отриманого доходу не підлягає оподаткуванню і не включається до 

загального річного оподатковуваного доходу, а платник податків не включає в 

декларацію розрахунок загального фінансового результату операцій з 

інвестиційними активами суму доходів і витрат на придбання таких 

інвестиційних активів.  

В якості прикладу можна зробити розрахунок мінімальної суми 

інвестиційного прибутку, на який не нараховується податок за підсумками 

2012 року (див. Додаток 4).  

Щодо ставок оподаткування, то ставка податку до 1 квітня 2014 року 

становила 5 % бази оподаткування щодо видів доходу, визначених 

законодавством (див. параграф 2.2). Із цього часу, а також в усіх інших 

випадках отриманий протягом року загальний прибуток від операцій з 

інвестиційними активами оподатковується ПДФО за ставкою 15 %  та 17 %  

відповідно. Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними 

активами за підсумками року має від’ємне значення (збиток), його сума 

переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з 

інвестиційними активами наступних років до його повного погашення.  

При здійсненні операцій з інвестиційними активами, якщо у цьому беруть 

участь нерезиденти, компанія з управління активами виступає податковим 

агентом нерезидента і самостійно розраховує розмір податку з інвестиційного 

доходу нерезидента, а також вносить цей податок до державного бюджету від 

імені і за рахунок нерезидента. Ставка податку на доход може бути іншою для 

нерезидентів, якщо таке передбачене міжнародними договорами, укладеними 

Україною, і нерезидентом надано до компанії з управління активами 

документи, передбачені законодавством (згідно п. 103.2, п.103.4 ст. 103, 

п.167.1 ст.167, п.170.10.1 ст. 170 і п. 164.2.9. ст. 164 ПК України). 

У такому випадку податковий агент має враховувати норми, передбачені 

міжнародними договорами (переважно – про уникнення подвійного 
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оподаткування), укладені Україною і країною такого нерезидента, резидентом 

якої він є. Оскільки міжнародні договори можуть передбачати іншу процентну 

ставку або взагалі відсутність оподаткування. Застосування норм міжнародних 

договорів можливе у разі, якщо нерезидент надасть до компанії довідку, що 

підтверджує, що він є резидентом своєї країни. Така довідка має бути видана 

уповноваженим органом країни нерезидента, апостильована, перекладена 

українською мовою і нотаріально завірена в Україні. Відповідно до Листа ДПС 

України від 14.01.2013 р. № 536/7/12-10-17 «Щодо міжнародних договорів про 

уникнення подвійного оподаткування» [108], станом на 01.01.2013 р. в Україні 

набрали чинності 61 міжнародний договір (конвенції) про уникнення 

подвійного оподаткування.  

Слід зауважити, що у випадку, коли дохід фізичним особам виплачується 

напряму компанією з управління активами, без участі торгівця ЦП, така 

компанія має безпосередньо направити до контролюючих органів інформацію 

про сплачені доходи фізичним особам – інвесторам, незалежно від того, є вони 

резидентами чи нерезидентами. Доцільно зазначити й те, що у випадку запиту 

від податкових органів або у судовому порядку інформація щодо угоди 

купівлі-продажу цінних паперів має надати будь-який її учасник.  

За несвоєчасне подання або неподання податкової декларації про доходи, 

фізичні особи несуть відповідальність у розмірі 170 грн. за кожне несвоєчасне 

подання або неподання податкової декларації. Якщо впродовж року платник 

податків вже був оштрафований, то за повторне порушення відповідно до 

правил, визначених статтею 120 ПК України, застосовується адміністративний 

штраф у розмірі 1020 грн. за кожне несвоєчасне подання або неподання 

податкової декларації. Крім того, виходячи зі статті 126 ПК України у разі 

порушення граничних термінів сплати податкових зобов'язань застосовуються 

штрафні санкції:  

- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних після 

останнього дня сплати суми грошових зобов'язань, – у розмірі 10% погашеної 

суми податкового боргу;  
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- при затримці більш ніж 30 календарних днів включно, наступних після 

останнього дня сплати суми грошових зобов'язань, – у розмірі 20% погашеної 

суми податкового боргу. 

Відповідно до п. 129.1.2. ст. 129 ПК України пеня нараховується в день 

настання терміну погашення податкового зобов'язання контролюючим 

органом або платником податків, у разі виявлення зниження податкового 

зобов'язання на суму такого заниження і за увесь період зниження (у тому 

числі за період адміністративного та / або судового оскарження). Пеня 

нараховується із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки 

Національного банку України, діючої на день зниження. Вказаний розмір пені 

застосовується до усіх видів податків, зборів й інших грошових зобов'язань, 

окрім пені, яка нараховується за порушення терміну розрахунку у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності, яка встановлюється відповідним 

законодавством.  

До проблемних питань, що вимагають розв’язання у процесі 

правозастосування, можна віднести й проблему співвідношення доходів і 

витрат по операціях з цінними паперами; проблему нарахування бази 

оподаткування наростаючим підсумком тощо. Слід зауважити, що зазначені 

проблеми є типовими не лише для України, але й для інших країн.  

Найбільш вдалим шляхом розв’язання зазначених вище проблем на 

найближчий час можуть бути прийняті узагальнюючі податкові консультації, 

що будуть застосовуватися платниками податків не адресно (як це стосується 

самої податкової консультації), а широким колом зацікавлених осіб. 

Прикладом може бути Узагальнююча податкова консультація щодо порядку 

оподаткування податком на прибуток операцій з цінними паперами на 

вторинному ринку, затверджена наказом ДПС України від 05.07.2012 р. [210]. 

Оскільки чинний Податковий кодекс України не розв’язує у цілому 

питань, що виникають у процесі правозастосування під час оподаткування 

податком на доходи фізичних осіб операцій, що здійснюються ними із цінними 

паперами. Крім того, доцільним уявляється прийняття окремого пункту статті 
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170 Податкового кодексу України «Особливості визначення податкової бази, 

обчислення і сплати податку на доходи від операцій з цінними паперами», в 

якому мають бути визначені особливості оподаткування доходів фізичних осіб 

від операцій з цінними паперами (Див. Додаток 5). Легальне врегулювання 

зазначених питань дозволить суттєво підняти рівень практики 

правозастосування під час оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з 

цінними паперами.  

 

3.2. Використання іноземного досвіду оподаткування доходів фізичних 

осіб від операцій з цінними паперами у процесі удосконалення 

національного законодавства  

 

 

Аналіз іноземного досвіду емісії та обороту цінних паперів дозволяє 

говорити про спільні підходи, пов’язані з правовою природою цінних паперів, 

яка не залежить від країни випуску того чи іншого фінансового інструменту. 

Водночас, що стосується наслідків оподаткування таких операцій для фізичних 

осіб, то національні податкові законодавства значною мірою різняться за 

підходами щодо визначення юридичних конструкцій даного податку, рівно як і 

процедур його справляння. Дослідження іноземного досвіду є корисним із 

позицій можливості використання позитивних напрацювань у даній сфері у 

процесі удосконалення вітчизняного законодавства, що регулює порядок 

справляння податку на доходи фізичних осіб.  

Тим більше, що оподаткування є найважливішим елементом 

інвестиційного середовища на ринку ЦП (особливо державних та 

муніципальних), що спричиняє дію на величину процентної ставки й обсяги 

операцій на цьому ринку. Як відзначають фахівці, оподаткування заздалегідь 

встановлює рамки для можливих дій інвестора, спотворюючи їх результат. 

Оскільки у тому випадку, коли інвестор-платник податків має необхідну і 

достатню інформацію про умови оподаткування при здійсненні тих або інших 

операцій на ринку ЦП, він братиме до уваги ці податкові чинники у своїх 
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інвестиційних рішеннях [120, с. 17]. Відтак, оподаткування операцій на ринку 

ЦП здійснює безпосередній вплив на вибір інвестором набору фінансових 

активів для інвестування, а також обсягів і термінів вкладення коштів. 

Аналізуючи питання оподаткування операцій із цінними паперами, слід 

погодитися з думкою дослідників, які вважають, що «необхідною умовою 

згладжування податкових протиріч, що існують між суб'єктами податкового 

контролю, професійними учасниками та інвесторами на ринку цінних паперів, 

є наявність механізму, що дозволяє реалізувати на практиці принцип рівності 

прав учасників фондового ринку при формуванні податкової бази по доходах 

від торгових операцій на ринку цінних паперів» [188, с. 15]. Зазначені 

положення знаходять відображення у національних законодавствах, що 

регулюють питання оподаткування операцій з цінними паперами для різних 

суб’єктів. у тому числі – фізичних осіб.  

При цьому доцільно зауважити, що на відміну від України та інших 

пострадянських країн у країнах ЄС, США, Канаді тощо вже декілька десятиріч 

існує ціла підгалузь податкового права, що досліджує питання оподаткування 

операцій з цінними паперами. Враховуючи зазначене, доцільним виглядає 

короткий огляд ситуації, що склалася в окремих європейських країнах у 

частині прибуткового оподаткування за операціями з цінними паперами для 

фізичних осіб. 

Зокрема, при аналізі справляння ПДФО доцільним буде скористатися й 

досвідом європейських країн. Наприклад, Латвійської Республіки, досвід якої 

є цікавим із позицій того, що, по-перше, це країна-член ЄС, а по-друге, це 

країна – бувша союзна республіка. Тим більше, що у Латвії, як вважають, 

мабуть, найліберальніше податкове законодавство в Європі [128]. Особливо це 

стосується оподаткування латвійського бізнесу і нерезидентів. Тим більше, що 

у Латвії немає законодавчих актів, що обмежують рух валютних коштів або 

вимагають обов'язковий продаж валютної виручки. 

Крім того, із 1 січня 2013 р. Латвія скасувала цілий ряд податків, які 

стягувалися з латвійського бізнесу, що веде справи з іноземними партнерами. 
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Так, з-під оподаткування був виведений прибуток, який отримується 

латвійськими компаніями від продажу часток в інших юридичних особах, а 

також дивіденди та роялті, що виплачуються або отримуються місцевим 

бізнесом від нерезидентів, у випадку якщо останні знаходяться у межах 

Євросоюзу і не відносяться до загальновизнаних податкових гаваней. Таке ж 

правило діятиме й відносно українських та російських компаній, але із 2014 

року. Із цього ж часу від податків звільнять і процентні платежі латвійських 

компаній іноземним контрагентам. 

Певну цікавість являє й порядок прибуткового оподаткування населення. 

Його платниками є фізичні особи. Об'єктом оподаткування є отриманий дохід. 

Ставка, що застосовується до оподаткування доходів, становить 25 %, тобто є 

значно вищою порівняно із вітчизняною практикою. Якщо ж брати напрям 

оподаткування нерезидентів, то останні зобов'язані платити прибутковий 

податок із доходів, отриманих в Латвії, однак по особливих ставках. Податки із 

доходів, що виплачуються нерезидентам Латвії, зазвичай утримуються у 

момент виплати. 

Зокрема, податок у джерела застосовується до цілого переліку доходів, що 

виплачуються в Латвії нерезидентам – юридичним і фізичним особам. Податки 

у нерезидента стягуються за наступними ставками: податок на виплату 

дивідендів – 10 %; податок на винагороду за управлінські й консультаційні 

послуги – 10 % від суми винагороди; податок на відсотки, виплачені пов'язаній 

особі, – 10 %; податки з авторської винагороди – 15 %; плата за ліцензії, 

патенти і інші права інтелектуальної власності – 5 %, авторські права – 15 % 

від суми; податок на доходи від продажу цінних паперів в Латвії – 10 %; 

податок на винагороду за використання нерухомості, що знаходиться в Латвії, 

– 5 %. Відповідно до конвенцій про усунення подвійного оподаткування ці 

податкові ставки можуть бути знижені. Така конвенція про уникнення 

подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно 
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податків на доход і майно була підписана між урядами України та Латвійської 

Республіки 21 листопада 1995 р.
 1
 [92]. 

