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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРИБУТКУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ1 

Досліджені нові законодавчі положення в галузі оподаткування інвестиційного прибутку, поданий ав
торський погляд щодо вирішення питань означеного оподаткування для фізичних осіб в Україні. 

Основним нормативним актом, що регулює питання 
оподаткування фізичних осіб в Україні, є Закон України 
"Про податок з доходів фізичних осіб", прийнятий 
22.05.2003 року, що вступив в дію з 1.01.2004 року [1] 
(далі - Закон). На теперішній час до зазначеного закону 
внесено зміни більше ніж десятьма нормативними актами, 
що зумовлено, перш за все, необхідністю врегулювання 
деяких недоліків, які проявили себе в процесі виконання 
цього закону. Питання взаємовідносин держави та грома-

Первинна рекомендація з напрямку досліджень: докт. юрид. 
наук Кучерявенко М.П. (НЮАУ). 

дян у сфері оподаткування розглядалися багатьма провід
ними діячами правової науки, зокрема Р.О. Халфіна [2], 
Ю.К. Толстой [3], Л.С. Явич [4], а також і сучасними вче
ними: М.П. Кучерявенко [5, 6], И.Г. Русакова [7], А.В. 
Бризгалін [8] та ін., але саме особливості оподаткування 
інвестиційної діяльності громадян України, іноземців, та 
осіб без громадянства, що займаються такою діяльністю 
на території нашої держави, має винятковий інтерес. 

Так, п.п.1 п.9.6 Закону [1] закріплює обов'язок платни
ка податку вести окремий облік фінансових результатів 
операцій з швестиційними активами, тобто законодавець 
підкреслює своєрідність оподаткування таких відносин, їх 
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особливу відокремленість. Дійсно, цінні папери є "особ
ливим видом товару", "фіктивним капіталом", що не може 
обліковуватися поряд із доходами від реалізації та видат
ками на придбання звичайних товарів. 

Взагалі, на нашу думку, законодавець не дуже зручно 
сформував структуру розділу 9.6, бо дав визначення де
яким термінам у п.п.9.6.7, тоді як у попередніх пунктах 
оперує ними. Таким чином, для повного розуміння безпо
середньо механізму оподаткування податком з доходів 
фізичних осіб інвестиційного прибутку спочатку необхід
но звернутися до п.п.9.6.7. 

Підпункт 9.6.2 закріїїлює поняття інвестиційного при
бутку ж позитивну різницю 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. До того ж гцдпунктом 9.6.2 визначається перешк 
операцій, що прирівнюються до продажу ІШІЄСТИЦІЙНОГО 

активу. До них відносяться: операції обміну інвестиційно
го активу на інший інвестиційний актив; операції зворот
ного викупу корпоративного права його емітентом, ж е 
належало платнику податку; повернення платнику подат
ку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесе
них ним до статутного фонду емітента корпоративних 
прав, внаслідок виходу такого платника податку з числа 
засновникш (учасників) такого емітента чи ліквідації тако
го емітента. Придбанням игвестиціїгного активу вважа
ються також операції з внесення платником податку кош
тів або майна до статутного фонду юридичної особи -
резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права. 

Необхідно також звернути увагу на положення 
п.п.9.6.8 Закону, де надається визначення доходу, який не 
підлягає оподаткуванню та не включається до складу за
гального річного оподатковуваного доходу. Поруч із до
ходом, отримуваним від продажу інвестиційних активів у 
випадках, визначених п.п.4.3.3 та 4.3.18 пункту 4.3 статті 4 
Закону, законодавець розширив цей перелік ще одним 
пунктом. Мова йде про особливості застосування подат
кової соціальної пільги. Згідно підпункту а) п.9.6.8 закону 
дохід, отриманий платником податку протягом звітного 
податкового року від продажу інвестиційних активів, не 
включається до складу загального річного оподатковува
ного доходу, якщо сума такого доходу не перевищує су
му, визначену у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього 
Закону. Таким чином, у даному випадку вбачається ціл
ком очевидним факт зменшення податкової бази на суму, 
визначену п.п.6.5.1 закону, тобто на суму податкової соці
альної пільги. 