 Відповідно до цієї Конвенції дивіденди, що сплачуються компанією, яка є 

резидентом Договірної Держави, резиденту другої Договірної Держави, 

можуть оподатковуватись у цій другій Державі. При цьому такі дивіденди 

можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, резидентом якої є 

компанія, що сплачує дивіденди, і відповідно до законодавства цієї Держави, 

але якщо одержувач фактично має право на дивіденди, податок, що стягується, 

не повинен перевищувати: а) 5 % загальної суми дивідендів, якщо право на 

дивіденди фактично має компанія (на відміну від товариства) і ця компанія є 

власником принаймні 25 % капіталу компанії, яка сплачує дивіденди; b) 15 % 

загальної суми дивідендів у інших випадках. 

У свою чергу проценти, що виникають в одній Договірній Державі і 

сплачуються резиденту другої Договірної Держави, можуть оподатковуватись 

у цій другій Державі. Однак такі проценти можуть також оподатковуватись у 

тій Договірній Державі, в якій вони виникають, і відповідно до законодавства 

цієї Держави, але якщо одержувач фактично має право на проценти, податок, 

що стягується, не повинен перевищувати 10 % від загальної суми процентів. 

Зауважимо, що головною метою цієї й подібних податкових угод є 

забезпечення умови, при яких юридичні й фізичні особи кожної із держав двічі 

не сплачуватимуть податки із одного й того ж виду доходів і капіталу у своїй 

країні та державі-партнерові. Угода (конвенція), зокрема, регламентує правила 

оподаткування доходів від нерухомого майна, прибутків від підприємництва і 

міжнародних перевезень, дивідендів, відсотків, роялті, тощо. Загалом же 

податкове законодавство Латвії дозволяє й фізичним особам, і бізнесу 

почувати себе досить комфортно, про що неодноразово говорили фахівці [128].  

Отже, як видно із вищенаведеного, до нерезидентів – фізичних осіб 

податок на доходи від операцій з цінними паперами застосовується за меншою 

                                                 
1
 Слід зауважити, що Росія відповідну угоду про уникнення подвійного оподаткування і про запобігання 

ухиленню від сплати податків на доходи і капітал із Латвією ратифікувала лише у жовтні 2012 р. 
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ставкою (10 %) порівняно із таким же податком, що застосовується всередині 

країни до власних резидентів (25 %). На наш погляд, зазначений підхід щодо 

встановлення достатньо високої ставки прибуткового податку (25 %) 

недоцільно використовувати в Україні, враховуючи декілька факторів. По-

перше, країна опинилася у переддефолтному стані й економічні важелі мають 

застосовуватися дуже обережно. По-друге, із метою виходу з економічної 

кризи держава має бути зацікавлена у зростанні усіх сегментів національного 

фінансового ринку, у тому числі й ринку цінних паперів (не дивлячись на те, 

чи буде це біржовий чи позабіржовий ринки). В якості одного з інструментів, 

яким можна вплинути на приток коштів до цього ринку, є лояльна податкова 

політика до осіб, які готові ризикувати своїми коштами, вкладаючи їх у цінні 

папери. Тобто, підхід, який використовує на даний момент Україна у 

визначенні податкових ставок для оподаткування доходів фізичних осіб від 

операцій з цінними паперами, виглядає цілком виправданим. Збільшення таких 

ставок може бути доцільним лише за умови економічного зростання та 

стабільності, і то для їх збільшення мають бути проведені відповідні 

аналітичні прорахунки.   

Для дослідження ситуації із прибутковим оподаткуванням можна взяти й 

класичну європейську державу, зокрема, Федеративну Республіку Німеччина. 

Загалом наявні у Німеччині податки умовно поділяють на три категорії: 

податки на доходи, податки на майно й податки на угоди і споживання. 

Основними видами податку на доходи є прибутковий податок із фізичних осіб 

(Einkommensteuer), податок на прибуток підприємств (Körperschaftsteuer) і 

податок на господарську діяльність (Gewerbesteuer). До податків на майно 

відносяться податок на землю (Grundsteuer) та податки на дарування й спадок.  

Що стосується прибуткового податку, то він підлягає сплаті фізичними 

особами, приватними підприємцями і партнерами товариства, якщо вони є 

суб'єктами оподаткування у необмеженому ступені. Податкові резиденти 

сплачують прибутковий податок із усього доходу, що підлягає прибутковому 

оподаткуванню, незалежно від того, в якій країні цей дохід отриманий. 
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Водночас особи, які не є податковими резидентами, сплачують прибутковий 

податок тільки із того доходу, який отриманий у Німеччині. При цьому 

податковим резидентом Німеччини вважається особа, що постійно проживає 

або перебуває на території Німеччини. Як видно із наведеного, у Німеччині 

застосовуються підходи, щодо яких досвід України є подібним. Разом із тим 

загальна вимога щодо постійного проживання чи перебування на території 

Німеччини як підстава для визначення статусу резидента, на рівні українського 

податкового законодавства є більш деталізованою.  

Ставка прибуткового податку розраховується нині наступним чином:  

нульова ставка, якщо оподатковуваний прибутковим податком дохід не 

перевищує 7,664 євро; прогресивна ставка від 15 % до 42 % на 

оподатковуваний прибутковим податком дохід від 7,664 до 52,152 євро; 

пропорційна ставка 42 % на оподатковуваний прибутковим податком дохід, 

що перевищує 52.152 євро [143]. Обрахування розміру податку здійснюється із 

суми сукупного доходу, за вирахуванням суми, призначеної для особистих 

витрат та звільнених від податків сум.  

Прибутковим податком обкладаються наступні види доходів: від 

сільського і лісового господарства; від господарської діяльності; від надання 

індивідуальних послуг; від роботи за трудовим договором; від вкладень 

фінансових коштів; від оренди, тощо. Аналіз німецького законодавства 

дозволяє визначити, що найбільше значення для іноземних інвесторів мають 

податки на доходи від господарської діяльності, на заробітну плату й на 

доходи від вкладень фінансових коштів. Зокрема, податок на доходи від 

вкладень фінансових коштів стягується із певних видів прибутку, таких як 

дивіденди з акцій, частки пайовиків у товариствах з обмеженою 

відповідальністю і кооперативах, відсотки із банківських вкладів, дохід від 

угод із цінними паперами, тощо. При цьому оподатковується дохід, що 

перевищує 1370 євро.  

Якщо суб'єктами оподаткування є іноземні особи, то розмір податку на 

доходи від вкладень фінансових коштів регулюється Угодою про уникнення 
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подвійного оподаткування. Відповідна Угода про уникнення подвійного 

оподаткування стосовно податків на доход і майно була підписана між 

Україною та Федеративною Республікою Німеччина 3липня 1995 р. [209]. 

Згідно із зазначеною угодою дивіденди, що сплачуються компанією, яка є 

резидентом однієї Договірної Держави, резиденту другої Договірної Держави, 

можуть оподатковуватись у цій другій Державі. Однак такі дивіденди можуть 

також оподатковуватись у Договірній Державі, резидентом якої є компанія, що 

сплачує дивіденди, відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо 

одержувач фактично має право на дивіденди, податок, що стягується таким 

чином, не повинен перевищувати: a) 5 % валової суми дивідендів, якщо право 

на дивіденди фактично має компанія (на відміну від товариства) і ця компанія 

є власником принаймні 20 % капіталу компанії, яка сплачує дивіденди; b) 10 % 

валової суми дивідендів в усіх інших випадках
1
. 

Отже, якщо аналізувати досвід Німеччини у частині прибуткового 

оподаткування по операціях з цінними паперами, в якості корисного досвіду 

для України можна запозичити положення про підвищення порогу 

неоподатковуваного доходу, з якого мають застосовуватися ставки податку. У 

такому разі доцільним є повернення із часом до прогресивного оподаткування 

доходів (причому не у вигляді, який існує сьогодні в Україні – а саме ставки у 

15 % та 17 %, а із більш високим рівнем оподаткування податком на доходи).  

В Об’єднаному королівстві Великобританії та Північної Ірландії 

фізичні особи сплачують: 

- податок на доходи іншої нерухомості; 

                                                 
1
 У свою чергу проценти, що виникають в одній Договірній Державі і сплачуються резиденту другої 

Договірної Держави, можуть оподатковуватись тільки у цій другій Державі. Водночас такі проценти можуть 

також оподатковуватись у Договірній Державі, в якій вони виникають, і відповідно до законодавства цієї 

Держави, але якщо одержувач фактично має право на проценти, податок, що стягується таким чином, не 

повинен перевищувати: 

a) 2 % від валової суми процентів, що сплачуються 

aa) у зв'язку з продажем у кредит будь-якого промислового, комерційного або наукового обладнання,  

bb) у зв'язку з продажем або наданням у кредит будь-яких виробів чи послуг одним підприємством 

другому підприємству, або 

cc) за позиками будь-якого виду, що надаються банком або другою фінансовою установою; 

b) 5 % від валової суми процентів в усіх інших випадках. 
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- податок на приріст капіталу – стягується при продажу активів 

(нерухомого майна, окрім житла – основного місця проживання, цінних 

паперів, тощо). Обкладається вартість проданого впродовж року майна за 

вирахуванням вартості його придбання й фіксованого вирахування у 10 100 

фунтів. При цьому перші 35000 фунтів доходу обкладаються за ставкою 18 %, 

а усе, що понад – за ставкою 28 %;  

- податок на спадок. Успадковане майно вартістю до 325 000 фунтів 

звільняється від податку на спадкоємство, понад цю суму стягується податок у 

40 %. Також звільняється від податку на спадкоємство майно, передане за 

заповітом чоловікові/дружині, що пережили. Передача майна у спадок дітям, 

іншим родичам оподатковується без яких-небудь знижок. Оподатковуються й 

подарунки, зроблені спадкодавцем менш, ніж за 7 років до його смерті; 

- внески на соціальне страхування; 

- податок на нерухомість – є місцевим податком. 

Для визначення статусу платника податків – фізичної особи у 

Великобританії використовується не лише поняття «резидент», але й поняття 

«доміцілій». Це спеціальний термін, що означає офіційно визнане постійне 

місце проживання. Доміцілій буває за народженням і за вибором. Відмінність 

доміцілія від резидентства полягає у тому, що особа може признаватися 

одночасно резидентом декількох країн, а доміцілій може бути тільки один. 

Особи, що прожили у Великобританії у статусі резидента 17 із 20 років, 

автоматично набувають статусу доміцілія Великобританії. 

Резиденти із доміціліями у Великобританії сплачують податок на доходи, 

отримані по всьому світу. Резиденти Великобританії, що мають доміцілій в 

іншій країні, сплачуються лише податки на доходи, отримані на території 

Великобританії або перераховані у Великобританію. Нерезиденти сплачують 

податок лише на доходи, отримані на території Великобританії. Платникам 

податків також слід пам'ятати про те, що податковий рік у Великобританії 

триває з 6 квітня по 5 квітня наступного року. 
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До об’єктів оподаткування податком на доходи фізичних осіб відносяться 

інвестиційні доходи. До оподаткування таких доходів застосовуються базова, 

підвищена та додаткова ставки. Зокрема, базова ставка складає 20 % для 

дивідендів та 10 % для інших доходів, починаючи від 8 105 до 35 000 фунтів. У 

проміжку між 35 та 150 тисячами фунтів застосовується підвищена ставка у 40 

% до дивідендів та 32.5 % до усіх інших доходів. Для доходів у понад 150 тис. 

фунтів застосовуються ставки у 50 % та 42,5 % відповідно. При цьому 

особливістю англійського оподаткування є те, що кожну податкову ставку 

треба застосовувати до кожної окремої частини доходу. Доходи від операцій з 

ЦП підпадають під зазначену градацію і є об’єктом оподаткування ПДФО. 

У цілому, як вважають, податкові ставки у Великобританії високі, а 

кількість вирахувань у порівнянні з іншими розвиненими країнами дуже 

невелика, проте істотним є розмір неоподатковуваного податками мінімуму. 

Як наслідок, податкова система дуже прозора, а доходи заможних людей 

дійсно обкладаються підвищеними податками, що не нівелюється масою пільг, 

подібно до інших держав. Водночас Великобританія залишається привабливою 

для отримання на її території доходу резидентами без доміцілія [6]. 

Доцільно зазначити, що для України на сьогодні такі високі ставки 

податків для оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з цінними 

паперами не уявляються доцільними. Як згадувалося вище, вітчизняна 

економіка не може собі дозволити різке зростання прибуткових ставок. 

Натомість, в якості позитивного досвіду доцільні скористатися нормою 

стосовно підвищення розміру неоподатковуваного податками мінімуму 

доходів, що застосовується, у тому числі, й до операцій з цінними паперами. 

Водночас, таке підвищення доцільно супроводжувати зменшенням податкових 

пільг, із метою розбудови прозорої податкової системи.  

Цікавим є й досвід Швейцарської Конфедерації як країни, що довгий час 

розглядалася як приваблива держава для зберігання власних статків та 

здійснення не ризикових фінансових операцій, у тому числі й операцій із 

цінними паперами. Загалом у Швейцарії поняття цінного паперу визначається 
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критеріями відповідних правових норм (ст. 965 і далі Кодексу зобов’язального 

права). За закріпленим легально визначенням цінний папір – це будь-який 

документ, що гарантує приватно-правове положення таким чином, що без 

цього документа а) воно не може бути передано, б) уповноважена особа не має 

права вимагати виконання зобов’язання; в) а відповідальна особа не може 

звільнитися від зобов’язання шляхом його виконання, у протилежному 

випадку документ втрачає силу. Водночас на практиці фінансовий ринок давно 

відмовився від цінних паперів у  такому розумінні. Натомість був розроблений 

Закон про боргові вимоги, що перебувають в управлінні банків-депозитаріїв. 

При цьому були розширені положення Кодексу зобов’язального права, що 

стосувалися цінних паперів (ст. 973а-с: глобальне депонування, глобальний 

документ, передача вимог за борговими книгами в управління банків-

депозитаріїв).  

Відтак, більшість операцій нині здійснюється із бездокументарними 

цінними паперами, які розглядаються як права вимоги та боргові права, що 

існують (на відміну від традиційних прав, гарантованих цінним папером) у 

бездокументарній формі. Однак виконують вони ті ж самі функції, що й 

документарні цінні папери [257, с. 45]. Суттєва роль відводиться й похідним 

фінансовим інструментам. Свого часу у Швейцарії навіть була створена 

спеціальна біржа для похідних інструментів (1988 р.). А у 1998 році вона була 

перетворена в міжнародну біржу Eurex, що являє собою спільне підприємство 

Швейцарської та Німецької бірж та виконує функції центрального контрагента 

в угодах зі стандартизованими продуктами (строковими угодами, опціонами), 

що на ній торгуються [257, с. 46]. 

Цікавість для фінансових операцій довгий час складало те, що Швейцарія 

розглядалася в якості країни зі специфічною пільговою податковою системою . 

Оскільки у Швейцарії під оподаткування підпадають доходи та власний 

капітал (income and shareholders’ equity), причому кожна компанія у групах 

підпадає під окреме оподаткування. Складність являє те, що у різних кантонах 

методи оподаткування та ставки податків (у тому числі й податку на доходи 
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від операцій з цінними паперами) суттєво різняться, і є досить складними. 

Позитивним є те, що більшість кантонів в останні роки перейшла до системи, 

за якої податки базуються на доходах за поточний рік (як податковий період), 

що відповідає практиці більшості країн світу.  

Ставка податку на доходи по операціях з цінними паперами складається з 

двох частин. Федеральна частина стягується по єдиній ставці 8,5 %. Проте 

відповідно до існуючих правил податок не обчислюється із загального доходу, 

а вилучається із нього. Тому ефективна податкова ставка складає 7,83 % [19]. 

Кантональні, або муніципальні, ставки варіюються в кожному окремому 

кантоні. Найнижчі регіональні ставки податку встановили кантони 

Аппенцелль Аусерроден і Обвальден – 6 %. Найвищі – Базель (24 %) та 

Женева (24,2 %). Відповідно, сукупна ефективна ставка податку в Швейцарії 

варіюється від 12,7 % до 24,2 % залежно від кантону і муніципалітету 

перебування платника податків.  

При цьому основною схемою мінімізації податкових платежів у 

Швейцарії є використання дивідендів. Швейцарські компанії, які їх 

виплачують, за загальним правилом повинні утримати податок у джерела за  

ставкою 35 % (Закон «Про податок у джерела» від 13 жовтня 1965 р.), причому 

незалежно від статусу резидентства чи нерезидентства одержувача. Як видно із 

наведеного, у Швейцарії також застосовується процедура оподаткування 

доходів фізичних осіб від операцій із цінними паперами за участі податкового 

агента.  

Одержувач дивідендів, який є резидентом Швейцарії, включає отримані 

суми до оподатковуваної бази за податком на доходи. При цьому, щоб не було 

подвійного оподаткування, резиденти можуть отримати повернення 

утриманого у них податку. Нерезидентам податок на дивіденди, утриманий у 

джерела, не повертається, проте його сума може бути зменшена відповідно до 

міждержавних податкових угод Швейцарії. Зменшення може бути зроблене 

шляхом повернення або заліку утриманого податку в рахунок сум, які 

засновник повинен заплатити до бюджету своєї країни. 
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Що стосується податку на емісію цінних паперів (tax on the issuance of 

securities), то він залежить від їх виду. Зокрема, відносно акцій застосовується 

ставка 1 % від суми розміщення. Якщо акції емітуються на суму менше 1 млн. 

швейцарських франків, податок не стягується. Відносно випуску облігацій 

застосовується ставка 0,06 або 0,12 % із суми позики щорічно аж до моменту 

погашення. 

Податок на передачу цінних паперів (tax on transfer of securities) відносно 

швейцарських цінних паперів обчислюється за ставкою 0,15 % від суми угоди, 

іноземних – 0,3 %. Реалізація єврооблігацій та облігацій, номінованих в 

іноземній валюті, звільнена цього податку. 

Для фізичних осіб цікавість являють широко відомі у світі податкові 

пільги Швейцарії. Вони були встановлені законом «Про гармонізацію прямого 

оподаткування кантон і муніципалітетів» від 14 грудня 1990 р. [19]. Зрозуміло, 

що у даному разі мова йде про оподаткування доходів юридичних осіб, але у  

контексті даного дисертаційного дослідження ця інформація є корисною із 

позицій вкладення резидентами – фізичними особами України коштів в 

австрійські корпоративні цінні папери. Та отримання від цього доходів, які є, 

відповідно, об’єктом оподаткування. Специфіка застосування податкових пільг 

полягає у тому, що їх застосування залежить від виду компанії
1
.  

                                                 
1
 Наприклад, для доміцильованих та змішаних (Domiciliary and Mixed Companies, в окремих кантонах – 

Auxiliary Companies) компаній, що здійснюють свою діяльність повністю за кордоном або переважно за 

межами Швейцарії, доходи, отримані від іноземних джерел, оподатковуються за зниженими ставками на рівні 

кантонів та муніципалітетів (зниження може досягати 70 – 90 %). Крім того, дивіденди від кваліфікованої 

участі звільнені від оподаткування. В основному такі компанії використовують як міжнародні торгові 

компанії, холдинги, утримувачів інтелектуальної власності, що оперують за межами ринку Швейцарії. 

Відповідно, такі компанії можуть являти інтерес для фізичних осіб – як резидентів, так і нерезидентів 

Швейцарії. Адже якщо фізична особа має кваліфіковану участь у капіталі такої компанії, доходи від її 

корпоративних ЦП у вигляді дивідендів звільнятимуться з-під оподаткування.  

На відміну від згаданих вище компаній, холдингові компанії (Holding Companies) можуть бути повністю 

звільнені від кантонального і муніципального корпоративних податків, включаючи повне звільнення від 

оподаткування доходів від фінансової участі. Однак що стосується федерального рівня, то повне звільнення 

цим компаніям не надається, обмежуючись лише звільненням доходів від кваліфікованої участі. Відповідно, 

для фізичних осіб – нерезидентів такі компанії навряд чи можуть являти зацікавленість у частині розміщення 

своїх ресурсів у корпоративні цінні папери.  

Сервісні компанії (Service Companies), як правило, надають послуги транснаціональним групам із 

координації та управління: технічний, адміністративний або науковий супровід, включаючи дослідницьку 

діяльність і надання послуг із просування. Звільнення на кантональному і муніципальному рівні надаються на 

умовах, аналогічних умовам звільнення для доміцільовиних та змішаних компаній. Відповідно, вони є 

привабливими для нерезидентів – фізичних осіб.  

Компанією-принципалом (Principal Companies) вважається швейцарська компанія, що входить до 

міжнародної групи, у випадку якщо вона переймає на себе риски і зобов'язання по певних видах діяльності: 
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Цікавість представляє те, що швейцарське законодавство надає 

можливість попереднього узгодження із податковим органом податкової 

ставки. Якщо фактична податкова база виявляється у межах заздалегідь 

заявленої, то податок сплачується за погодженою ставкою. Якщо межі 

порушуються, то питання про застосування ставки розглядається наново.  

Зазначене вище дає можливості говорити про те, що у Швейцарії 

податкова система стимулює життєво важливі для країни види діяльності і 

співпрацює з податковими системами інших держав у частині виявлення 

незаконних операцій. Україна має бути зацікавленою у співпраці зі 

Швейцарією із метою розширення можливостей розвитку вітчизняного 

інноваційного потенціалу країни, особливо враховуючи наявність відповідної 

кваліфікованої наукової бази
1
. 

Така практика, рівно як й інші особливості швейцарської фінансової та 

податкової системи вплинули свого часу на внесення країни до «сірого» 

списку за результатами опрацювання доповіді Організації економічного 

співробітництва та розвитку від 26 червня 2000 р. «Про глобальне 

співробітництво у галузі оподаткування» («Towards Global Tax Co-operation»), 

а також звіту комітету з податкових питань «Розширення доступу до 

банківської інформації з метою оподаткування» [257, с. 952 – 959]. Пошук 

компромісу між  фінансовою владою Швейцарії та світовою спільнотою 

протягом наступних десяти років призвів, у кінцевому рахунку, до того, що 

Швейцарія стала першим фінансовим центром глобального масштабу, що 

                                                                                                                                                             
придбанню, плануванню науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, виробництву й дистрибуції, 

розвитку маркетингових стратегій, логістиці, фінансуванню й  адмініструванню. Для таких структур 

швейцарське законодавство дозволяє понизити сукупну податкову ставку податку на доходи до 5 – 10 % або 

може звільнити від нього на період до 10 років. Відповідно, така компанія може представляти інтерес для 

нерезидента – фізичної особи із метою отримання дивідендів із врахуванням того факту, що зазначений вище 

вид діяльності може бути досить прибутковим із часом, особливо із врахуванням інноваційної складової таких 

компаній [19]. 
1
 В якості негативного досвіду використання режиму пільгового оподаткування, що надавався 

Швейцарією, та використовувався громадянами України, була практика участі у швейцарських трастах. Адже 

швейцарський траст забезпечував повну анонімність засновників та бенефіціарів. Відповідно до 

швейцарського податкового законодавства траст не є суб’єктом оподаткування, якщо у момент заснування 

його засновник не був резидентом Швейцарії. Також траст не є суб’єктом оподаткування, якщо його 

бенефіціар не є резидентом Швейцарії. Тобто, швейцарський траст не сплачує податків із доходів. Ані майно, 

передане до трасту, ані дохід, отриманий від його діяльності бенефіціаром, не оподатковується. Зазначені 

можливості використовувалися українськими громадянами в якості моделей незаконного виведення грошей з-

під оподаткування у державі їх походження, тобто в Україні.   
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приєдналася до широкого «Плану дій у галузі фінансових послу», який 

реалізується Міжнародним валютним фондом та Світовим банком.  

Якщо аналізувати досвід європейських країн у частині оподаткування 

доходів фізичних осіб (у тому числі й у частині оподаткування операцій з 

цінними паперами – як складової оподаткування фінансових операцій), можна 

простежити поступовий розвиток ідеї щодо запровадження до цієї сфери  

міжнародних стандартів. Але ця позиція є спірною навіть з позицій 

європейських експертів.  