Надзвичайно важливим питанням при оподаткуванні 
інвестиційного прибутку є визначення моменту, з якого 
виникає обов'язок платника сплатити податок. Цілком 
логічно виділити два можливих варіанти: безпосередньо 
після отримання прибутку або за результатами річної де
кларації. Вирішення зазначеного питання було особливо 
гострим за часів дії Декрету Кабінету Міністрів України 
"Про прибутковий податок з громадян" від 26.12.1992 р., 
№ 13-92 [9], але все ж таки юно не до кінця розв'язано і у 
Законі України "Про податок з доходш фізичних осіб" [1]. 
Так, п.п.9.6.6 Закону закріплює, що до складу загального 
річного оподатковуваного доходу платника податку вклю

чається позитивне значення загального фінансового ре
зультату операцій з інвестиційними активами за наслідка
ми такого звітного року. Загальний фінансовий результат 
операцій з інвестиційними активами визначається ж сума 
інвестиційних прибутків, отриманих платником податку 
протягом звітного року, зменшена на суму іїтвестипійних 
збитків, понесених платником податку протягом такого 
року. Таким чином, з одного боку, закріплений обов'язок 
сплачувати податок з доходів фізичних осіб від операідй з 
ичвестшииними активами щорічно. З іншого боку, у світлі 
такої норми, що регулює саме особливості оподаткування 
окремого об'єкту, стає незрозумілим віднесення результа
тів по таких операціях до загального річного оподаткову
ваного доходу. Зокрема, п.п.4.2.13 Закону однозначно від
носить ЛІВЄСТИЦІЙНИЙ прибуток від здійснення платником 
податку опфацій з цінними паперами та корпоративними 
правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, 
крім доходу від операщй, зазначених у підпунктах 4.3.3 та 
4.3.17 Закону, саме до цього виду доходу. 

Цілком зрозуміло, що у такій ситуації слід застосувати 
не загальну (п.п.4.2.13), а спеціальну норму права, тобто 
положення п.9.6 Закону, зокрема п.п.9.6.6. Логічність саме 
такої позиції знайшла своє підтвердження і в абз.1 та 2 
п.п.9.6.5, що регулює особливості переходу іїгвестиіцйно-
го збитку на наступний ріїс. Так, якщо платник податку 
протягом звітного року продає іїтвестшциний актив за 
договором, який обумовлює право на його зворотній ви
куп у наступному році, чи придбає опціон на такий викуп, 
то інвестиційний збиток, який виникає внаслідок такого 
продажу, не враховується при визначенні загального фі
нансового результату операщй з іїтвестицдшими актива
ми. Якщо платник податку, який продає цтвестшдиний 
актив протягом звітного податкового року, внаслідок чого 
виникає швестищйний збиток, придбає такий игвестицш-
ний актив або ідентичний йому пакет у наступному пода
тковому році, то, для цілей оподаткування, вартість такого 
придбаного пакета визначається на рівні ціни такого про
даного пакета, відповідно збільшеної або зменшеної на 
різницю між пінами придбання цих двох пакетів. 

Абз.З п.п.9.6.5 регулює особливості продажу пакетів 
цінних паперів пов'язаним особам, зокрема встановлює, 
що іїгвесгиціїший збиток, який виникає внаслідок такого 
продажу, не враховується при визначенні загального фі
нансового результату операщй з інвестиційними актива
ми. Слід зазначити, що така норма негативно впливає на 
розвиток малого бізнесу, зокрема сімейного: фізична осо
ба фактично позбавляється можливості повноцінно опе
рувати належними їй на праві власності корпоративними 
правами. На нашу думку, доречніїне було би ввести меха
нізм, аналогічний закріпленому у Законі України "Про 
оподаткування прибутку підприємств" [10]. Так, згідно з 
п.1.26 ст.1 Закону України "Про оподаткування прибутку 
підприємств" пов'язаними особами визнається фізична 
особа або члени сім'ї фізичної особи, які здійснюють кон
троль над платником податку. Членами сім'ї фізичної 
особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі 
(діти або батьки) ж фізичної особи, так і її чоловіка або 
дружини, а також чоловік або дружина будь-жого прямо
го родича фізичної особи або її чоловіка (дружини); поса
дова особа платника податку, уповноважена здійснювати 
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від імені платника податку юридичні дії, спрямовані на 
встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а 
також члени її сім'ї. 