Зазвичай, стандарти виробляються у професійних колах або міжнародних 

спеціалізованих організаціях, проходять процедуру слухань і після цього 

приймаються учасниками ринку як правила поведінки. Вони розглядаються в 

якості так званих норм «економічного права» у тому розуміння, що 

оформлюються під впливом ринку. Фактично стандарти забезпечують 

міжнародну уніфікацію правових норм. При цьому міжнародно-правові 

договори вже не розглядаються в якості найбільш корисного інструменту для 

цього. Натомість стандарти виступають в якості норм «м’якого права». Однак 

після того, як ці норми публікуються міжнародними комісіями, вони, 

включаючись поступово до законодавств окремих держав, стають жорстким 

«загальним правилом». Обов’язків переклад стандартів дає можливості чітко 

побачити різницю між ними, що потребує у майбутньому згладжування [261]. 

Це створює підстави для тенденцій до гармонізації. Однак стосовно 

запровадження єдиних підходів в оподаткуванні доходів фізичних осіб 

введення таких стандартів є сумнівним, особливо із врахуванням того, що 

протягом більш як десяти останніх років ті ж самі європейські країни так і не 

змогли гармонізувати свої підходи стосовно ставок та пільг. Необхідність такої 

гармонізації і надалі заявляється лише як спільна мета подальшої діяльності в 

європейському просторі.  

Прикладом може бути висловлена у 2012 році пропозиція міністрів 

фінансів ЄС запровадити в Європейському Союзі податок на фінансові 

операції [152]. Його метою є обмеження фінансової бульбашки на фондовому 
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ринку та ринках деривативів, намагання зробити більш прозорою та 

збалансованою діяльність фінансових установ у межах ЄС, вирівняти 

доходності фінансового та інших секторів економіки. Ставки планується 

зробити мінімальними – 0,1-0,01% від суми операції. Але такі ініціативи 

стикнулися із шаленим спротивом більшості із 27 країн-учасниць ЄС. 

Зазначене є прикладом того, що доходи від операцій із ЦП завжди є 

проблематичними із позицій застосування до них різних режимів 

оподаткування.  

Оподаткування операцій з цінними паперами для фізичних осіб є 

розповсюдженою практикою, прийнятою у країнах із різними видами 

економік, особливостями податкових систем тощо. Адже дохід від таких 

операцій є одним із бажаних джерел доходів для поповнення бюджетів різних 

видів. В якості прикладу держав пострадянського простору, де питання 

оподаткування операцій з цінними паперами для фізичних осіб виписані 

досить ретельно, можна навести Казахстан, Російську Федерацію, тощо. 

Зокрема, у цих державах оподаткуванню доходів, отриманих фізичною особою 

від продажу цінних паперів, присвячується безпосередньо значно більше 

правових норм, закріплених, у тому числі, у розділі 6 Податкового кодексу 

Республіки Казахстан, у Податковому кодексі РФ. Кожний із них пропонує 

різні правила нарахування та сплати ПДФО, залежно від того, про які цінні 

папери й операції йде мова. 

Зокрема, згідно пп. 1 п.1 ст. 228 ПК РФ [134] фізичні особи, що отримали 

доходи від продажу майна, яке належало їм на праві власності, зобов'язані 

самостійно обчислити й сплатити до бюджету ПДФО, а також подати 

декларацію до податкового органу. Як видно, зазначена норма свідчить на 

користь необхідності громадянам, що займаються продажем власних цінних 

паперів, самостійно виконувати податкове зобов’язання по ПДФО у повному 

його обсязі. Звичайно, наявність ретельного правового регулювання є 

корисним для платників податків, які отримують можливість користуватися 

правовою базою за відсутності колізій чи прогалин. У цьому сенсі навряд чи 
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можна погодитися з думками, що іноді лунають серед практиків, стосовно 

того, що «єдиним способом комплексно розв’язати проблеми у сфері 

стягнення ПДФО, не залишивши спірних моментів – це взагалі скасувати його 

стягнення з операцій на ринку цінних паперів» [154].  

На відміну від російського законодавства, податкове законодавство 

Казахстану закріплює розширений перелік доходів фізичних осіб, що не 

підлягають оподаткуванню. Зокрема, відповідно до ст. 156 Податкового 

кодексу РК [135] до таких доходів відносяться: винагороди по боргових цінних 

паперах; винагороди по державних емісійних цінних паперах, агентських 

облігаціях; доходи від приросту вартості при реалізації державних емісійних 

цінних паперів; доходи від приросту вартості при реалізації агентських 

облігацій; дивіденди і винагороди по цінних паперах, що знаходяться на дату 

нарахування таких дивідендів і винагород в офіційному списку фондової біржі, 

що функціонує на території Республіки Казахстан; доходи по паях пайових 

інвестиційних фондів при їх викупі компанією цього фонду, що управляє. Крім 

того, до доходів, що виключаються з об’єкту оподаткування, відносяться 

дивіденди при одночасному виконанні наступних умов: 1) на день нарахування 

дивідендів платник податків володіє акціями або долями участі, по яких 

виплачуються дивіденди, більше трьох років; 2) юридична особа, що виплачує 

дивіденди, не являється надрокористувачем впродовж періоду, за який 

виплачуються дивіденди; 3) майно осіб (особи), що є надрокористувачами 

(надрокористувачем), у вартості активів юридичної особи, що виплачує 

дивіденди, на день виплати дивідендів складає не більше 50 відсотків. 

Причому зазначені підходи мають особливості при застосуванні їх щодо 

виплати дивідендів, отриманих від юридичної особи-резидента.  

Отже, як видно із наведеного, казахське законодавство на відміну 

українського містить значно більш деталізований перелік винятків стосовно 

об’єкту оподаткування податком на доходи від операцій з цінними паперами.  

Існує ряд особливостей й стосовно порядку справляння ПДФО. Адже, як 

вважають і платники податків, і самі податківці, порядок визначення 
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податкової бази відносно доходів від реалізації цінних паперів, обрахування і 

сплати податку є найскладнішим у порівнянні з іншими доходами [3, с. 47]. 

По-перше, порядок розрахунку податкової бази залежить від того, яким чином 

платником податків були отримані у власність цінні папери. По-друге, при 

визначенні податкової бази враховуються зроблені платником податків 

витрати. При цьому приймаються і суми отриманого збитку. По-третє, 

податкова база і сума податку визначаються за підсумками податкового 

періоду, в якому реалізовані цінні папери, як податковим агентом, так і самим 

платником податків. По-четверте, якщо цінні папери реалізовані за договором 

доручення, договором довірчого управління або за іншим подібним договором 

на користь фізичної особи, при отриманні платником податків грошових 

коштів або цінних паперів від брокера або довірчого керівника впродовж 

податкового періоду визначається дохід, що підлягає оподаткуванню, 

обчислюється і утримується податок. По-п'яте, доходи від реалізації цінних 

паперів мають декларуватися платником податків незалежно від того, 

утриманий податок у джерела отримання таких доходів або ні. Останнє 

положення є типовим для більшості податкових систем, у тому числі й 

української.  

У зв'язку з особливостями визначення податкової бази відносно доходів, 

отриманих від реалізації різних категорій цінних паперів, результати від 

операцій з цінними паперами, на погляд фахівців [3, с. 48], доцільно 

показувати в обліку окремо по кожній категорії цінних паперів. 

На наш погляд, законодавцю при визначенні питань оподаткування 

доходів від операцій з цінними паперами слід досить ретельно підходити 

стосовно цілого ряду моментів. Зокрема, стосовно визначення порядку 

оподаткування операцій з купівлі-продажу цінних паперів, стосовно 

деталізації особливостей витрат, що несуться на проведення фінансової 

діяльності професійними учасниками фінансових ринків, стосовно визначення 

дати отримання доходу від реалізації цінних паперів, тощо.  
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Адже, наприклад, якщо говорити про дату фактичного отримання доходу 

від реалізації цінних паперів, то доцільно застосовувати наступні підходи: 

– при отриманні доходу у грошовому вираженні – день отримання 

доходу платником податків, у тому числі день зарахування сум, що належать 

платникові податків, на брокерський рахунок або рахунок довірчого 

управителя;  

– при перерахуванні доходу на рахунки платника податків у банку або за 

його дорученням на рахунки третіх осіб датою отримання доходу має 

визначатися день перерахування такого доходу; 

– при отриманні доходу в натуральній формі – день передачі доходу в 

натуральній формі. Це правило має застосовуватися у тому разі, якщо 

здійснюються розрахунки за угодою купівлі-продажу цінних паперів у 

негрошовій формі, наприклад, при обміні одних цінних паперів на інші цінні 

папери. 

Що стосується визначення податкової бази обрахування і сплати податку, 

то за операціями купівлі-продажу цінних паперів її доцільно визначати як 

дохід, отриманий за результатами податкового періоду по операціях з цінними 

паперами із врахуванням деяких особливостей. Такі особливості випливають із 

особливостей окремих видів цінних паперів. Тобто, податкову базу слід 

визначати окремо по кожній категорії цінних паперів. Наприклад, за 

операціями купівлі-продажу цінних паперів, що обертаються на 

організованому ринку цінних паперів, отриманий дохід слід зменшувати на 

суму відсотків, сплачених за користування залученими грошовими коштами 

для придбання таких цінних паперів, у межах сум, розрахованих виходячи з 

діючої ставки рефінансування, що встановлюється центральним банком (в 

Україні – НБУ).   

Натомість відносно доходів від реалізації цінних паперів податкову базу 

доцільно визначати: 

- податковими агентами (банками) – після закінчення податкового періоду 

(впродовж податкового періоду – після закінчення терміну дії договору); 
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- платниками податків – на підставі податкової декларації, що подається 

ними до податкового органу в установленому законодавством порядку. 

Утримання у платника податків нарахованої суми податку має 

здійснюватися податковим агентом за рахунок будь-яких грошових коштів, що 

виплачуються їм платникові податків, при фактичній виплаті вказаних 

грошових коштів платникові податків або за його дорученням третім особам. 

Сукупна сума податку, обчислена й утримана податковим агентом у платника 

податків, відносно якого він визнається джерелом доходу, сплачується за 

місцем обліку податкового агента у податковому органі на відповідний 

бюджетний рахунок.  

Платник податків також самостійно визначає податкову базу і суму 

податку, а якщо податковий агент не утримав податок, то платник податків 

самостійно сплачує податок до відповідного бюджету. При цьому порядок 

визначення платником податків податкової бази і суми податку аналогічний 

тому порядку, який виконує податковий агент. Усі розрахунки платником 

податків здійснюються у податковій декларації, до якої додаються відповідні 

документи, що підтверджують отримання доходів від операцій з цінними 

паперами і право на вирахування, і заяву про надання вирахувань. 

Зазвичай в якості податкового агенту виступає так зване «джерело 

доходу», тобто будь-яка особа, від якої фізична особа отримує гроші. В 

операціях з цінними паперами податковим агентом є: 1) у разі виплати 

дивідендів – емітент, або будь-яка особа, залучена емітентом до виплати 

дивідендів на основі договору, наприклад, депозитарій; 2) у разі купівлі цінних 

паперів у фізичної особи юридичною особою (а рівно й фізичною особою, 

зареєстрованою в якості підприємця без утворення юридичної особи) – 

покупець цінних паперів; 3) у разі продажу фізичною особою цінних паперів 

через посередника – професійного учасника ринку цінних паперів – 

посередник. У даному випадку не має значення, на підставі якого виду 

цивільно-правового договору діє посередник – договору доручення, договору 

комісії, договору про довірче управління, тощо. Отже, професійний учасник у 
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будь-якому випадку є податковим агентом [41]. У тому випадку, коли інвестор 

використовує для своїх операцій на ринку послуги інтернет-брокера, його 

податковим агентом і є цей самий брокер. Сам інвестор має право сплатити 

податок, тільки якщо брокер повідомить у податковий орган про неможливість 

його обрахування або сплати [136].  

За загальним правилом розрахунок і сплата суми податку здійснюється 

податковим агентом після закінчення податкового періоду або при здійсненні 

ним виплати грошових коштів платникові податків до витікання цього періоду. 

При цьому під виплатою грошових коштів розуміються виплата готівкових 

грошових коштів, перерахування грошових коштів на банківський рахунок 

фізичної особи або на рахунок третьої особи на вимогу фізичної особи. 

Завершальним етапом у взаємовідносинах держави і громадянина є 

щорічний обов'язок громадянина-платника податків представляти податковому 

органу за місцем проживання декларацію по ПДФО (прибутковий податок) за 

минулий податковий період. Так, фізичні особи, що отримали доходи від 

продажу майна, що належить їм на праві власності (зокрема від продажу 

цінних паперів), зобов'язані надати до податкового органу за місцем 

проживання податкову декларацію, не пізніше строку, установленого 

національним законодавством, що йде за минулим податковим періодом 

(тобто податковим періодом, в якому такий доход був отриманий). Таким 

чином, декларація має бути надана до податкового органу в обов'язковому 

порядку навіть у тому випадку, якщо податковий агент утримав і перерахував 

до бюджету усю суму податку на доходи за підсумками року або якщо майно 

(цінні папери) було продане зі збитком. Сплата податку, донарахованого у 

податковій декларації, робиться фізичною особою самостійно у межах строків, 

закріплених чинним законодавством. Так, якщо в Казахстані та ряді інших 

країн СНД цей строк встановлено не пізніше за 15 липня року, що йде за 

минулим податковим періодом, то в Україні – до 1 серпня.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, що у частині 

закріплення порядку оподаткування операцій з цінними паперами для 
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фізичних осіб слід чітко виписувати норми податкового законодавства 

України, що й пропонується за результатами даного дисертаційного 

дослідження. Адже лише за такого підходу можна усунути ті прогалини, що 

існують на сьогоднішній день у національному законодавстві, і які 

породжують неоднозначні підходи щодо застосування норм Податкового 

кодексу України платниками податків.  

 

Висновки до Розділу 3.  

 

1. Оподаткування операцій з цінними паперами, суб’єктами яких 

виступають фізичні особи, залежить від ряду складових. Це стосується 

наявності різних режимів оподаткування стосовно даного виду операцій, так 

званої їх множинності. На режим оподаткування певної фізичної особи 

впливають наступні параметри: 1) наявність статусу резидента / нерезидента; 

2) види доходів, які має фізична особа, порядок отримання та оподаткування 

таких доходів (через податкового агента чи самостійно); 3) наявність законних 

підстав для зменшення загального річного доходу; 4) співвідношення доходів 

та витрат фізичної особи, визначених податковим законодавством; 5) порядок 

обрахунку податкової бази – накопичувальним підсумком протягом 

календарного (звітного) року чи інакше.  

2. На оподаткування операцій з цінними паперами впливає, чи 

здійснювалися операції на фондовому ринку, чи поза ним. Так, при визначенні 

податкової бази операцій з цінними паперами враховуються доходи, отримані 

за наступними операціями: 1) купівлі-продажу цінних паперів, що обертаються 

на організованому ринку цінних паперів; 2) купівлі-продажу цінних паперів, 

що не обертаються на організованому ринку ЦП. Водночас Податковий кодекс 

України не містить наведеної вище деталізації стосовно видів доходів від 

операцій з різними цінними паперами, у тому числі залежно від їх обігу на 

організованому ринку. У даному разі приходиться покладатися на положення 

спеціального законодавства у сфері цінних паперів та державного регулювання 
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ринку цінних паперів, а також на підзаконні акти, що не є методологічно 

вірним.  

3. Співставлення норм податкового законодавства, законодавства про 

цінні папери та цивільного законодавства дозволяє говорити, що доходи від 

операцій з цінними паперами для фізичних осіб можна класифікувати за 

наступними категоріями: 1) доходи у вигляді дивідендів та процентів, 

отримані від володіння чи відчуження цінних паперів; 2) інвестиційний 

прибуток від операцій з цінними паперами, деривативами; 3) доходи у вигляді 

вартості успадкованих чи отриманих у дарунок цінних паперів; 4) інші доходи.  

4. Фізичні особи, що здійснюють операції з акціями, отримують дохід, як 

правило, у двох основних формах: 1) у формі дивідендів; 2) у формі доходу від 

продажу цінних паперів, як різниці між ціною продажу і ціною купівлі акції. 

Можна виділити й таку форму доходу, як отримання додаткових акцій в ході 

приватизації, а також випущених за рахунок додаткового капіталу, отриманого 

в результаті переоцінки основних фондів. У свою чергу власники державних, 

місцевих та корпоративних боргових цінних паперів можуть отримати доход 

по облігаціях: 1) у вигляді процентного доходу у формі різниці між ціною 

придбання і ціною погашення у разі облігацій з дисконтом і/або у формі 

купонних виплат; 2) у вигляді доходу від продажу боргових цінних паперів як 

різницю між ціною продажу і ціною купівлі цінного паперу.  

5. До особливостей оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з 

цінними паперами є переважне отримання таких доходів через податкових 

агентів (професійних учасників ринку цінних паперів). При отриманні доходу 

від операцій з цінними паперами іноземним громадянином обов’язок 

визначити його статус резидента/нерезидента покладається на податкового 

агента.  

6. До особливостей оподаткування операцій з цінними паперами 

відноситься така риса як неодноразовість процедури встановлення 

податкового статусу платника податку. Адже будь-якому суб’єкту 

господарювання, що придбаває цінні папери у фізичної особи, а також 
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кожному дилеру чи брокеру, з яким ця особа працює, необхідно самостійно 

встановлювати його податковий статус. Пізніше зазначені дії має здійснювати 

безпосередньо сама фізична особа, декларуючи за підсумками року свої 

доходи у відповідному органі державної податкової служби, в якому вона 

перебуває на обліку.  

7. За операціями купівлі-продажу цінних паперів податкову базу 

обрахування і сплати податку на доходи фізичних осіб доцільно визначати як 

дохід, отриманий за результатами податкового періоду по операціях з цінними 

паперами із врахуванням деяких особливостей. Такі особливості випливають із 

особливостей окремих видів цінних паперів. Тобто, податкову базу слід 

визначати окремо по кожній категорії цінних паперів.  

Натомість відносно доходів від реалізації цінних паперів податкову базу 

доцільно визначати: 1) податковими агентами (банками) – після закінчення 

податкового періоду (впродовж податкового періоду – після закінчення 

терміну дії договору); 2) платниками податків – на підставі податкової 

декларації, що подається ними до податкового органу в установленому 

законодавством порядку. 

8. Аналіз реальної ситуації у правозастосуванні засвідчує, що система 

документального підтвердження витрат на придбання цінних паперів, що 

склалася на сьогодні, не виконує повною мірою своїх завдань. Якщо у разі, 

коли фізична особа, використовуючи торгівця ЦП, продає цінні папери, 

придбані через такого ж торгівця, останній (виконуючи функції податкового 

агента) достовірно знає витрати, які ця особа понесла на придбання цих цінних 

паперів. Натомість в усіх інших випадках, зокрема, коли фізична особа 

здійснює операції самостійно або коли продає через торгівця (брокера) папери, 

які не були куплені за його участі, податковий агент не може знати витрат 

фізичної особи. Зокрема, податковий агент не має права залишити у себе 

оригінали документів фізичної особи, що підтверджують її витрати (у тому 

числі й тому, що такі оригінали знадобляться фізичній особі при поданні 

декларації до податкових органів). Відтак, фізична особа може пред'являти 



 186 

різним торгівцям цінними паперами одні й ті ж самі документи, що відкриває 

можливості для зловживань. Дана проблема ще більше посилюється, коли 

фізична особа продає пакет, на який у неї є договір, не цілком, а частково.  

9. У Податковому кодексі України не повною мірою деталізується 

питання щодо включення до витрат суми реінвестованих дивідендів, як це 

було і у попередньому законі про податок з доходів фізичних осіб. Зазначене 

породжує різні підходи під час правозастосування при здійснені 

реінвестування доходів та, відповідно, конфлікти між платниками податків та 

податковими органами. Із метою уникнення зазначеної ситуації пропонується 

доповнити абз. підпункту 170.2.2. пункту 170.2. статті 170 Податкового 

кодексу України реченням «Реінвестиція до статутного фонду емітента 

корпоративних прав його засновником (учасником) одержаних дивідендів, є 

приданням інвестиційного активу за рахунок власних коштів».  

10. Із метою визначення дати отримання доходу для фізичної особи – 

платника податку на доходи фізичних осіб при роботі з інвестиційними 

активами доповнити пункт 170.2. статті 170 Податкового кодексу України 

підпунктом 170.2.10 наступного змісту: «Для цілей цього пункту датою 

отримання інвестиційного доходу в календарному році є дата виплати доходу 

(включаючи авансові виплати) фізичній особі, або дата перерахування доходу 

фізичній особі, або дата передачі фізичній особі доходу в натуральній формі. 

Під перерахуванням доходу фізичній особі через професійного учасника ринку 

цінних паперів розуміється також списання грошових коштів з клієнтського 

рахунку за дорученням фізичної особи, зокрема, на купівлю інших цінних 

паперів». 

11. До проблемних питань, що вимагають розв’язання у процесі 

правозастосування, можна віднести проблему співвідношення доходів і витрат 

щодо операцій з цінними паперами; проблему нарахування бази 

оподаткування наростаючим підсумком тощо. Зазначені проблеми є типовими 

не лише для України, але й для інших країн. Найбільш вдалим шляхом 
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розв’язання зазначених вище проблем на найближчий час можуть бути 

прийняті узагальнюючі податкові консультації. 

12. Чинний Податковий кодекс України не розв’язує у цілому питань, що 

виникають в процесі правозастосування під час оподаткування податком на 

доходи фізичних осіб операцій із цінними паперами. Доцільним уявляється 

окремого пункту статті 170 Податкового кодексу України «Особливості 

визначення податкової бази, обчислення і сплати податку на доходи від 

операцій з цінними паперами», в якому мають бути визначені особливості 

оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з цінними паперами (Див. 

Додаток 5). Легальне врегулювання зазначених питань дозволить суттєво 

підняти рівень практики правозастосування під час оподаткування доходів 

фізичних осіб від операцій з цінними паперами.  

13. Аналіз іноземного досвіду емісії та обороту цінних паперів дозволяє 

говорити про спільні підходи, пов’язані з правовою природою цінних паперів, 

яка не залежить від країни випуску того чи іншого фінансового інструменту. 

Водночас що стосується наслідків оподаткування таких операцій для фізичних 

осіб, то національні податкові законодавства значною мірою різняться за 

підходами щодо визначення юридичних конструкцій даного податку, рівно як і 

процедур його справляння. Оподаткування операцій на ринку цінних паперів 

здійснює безпосередній вплив на вибір інвестором набору фінансових активів 

для інвестування, а також обсягів і термінів вкладення коштів.  

14. Якщо аналізувати досвід європейських країн у частині оподаткування 

доходів фізичних осіб (у тому числі й у частині оподаткування операцій з 

цінними паперами – як складової оподаткування фінансових операцій), можна 

простежити поступовий розвиток ідеї щодо запровадження до цієї сфери  

міжнародних стандартів. Але ця позиція є спірною навіть з позицій 

європейських експертів. Адже запровадження єдиних підходів в оподаткуванні 

доходів фізичних осіб є сумнівним, особливо із врахуванням того, що 

протягом більш як десяти останніх років ті ж самі європейські країни так і не 

змогли гармонізувати свої підходи стосовно ставок та пільг. Необхідність такої 
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гармонізації і надалі заявляється лише як спільна мета подальшої діяльності в 

європейському просторі. Зазначене підтверджує, що доходи від операцій із 

цінними паперами завжди є проблематичними із позицій застосування до них 

різних режимів оподаткування.  

15. Українська практика оподаткування доходів фізичних осіб 

використовує підходи резидентства, визнані теорією податкового права та 

застосовані міжнародною практикою. Подібними до європейських підходів є й 

вітчизняні підходи щодо визначення об’єкту оподаткування, суб’єктів 

оподаткування, особливостей порядку справляння ПДФО. Водночас в Україні 

зазначений податок з операцій з цінними паперами стягується за ставкою, що є 

нижчою порівняно з більшістю європейських країн. Пропорційні ставки, що 

використовуються в європейських державах, також в Україні представлені 

нині незначною мірою, адже мова йде, фактично, про дві ставки – у 15 та 17 %, 

залежно від обсягу отриманого доходу (із 2015 року вони доповнені ставками 

у 20 % та 25 % – виходячи з обсягу річного доходу). Разом із тим спосіб 

застосування такої прогресії є подібним. Рівно як і участь податкових агентів у 

процесі обчислення та сплати ПДФО з операцій з цінними паперами. Наведені 

у роботі норми держав – членів ЄС дозволяють говорити про доцільність 

конкретизації положень українського податкового законодавства, пов’язаних із 

визначенням особливостей справляння податку з доходів фізичних осіб від 

операцій з цінними паперами.  
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ВИСНОВКИ 

 

Практичне значення цінних паперів у розвиткові фондових ринків, 

зокрема, та фінансових ринків у цілому робить їх актуальними з позицій 

наукового пошуку представниками різних галузей, у тому числі – й 

фінансового права. Водночас у наукових дослідженнях майже не приділяється 

увага цінним паперам як об’єкту оподаткування. Однак цінні папери як 

фінансовий інструмент, що підпадає під фінансово-правове регулювання, 

потребують безпосереднього дослідження, і умовах сучасного виходу зі 

світової фінансової кризи мають надзвичайну актуальність як категорія 

насамперед практичного змісту.  

Оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з цінними паперами 

являє собою приклад впливу фінансових норм, імперативних за своєю 

правовою природою, на свободу розпорядження приватною власністю, якою 

виступають у даному разі доходи фізичних осіб. Оподаткування операцій з 

цінними паперами має у більшості країн суттєві особливості, які 

породжуються самим об’єктом оподаткування. Адже угоди з цінними 

паперами підпадають, здебільшого, під оподаткування декількома податками, 

серед яких провідне місце відводиться прибутковим. Перелік податків, що 

справляється із таких операцій, свідчить, що оподаткуванню підлягають як 

доходи, що приносяться даним видом фінансового активу (процентні доходи 

та доходи від приросту ринкової вартості капіталу), так і власність на цінні 

папери та їх обіг. При цьому певні риси оподаткування операцій з цінними 

паперами конкретизуються залежно від податкової системи тієї країни, де вони 

здійснюються.  

Проведений у дослідженні комплексний аналіз розгляду порядку 

оподаткування в Україні доходів фізичних осіб від операцій з цінними 

паперами дозволив сформулювати ряд наукових та практичних висновків, 

спрямованих на удосконалення нормотворчої, правозастосовної та судової 

практики, а саме:  
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1. Цінний папір як фінансова, економічна категорія, має відповідні 

характеристики: часові, просторові, ринкові. Цінні папери є об’єктом 

різноманітних класифікацій, зокрема – за характером операцій та угод, цілями 

випуску, класами, емітентами тощо. Як юридична категорія, цінний папір 

наділяється рядом ознак, а саме документарністю, втіленням прав особи, 

оборотоздатністю, публічною дійсністю тощо. Зазначені ознаки є невід’ємною 

характеристикою будь-якого цінного паперу і мають значення для останнього 

в розумінні його як фінансового інструменту. Разом із тим розгляд цінного 

паперу як об’єкта, що підпадає під фінансово-правове регулювання, надає 

йому додаткових ознак, що мають значення саме у контексті імперативного 

регулювання. Зазначені ознаки характеризують не стільки правову природу 

певного цінного паперу, скільки відокремлюють його в якості доходного 

джерела для оподаткування. Оскільки об’єктом оподаткування виступає не сам 

цінний папір, а доходи, отримані від операцій із таким цінним папером.  

2. Віднесення цінних паперів до категорії публічних фінансів доцільно 

робити, виходячи із розуміння публічних фінансів, публічної фінансової 

діяльності та об’єкта фінансових відносин. Оскільки, по-перше, публічні 

фінанси як відносини виникають, змінюються та припиняються у процесі 

публічної фінансової діяльності, і є об’єктом фінансово-правового 

регулювання. По-друге, об’єктний склад публічної фінансової діяльності та 

інструменти  фінансових правовідносин складають гроші та інші фінансові 

інструменти, серед яких суттєве місце саме й посідають цінні папери. 

Проведений аналіз дає підстави включити цінні папери як фінансові 

інструменти до складу публічних фінансів, об’єкта фінансових правовідносин, 

а також розглядати їх як повноправну категорію публічної фінансової 

діяльності. 

Операції з цінними паперами виступають предметом фінансово-правового 

регулювання. Цінні папери за своєю суттю є дохідним фінансовим 

інструментом як для своїх власників, так і володільців. Відтак, наявність 

отриманих від володіння чи розпорядження цінними паперами доходів 
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свідчить про закладену законодавством можливість їх оподаткування. Складна 

правова природа цінних паперів породжує різні наслідки для їх власників 

та/або осіб, що їх емітують, утримують, розпоряджаються тощо.  

3. У ПК України не закріплено критерії щодо поняття «цінні папери». 

Відповідно, при тлумаченні цього поняття слід виходити з положень 

спеціального законодавства. Водночас наголошується на проблемах 

правозастосування, пов’язаних із відмінностями у понятійному апараті 

галузевого законодавства, та доводиться необхідність закріплення критеріїв 

саме в податковому законодавстві. 

У свою чергу порівняльно-правовий аналіз податкових кодексів України 

та ряду інших держав СНД дозволяє розглядати положення вітчизняного 

законодавства як значно більш прогресивні та такі, що відповідають «духу» 

прибуткового оподаткування в його міжнародному розрізі. Адже національне 

законодавство деталізує статус податкового резидента через постійне місце 

проживання, через центр життєвих інтересів фізичної особи (рівно як й інші 

критерії, зазначені у ПК України). Жодною мірою цей статус не 

конкретизується через професію чи вид діяльності. Водночас такі види 

діяльності конкретизуються, як правило, у міжнародних договорах про 

усунення подвійного оподаткування, що укладаються між державами, 

стосовно податків на доходи і майно. 

4. Об’єктом оподаткування податку на доходи резидента України 

виступають будь-які доходи, отримані від володіння чи розпорядження 

цінними паперами будь-яких видів, емітованими як в Україні, так і за 

кордоном. Якщо доходи за емітованими нерезидентами цінними паперами 

отримано за кордоном, в Україні вони будуть оподатковуватися для резидента 

з урахуванням наявності укладених угод про усунення подвійного 

оподаткування. Для нерезидента об’єктом оподаткування виступатимуть 

доходи, отримані від цінних паперів, емітованих резидентами України, 

виходячи з того, що такі цінні папери приносять дохід із джерелом 

походження в Україні. 
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5. Зіставлення норм податкового законодавства, законодавства про цінні 

папери та цивільного законодавства дозволяє доходи від операцій з цінними 

паперами для фізичних осіб класифікувати за наступними категоріями: 

1) доходи у вигляді дивідендів та процентів, отримані від володіння чи 

відчуження цінних паперів; 2) інвестиційний прибуток від операцій з цінними 

паперами, деривативами; 3) доходи у вигляді вартості успадкованих чи 

отриманих у дарунок цінних паперів; 4) інші доходи. 

6. Аналіз оподаткування податком на доходи операцій з цінними 

паперами, що здійснюють фізичні особи, дозволяє говорити про два основні 

питання суб’єктного характеру – питання правосуб’єктності платників даного 

податку та питання резидентства. Чинний ПК України значно просунувся в 

розкритті як основних, так і факультативних ознак платника податку – 

фізичної особи, що є резидентом, які розкриваються в роботі. Такий підхід 

можна вважати прогресивним досягненням кодифікації податкового 

законодавства та його наближенням до міжнародних стандартів у цій сфері, 

адже конкретизація норм щодо визначення фізичної особи в якості резидента 

певної держави дає можливості уникнути значної кількості помилок у процесі 

оподаткування отриманих доходів, у тому числі й доходів від операцій з 

цінними паперами.  

7. Фізична особа – платник податку на доходи від операцій з цінними 

паперами у цілому характеризується наступними ознаками: 1) набуває статусу 

платника податку на доходи відповідно до податкового законодавства, 

основним актом якого виступає ПК України; 2) володіє податковою 

правосуб’єктністю; 3) володіє об’єктом оподаткування, а саме – доходами від 

операцій з цінними паперами; 4) наділений статусом резидента чи 

нерезидента, залежно від чого визначається обсяг оподатковуваних доходів від 

операцій з цінними паперами; 5) несе основний податковий обов’язок, що 

полягає у публічному обов’язку з нарахування та сплати податку на доходи, 

отримані протягом звітного року, до місцевого бюджету, а також декларування 

отриманих доходів у випадках, визначених законодавством; 6) здійснює 
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сплату податку на доходи за підсумками річного податкового звітного періоду 

за рахунок власних коштів; 7) несе самостійну відповідальність (у тій частині, 

яка не є зобов’язанням податкового агента) за несплату, у тому числі 

несвоєчасну чи неповну сплату податку з доходів, за рахунок власних коштів. 

8. Оподаткування операцій з цінними паперами, суб’єктами яких 

виступають фізичні особи, залежить від ряду складових. Це стосується 

наявності різних режимів оподаткування стосовно даного виду операцій, так 

званої їх множинності. На режим оподаткування певної фізичної особи 

впливають наступні параметри: наявність статусу резидента/нерезидента; види 

доходів, які має фізична особа, порядок отримання та оподаткування таких 

доходів (через податкового агента чи самостійно); наявність законних підстав 

для зменшення загального річного доходу; співвідношення доходів та витрат 

фізичної особи, визначених податковим законодавством; порядок обрахунку 

податкової бази – накопичувальним підсумком протягом календарного 

(звітного) року чи інакше. 

9. Говорячи про цінні папери як об’єкт фінансово-правового регулювання, 

доцільно послатися не лише на національне законодавство, але й на розуміння 

правового впливу європейського інтеграційного утворення у сфері 

європейського ринку цінних паперів, яким виступає, перш за все, публічно-

правовий режим ринку цінних паперів у кожній державі-члені, а також 

усунення можливих бар’єрів для трансграничних угод. У європейському 

просторі діє ряд директив, що поширюють свою дію на фінансові інструменти, 

в тому числі цінні папери. Серед них провідну роль відіграє Директива MiFID 

про ринки фінансових інструментів, яка спільно із Регламентом до неї 

врегульовує ринки фінансових інструментів в інтересах учасників цих ринків і 

держав, що її прийняли. Законодавство України в більшості аспектів 

відповідає основним положенням, закріпленим Директивою MiFID. Разом із 

тим залишається ряд норм, які потребують подальшої імплементації (зокрема, 

в частині загального зниження ризиків для національного фінансового ринку, в 
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тому числі в процесі діяльності національного регулятора ринків фінансових 

послуг). 

10. Враховуючи введення до ПК України нового виду цінного папера – 

простого векселя, авальованого банком, та введення понять «фінансовий 

банківський вексель» та «фінансовий казначейський вексель» до законів із 

вексельного обігу, зазначені види цінних паперів слід деталізувати й у 

базовому законі, а саме – Законі України «Про цінні папери і фондовий 

ринок». При цьому з методологічних засад невірним є підхід, згідно з яким ПК 

України пов’язує вексель із зобов’язанням, що накладається на векселедавця 

стосовно сплати до Державного бюджету відповідної суми коштів, і ставить 

знак рівності між зобов’язанням за векселем та податковим зобов’язанням 

(оскільки їх природа та інституційна належність є абсолютно різними). 

11. Особливості та порядок справляння податку на доходи від операцій з 

цінними паперами виникають у частині розрахунку інвестиційного доходу, 

оподаткування дивідендів, залежать від співвідношення доходів і витрат за 

операціями з цінними паперами, розрахунку бази оподаткування наростаючим 

підсумком, участі податкових агентів у виплаті доходів за операціями з 

цінними паперами. Фізичні особи, що здійснюють операції з акціями, 

отримують дохід, як правило, у двох основних формах: 1) у формі дивідендів; 

2) у формі доходу від продажу цінних паперів, як різниці між ціною продажу і 

ціною купівлі акції. Можна виділити й таку форму доходу, як отримання 

додаткових акцій в ході приватизації, а також випущених за рахунок 

додаткового капіталу, отриманого в результаті переоцінки основних фондів. У 

свою чергу власники державних, місцевих та корпоративних боргових цінних 

паперів можуть отримати доход по облігаціях: 1) у вигляді процентного 

доходу у формі різниці між ціною придбання і ціною погашення у разі 

облігацій з дисконтом і/або у формі купонних виплат; 2) у вигляді доходу від 

продажу боргових цінних паперів як різницю між ціною продажу і ціною 

купівлі цінного паперу.  
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За операціями купівлі-продажу цінних паперів податкову базу 

обрахування і сплати податку на доходи фізичних осіб доцільно визначати як 

дохід, отриманий за результатами податкового періоду по операціях з цінними 

паперами із врахуванням деяких особливостей. Такі особливості випливають із 

особливостей окремих видів цінних паперів. Тобто, податкову базу слід 

визначати окремо по кожній категорії цінних паперів. Натомість відносно 

доходів від реалізації цінних паперів податкову базу доцільно визначати: 1) 

податковими агентами (банками) – після закінчення податкового періоду 

(впродовж податкового періоду – після закінчення терміну дії договору); 2) 

платниками податків – на підставі податкової декларації, що подається ними 

до податкового органу в установленому законодавством порядку. 

Особливістю оподаткування таких доходів є також переважне їх 

отримання через податкових агентів (професійних учасників ринку цінних 

паперів) та неодноразовість процедури встановлення податкового статусу 

платника податку. При отриманні доходу від операцій з цінними паперами 

іноземним громадянином обов’язок визначити його статус 

резидента/нерезидента покладається на податкового агента. Що стосується 

неодноразовості процедури встановлення податкового статусу платника 

податку, то будь-якому суб’єкту господарювання, що придбаває цінні папери у 

фізичної особи, а також кожному дилеру чи брокеру, з яким ця особа працює, 

необхідно самостійно встановлювати його податковий статус. Пізніше 

зазначені дії має здійснювати безпосередньо сама фізична особа, декларуючи 

за підсумками року свої доходи згідно встановленого законодавством порядку.  

12. У зв’язку з неповною деталізацією у ПК України питання включення 

до витрат суми реінвестованих дивідендів, що спричиняє відмінності у 

правозастосуванні та породжує конфлікти між платниками податків та 

фіскальними органами, пропонується доповнити абз. пп. 170.2.2 п. 170.2 

ст. 170 ПК України реченням «Реінвестиція до статутного фонду емітента 

корпоративних прав його засновником (учасником) одержаних дивідендів є 

придбанням інвестиційного активу за рахунок власних коштів». 
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Із метою визначення дати отримання доходу для фізичної особи – платника 

податку на доходи фізичних осіб при роботі з інвестиційними активами 

пропонується доповнити п. 170.2 ст. 170 ПК України підпунктом 170.2.10 

наступного змісту: «Для цілей цього пункту датою отримання інвестиційного 

доходу в календарному році є дата виплати доходу (включаючи авансові 

виплати) фізичній особі, або дата перерахування доходу фізичній особі, або дата 

передачі фізичній особі доходу в натуральній формі. Під перерахуванням 

доходу фізичній особі через професійного учасника ринку цінних паперів 

розуміється також списання грошових коштів з клієнтського рахунку за 

дорученням фізичної особи, зокрема на купівлю інших цінних паперів». 

13. Чинний ПК України не розв’язує у цілому питань, що виникають у 

процесі правозастосування у досліджуваній сфері, у зв’язку з чим 

запропоновано  доповнити ст. 170 ПК України новим пунктом 170.13 

«Особливості визначення податкової бази, обчислення і сплати податку на 

доходи від операцій з цінними паперами». 

14. Введення акцизного податку (особливого податку) на операції з 

цінними паперами не відповідає природі акцизного податку, оскільки цінні 

папери не належать до підакцизних товарів. Практика застосування цього 

податку протягом 2013 року свідчить про недосягнення економічних 

(фіскальних) результатів, які ставилися законодавцем під час введення 

особливого податку на певні види операцій з цінними паперами.   

Проведене дослідження дає підстави говорити про необхідність вилучення 

пп. 212.1.9 п. 212.1 та пп. 212.3.3 п. 212.3 ст. 212; пп. 213.1.7 п. 213.1 та пп. 

213.2.3 – 213.2.7 п. 213.2 ст. 213; ст. 215
1 

ПК України як таких, що ввели в обіг 

податок, що суперечить за своїм об’єктним складом (як фіскальним елементом 

юридичної конструкції податку) правовій природі цінних паперів. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 
 

 

Орієнтовний перелік нормативно-правових актів, виданих 

державним регулятором ринку цінних паперів в Україні: 

 

 Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при 

заснуванні акціонерних товариств, затверджених рішенням ДКЦБФР від 

30.12.2009 р. № 1639 [166];  

 Положення про порядок реєстрації випуску акцій, затверджене 

рішенням ДКЦБФР від 26.04.2007 р. № 942 [169]; 

 Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій акціонерного 

товариства, затверджений рішенням НКЦБФР від 06.03.2012 р. № 371 [179];  

 Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих 

акціонерних товариств, створених із державних підприємств у процесі 

приватизації та корпоратизації, затверджене рішенням ДКЦБФР від 11.04.2000 

р. № 39 [170]; 

 Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або 

приватного акціонерного товариства, затверджений рішенням ДКЦБФР від 

30.08.2011 р. № 1181 [178];  

 Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх 

обігу, затверджене рішенням ДКЦБФР від 17.07.2003 р. № 322 (у редакції 

рішення ДКЦБФР від 26.10.2006 р. № 1178 [168];  

 Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих 

позик, затверджене рішенням ДКЦБФР від 07.10.2003 р. № 414 (у редакції 

рішення ДКЦБФР від 11.12.2007 р. № 2285 [167];  

 Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних 

облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних 

облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, 



 227 

затверджене рішенням ДКЦБФР від 11.04.2006 р. № 234 (у редакції рішення 

ДКЦБФР від 27.12.2007 р. № 2388 [171];  

 Положення про порядок реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, 

що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та звіту 

про підсумки випуску іпотечних сертифікатів, затверджене рішенням ДКЦБФР 

від 21.03.2006 р. № 187 [173];  

 Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з 

нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів 

фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з 

нерухомістю та скасування реєстрації випуску, затверджене рішенням 

ДКЦБФР від 05.03.2009 р. № 244 [176];  

 Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних 

сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затверджене рішенням ДКЦБФР 

24.11.2009 р. № 1478 [172];  

 Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного 

інвестиційного фонду, затверджене рішенням ДКЦБФР 21.12.2006 р. № 1585 

(у редакції рішення ДКЦБФР 24.11.2009 р. № 1477) [174]; 

 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів 

інституту спільного інвестування, затверджене рішенням ДКЦБФР 09.01.2003 

№ 3 (у редакції рішення ДКЦБФР 07.08.2009 р. № 940) [175]. 
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Додаток 2  
 

Приклад розрахунку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) із 

дивідендів 
 

За підсумками 2012 року ТОВ «Каліпсо» отримало прибуток у розмірі 200 000 

грн., з яких 50 000 грн. було вирішено направити на виплату дивідендів. У 

товариства три учасники:  

- фізична особа – резидент України 1 (реєстраційний номер облікової картки 

– 1234567890), який володіє 50 % статутного капіталу; 

- фізична особа – резидент України 2 (реєстраційний номер облікової картки 

– 0987654321), який володіє 10 % статутного капіталу;  

- фізична особа – нерезидент (громадянин Польщі, реєстраційний номер 

облікової картки – 1122334455), частка якого у статутному капіталі складає 40 %.  

Протокол зборів учасників ТОВ про розподіл прибутків датований 15.04.2013 р. 

Дивіденди сплачені 15.07.2013 р. (у межах строку, передбаченого протоколом зборів 

учасників).  

Сума нарахованих дивідендів складає:  

- резиденту 1 – 25 000 грн. (50 000 х 50 %); 

- резиденту 2 – 5 000 грн. (50 000 х 10 %); 

- нерезиденту – 20 000 грн. (50 000 х 40 %).  

Сума ПДФО: 

- із дивідендів, нарахованих резиденту 1 – 1250 грн. (25 000 х 5 %); 

- із дивідендів, нарахованих резиденту 2 – 250 грн. (5 000 х 5 %); 

- із дивідендів, нарахованих нерезиденту – 1000 грн. (20 000 х 5 %). 

Оскільки дивіденди були нараховані у квітні 2012 року, а сплачені у липні 2012 

року, утриманий із дивідендів ПДФО ТОВ «Каліпсо» зобов’язаний сплатити не 

пізніше 30 травня 2013 року.  

 

У податковому розрахунку за ф. № 1 ДФ відомості про нарахування та сплату 

дивідендів будуть відображені наступним чином:  
 

№ 

з/п 

Податковий  

номер або 

серія та номер 

паспорта* 

Сума 

нарахован

ого доходу  

(грн., коп.) 

Сума 

виплачено

го доходу 

(грн., коп.) 

Сума утриманого 

податку (грн., коп.) 

Ознака 

доходу 

Дата Озна

ка 

пода

т. 

соц. 

пільг

и 

Ознака  

(0, 1) 

нарахован

ого 

перерахо

ваного 

прийнят

тя на 

роботу 

(дд/мм/р

ррр) 

звільнен

ня з 

роботи 

(дд/мм/р

ррр) 

1 2 3а 3 4а 4 5 6 7 8 9 

Податковий розрахунок за ф. № 1 ДФ за другий квартал 2013 року  

1 1234567890 25000,00 -  1250,00 1250,00 109 - - - - 

2 0987654321 5000,00 - 250,00 250,00 109 - - - - 

3 1122334455 20000,00 - 1000,00 1000,00 109 - - - - 

Податковий розрахунок за ф. № 1 ДФ за третій квартал 2013 року  

1 1234567890 - 25000,00 - - 109 - - - - 

2 0987654321 - 5000,00 - - 109 - - - - 

3 1122334455 - 20000,00 - - 109 - - - - 
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Додаток 3  
 

Додаток  

до Методики визначення  

інвестиційного прибутку  

професійним торговцем  

цінними паперами при виконанні  

функцій податкового агента 

Форма 
Податковий агент (професійний торговець цінними паперами, включаючи банк) __ 

_____________________________________________________________________________

_  
(повне або скорочене (за наявності) найменування) 

Місцезнаходження податкового агента 

____________________________________________  
                                                                           (адреса) 

Код за ЄДРПОУ податкового агента ______________________________________________ 

Телефон _____________________ Електронна адреса ________________________________ 

ДОВІДКА  

про визначення торговцем цінними паперами при виконанні ним 

функцій податкового агента інвестиційного прибутку платника 

податку на доходи фізичних осіб 
Видана ________________________________________________________________________________ ,  
                                                                   (прізвище, ім’я, по батькові платника податку) 
реєстраційний номер облікової картки платника податків або  число, місяць та рік 

народження*___________________________________________________________________________,  

про те, що він (вона) отримав (ла) за ______ рік (розрахунковий період** з _____ по 

______) інвестиційний прибуток (збиток) від операцій з цінними паперами та 

деривативами: 

(грн) 

Інвестиційний 

прибуток (збиток) за 

операціями з цінними 

паперами, що 

перебувають в обігу на 

організованому 

ринку*** 

Інвестиційний 

прибуток (збиток) за 

операціями з 

деривативами*** 

Всього інвестиційний 

прибуток (збиток) за 

операціями з 

інвестиційними 

активами, що 

перебувають в обігу на 

організованому ринку 

(колонка 1+ колонка 

2)*** 

Інвестиційний 

прибуток (збиток) 

за операціями з 

цінними паперами, 

що не перебувають 

в обігу на 

організованому 

ринку*** 

1 2 3 4 

    

__________  
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* Зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або число, місяць та рік народження (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки 

платника податку, повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті).  

** Зазначається у разі виконання або розірвання договору з платником податку у період до кінця звітного року.  

*** Прибуток відображається зі знаком «+», збиток - зі знаком «-», при цьому зазначається сума інвестиційного 

прибутку з врахуванням податку на доходи фізичних осіб (до утримання податку). 

1. Розрахункова сума податку з інвестиційного прибутку за 20__ 

рік становить 

 

_________________ грн. 

2. Фактично утримано та сплачено податку до бюджету протягом 

року 

 

_________________ грн. 

3. Підлягає утриманню та сплаті до бюджету за 20___ рік 

(позитивне значення різниці між даними, зазначеними у пункті 1 

та пункті 2 цієї довідки).  

У тому числі не сплачено податковим агентом у зв’язку з 

відсутністю коштів на поточному рахунку платника податку 

 

 

_________________ грн.  

 

_________________ грн. 

4. Сума фактичної переплати податку на доходи фізичних осіб за 

20__ рік  

(від’ємне значення різниці між даними, зазначеними у пункті 1 

та пункті 2 цієї довідки) 

 

 

 

_________________ грн. 

М.П. 

Керівник 
___________________  

(підпис) 
/_______________________/  

(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 
___________________  

(підпис) 
/_______________________/  

(ініціали, прізвище) 

" __ " ________ 201__ року 
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Додаток 4 

 

 

Приклад розрахунку мінімальної суми інвестиційного прибутку, на 

який не нараховується податок за підсумками звітного (податкового) року 

  

Розрахунок здійснюється із врахуванням місячного прожиткового 

мінімуму для працездатної особи, що був встановлений на 01.01.2012 р. і 

дорівнював 1 073 грн.  

1 073 грн. × 1.4 = 1 502,2 грн.  

Після округлення до найближчих 10 грн. отримаємо 1  500 грн. 

 

Наприклад, якщо інвестор (фізична особа) придбав інвестиційні 

сертифікати фонду ОТП «Класичний» [ОТП Капитал] у 2011 році за 12 500 

грн., а у 2012 році продав їх за 13 700 грн.  

 

Його дохід від продажу інвестиційних сертифікатів фонду складав: 

13 700 грн. – 12 500 грн. = 1 200 грн.  

 

Оскільки дохід, отриманий у 2012 році, є меншим від мінімальної суми 

доходу, що не підлягає оподаткуванню (1 500 грн.), у даному разі на дохід 

інвестора у 1 200 грн. не нараховується податок на доходи фізичних осіб.  

Якщо дохід перевищуватиме 1 500 грн., то він підлягатиме оподаткуванню 

у частині перевищення за ставкою 5 %.  

Зазначена ставка застосовується на підставі п. 167.2. ст. 167 ПК України. 
 

 

Якщо ж аналогічну операцію інвестор (фізична особа) здійснив у 2013 

році, то результати будуть дещо іншими, адже у 2013 році було змінено розмір 

місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи:  

1 січня – 1 147 грн., з 1 грудня – 1 218 грн.  
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Відповідно, розрахунок із врахуванням місячного прожиткового мінімуму 

для працездатної особи, становитиме: 

з 1 січня:  

1 147 грн. × 1.4 = 1 605,8 грн.  

Після округлення до найближчих 10 грн. отримаємо 1  610 грн. 

з 1 грудня:  

1 218 грн. × 1.4 = 1 705,2 грн.  

Після округлення до найближчих 10 грн. отримаємо 1  710 грн. 

 

Наприклад, якщо фізична особа інвестор (фізична особа) придбав  

інвестиційні сертифікати фонду ОТП «Класичний» у 2012 році за 13 500 грн., а 

у серпні 2013 року продав їх за 15 600 грн., то його дохід від продажу 

інвестиційних сертифікатів фонду складе: 

15 600 грн. – 13 500 грн. = 2 100 грн.  

 

Оскільки дохід, отриманий у 2013 році, перевищує мінімальну суму 

доходу, що не підлягає оподаткуванню (1 710 грн. – з 1 січня до 30 листопада), 

у даному разі на дохід інвестора у 2 100 грн. нараховується податок на доходи 

фізичних осіб за ставкою 5 % у частині перевищення. Тобто:  

2 100 грн. – 1 710 грн. = 390 грн.  

390 грн. × 5 % = 19,5 грн.  

(при округленні за загальновстановленими правилами – 20 грн.). 

Зазначена ставка застосовується на підставі п. 167.2. ст. 167 ПК України. 
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Додаток 5  

 

Проект пункту 170.13. статті 170 Податкового кодексу України 

«Особливості визначення податкової бази, обчислення і сплати податку на 

доходи від операцій з цінними паперами» 

 

170.13. Особливості визначення податкової бази, обчислення і сплати 

податку на доходи від операцій з цінними паперами 

170.13.1. При визначенні податкової бази по доходах від операцій з 

цінними паперами враховуються доходи, отримані за наступними операціями: 

а) із цінними паперами, що обертаються на організованому ринку цінних 

паперів; 

б) із цінними паперами, що не обертаються на організованому ринку 

цінних паперів. 

Віднесення цінних паперів до тих, що обертаються та не обертаються на 

організованому ринку цінних паперів, здійснюється на дату реалізації цінного 

паперу. 

170.13.2. Податкова база податку на доходи фізичних осіб від операцій із 

реалізації цінних паперів визначається як різниця між сумами доходів, 

отриманими від реалізації цінних паперів, і документально підтвердженими 

витратами на придбання, реалізацію і зберігання цінних паперів. До таких 

витрат відносяться:  

а) суми, сплачені відповідно до договору про придбання цінних паперів; 

оплата послуг фондової біржі, депозитарію;  

б) оплата послуг, що надаються професійними учасниками ринку цінних 

паперів, а також біржовими посередниками та кліринговими центрами; 

в) біржовий збір (комісія); 

г) оплата послуг осіб, що здійснюють ведення реєстру; 

д) інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням, реалізацією і 

зберіганням цінних паперів, здійснені в оплату за послуги, що надаються 
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професійними учасниками ринку цінних паперів у рамках їх професійної 

діяльності.  

Якщо платником цінні папери були отримані у власність (безоплатно або з 

частковою оплатою), при оподаткуванні доходів від операцій із реалізації 

таких цінних паперів в якості документально підтверджених витрат на їх 

придбання враховуються також суми, із яких був обчислений і сплачений 

податок на доходи фізичних осіб при отриманні таких цінних паперів, зокрема:  

а) податок, сплачений платником податків при отриманні ним цінних 

паперів у порядку спадкоємства; 

б) податок, сплачений платником податків при отриманні ним цінних 

паперів у порядку дарування. 

Якщо витрати платника на придбання, реалізацію і зберігання цінних 

паперів не можуть бути віднесені безпосередньо до витрат на придбання, 

реалізацію і зберігання конкретних цінних паперів, вказані витрати 

розподіляються пропорційно частці вартісної оцінки відповідних цінних 

паперів у загальній вартісній оцінці цінних паперів.  

Вартісна оцінка цінних паперів визначається як сума фактично понесених 

і документально підтверджених витрат на їх придбання.  

170.13.3. Податкова база податку на доходи фізичних осіб від операцій із 

реалізації цінних паперів, здійснюваних професійним учасником ринку цінних 

паперів, компанії, що управляє, здійснює довірче управління майном, 

визначається в порядку, встановленому пунктом 2 цієї статті, з урахуванням 

наступних особливостей:  

а) до витрат платника включаються також суми, сплачені доручителем 

та/або  вигодонабувачем професійному учасникові ринку цінних паперів, 

компанії, що управляє, здійснює довірче управління майном у вигляді 

винагороди і компенсації зроблених ним витрат зі здійснених операцій із 

реалізації цінних паперів;  

б) у разі, якщо при здійсненні довірчого управління здійснюються 

операції з цінними паперами, а також виникають інші види доходів (у тому 
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числі  доходи у вигляді дивідендів, відсотків), податкова база визначається 

окремо по кожному виду доходу. При цьому витрати, які не можуть бути 

безпосередньо віднесені на зменшення доходу за  операціями з цінними 

паперами або на зменшення відповідного виду доходу, розподіляються 

пропорційно частці кожного виду доходу у загальній сумі доходів при 

довірчому управлінні.  

170.13.4. У цілях цієї статті доходами від операцій з цінними паперами 

визнаються  доходи від реалізації (погашення) цінних паперів, отримані у 

податковому періоді. 

Доходи у вигляді відсотка (купона, дисконту), отримані у податковому 

періоді за  цінними паперами, включаються до доходів від операцій з цінними 

паперами, якщо інше не передбачене цією статтею. 

Доходи від операцій з цінними паперами, що обертаються та не 

обертаються на організованому ринку цінних паперів, здійснюваним довірчим 

управителем (за винятком компанії, що управляє, здійснює довірче управління 

майном, що становить пайовий інвестиційний фонд) на користь 

вигодонабувача – фізичної особи, включаються до складу доходів 

вигодонабувача від операцій, перерахованих у підпунктах 1 –3 пункту 13 цієї 

статті відповідно. 

170.13.5. Облік витрат від операцій з цінними паперами для цілей 

визначення податкової бази за відповідними операціями здійснюється у 

порядку, встановленому цією статтею. 

170.13.6. У цілях цієї статті фінансовий результат по операціях з цінними 

паперами визначається як доходи від операцій за вирахуванням відповідних 

витрат, зазначених у  пунктах 2 – 3 пункту 13 цієї статті. 

При цьому витрати, які не можуть бути безпосередньо віднесені на 

зменшення доходу по операціях з цінними паперами, що обертаються або не 

обертаються на організованому ринку, або на зменшення відповідного виду 

доходу, розподіляються пропорційно частці кожного виду доходу і 

включаються до витрат при визначенні фінансового результату податковим 
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агентом після закінчення податкового періоду, а також у разі припинення дії 

до закінчення податкового періоду останнього договору платника податків, 

укладеного із особою, що виступає податковим агентом відповідно до ця 

стаття. Якщо у податковому періоді, в якому здійснені вказані витрати, доходи 

відповідного виду відсутні, то витрати приймаються у тому податковому 

періоді, в якому визнаються доходи. 

Фінансовий результат визначається за кожною операцією і за кожною 

сукупністю  операцій, зазначених відповідно у підпунктах 1 – 3 пункту 13 цієї 

статті. Фінансовий результат визначається після закінчення податкового 

періоду, якщо інше не встановлене цією статтею.  

Негативний фінансовий результат, отриманий у податковому періоді за 

окремими  операціями з цінними паперами, зменшує фінансовий результат, 

отриманий у  податковому періоді за сукупністю відповідних операцій. При 

цьому від операцій з цінними паперами, що обертаються на організованому 

ринку цінних паперів, сума негативного фінансового результату, що зменшує 

фінансовий результат за операціями з цінними паперами, що обертаються на 

організованому ринку, визначається з урахуванням граничної межі коливань 

ринкової ціни цінних паперів. 

Фінансовий результат, отриманий у податковому періоді від окремих 

операцій з цінними паперами, що не обертаються на організованому ринку 

цінних паперів, які на момент їх придбання відносилися до цінних паперів, що 

обертаються на організованому ринку цінних паперів, може бути зменшений 

на суму негативного фінансового результату, отриманого у податковому 

періоді від операцій з цінними паперами, що обертаються на організованому 

ринку цінних паперів. 

Негативний фінансовий результат за кожною сукупністю операцій, 

зазначених у  підпунктах 1 – 3 пункту 13 цієї статті, визнається збитком. Облік 

збитків по операціях з цінними паперами здійснюється у порядку, 

встановленому цією статтею. 
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ДОВІДКИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ 
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