Під здійсненням контролю слід розуміти юлодіння 
безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фі
зичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, 
пакетом акцій) статутного фонду платника податку або 
управління найбільшою кількістю голосів у керівному 
органі такого платника податку або юлодіння часткою 
(паєм, пакетом акцій), не меншою 20 відсотків від статут
ного фонду платника податку. Для фізичної особи загаль
на сума юлодіння часткою статутного фонду платника 
податку (голосів у керівному органі) визначається як зага
льна сума корпоративних прав, що належить такій фізич
ній особі, членам сім'ї такої фізичної особи та юридичним 
особам, які контролюються такою фізичною особою або 
членами її сім'ї. Відповідно до п.7.4 ст.7 Закону України 
"Про оподаткування прибутку підприємств" [10] доходи з 
опфацій з пов'язаними особами визначаються виходячи з 
договірних цін, але не менших за звичайні ціни, що діяли 
на дату проведення таких операцій. 

Таким чином, механізм оподаткування пов'язаних 
осіб, зокрема, у разі продажу фізичними особами корпо
ративних прав, закріплений в Законі Україїти "Про пода
ток з доходів фізичних осіб" [1], є більш жорстким, ніж 
такий, що регулюється Законом України "Про оподатку
вання прибутку підприємств" [10]. Врахування інвести
ційного збитку при продажу пакету щнних паперів 
пов'язаній особі, виходячи із звичайних цін на момент 
продажу, є найкращим компромісом в даній ситуації". 

П.п.9.6.9 Закону Україїти "Про податок з доходів фізи
чних осіб" передбачає можливість при здійсненні опера
цій з інвестиційними активами з використанням послуг 
професійного торговця цінними паперами укладання до
говору з таким торговцем щодо виконання ним функцій 
податкового агента Порядок застосування цього пункту 
визначається "Порядком застосування підпункту 9.6.9 
пункту 9.6 статті 9 Закону України "Про податок з доходів 
фізичних осіб", затвердженим Наказом ДПА України № 
518від29.10.2003р. [11]. 

При використанні послуг професійного торговця цін
ними паперами важливим є питання визначення моменту, 
з якого виникає обов'язок платника сплатити податок. 
Аналіз цієї норми дозюляє дійти висновку, що у даному 
випадку професійний торговець зобов'язаний виконувати 
функції податкового агента, спираючись саме на норми 
п.9.6 та вказаного порядку. Таким чином, стає цілком оче
видним той факт, що періодом, за який повинен врахову
ватися інвестицшний дохід, є звітний податковий рік, бо 
таке положення закріплено у п.п.9.6.4-9.6.6,9.6.8. Зазначе
ний вище Порядок майже повністю повторює деякі поло
ження п.9.6 закону та прямо не закріплює за який період 
податковий агент повинен нараховувати податкові зо
бов'язання. Підпункт 3.2 Порядку, визначаючи об'єкт 
оподаткування, фактично повторює п.п.9.6.2 Закону Укра
їїти "Про податок з доходів фізичних осіб": "Інвестицій
ним прибутком є позитивна різниця між доходом, отри
маним платником податку від продажу інвестиційних 
активів, та їх вартістю, що розраховується виходячи з сум 
витрат, понесених у зв'язку з придбанням таких інвести
ційних активів з урахуванням умов, передбачених Зако

ном". Фраза "...з урахуванням умов, передбачених Зако
ном" знову підтверджує необхідність застосування саме 
річного періоду для урахування інвестиційного прибутку 
прс>фесійним торговцем. 

Поряд із позицією урахування швестшдиного прибут
ку за звітний податковий рік існує інший, навіть протиле
жний погляд щодо цього питання - враховувати інвести
ційний прибуток у разі застосування п.п.9.6.9 окремо по 
кожній проведеній операції. Зазначеного погляду дотри
муються, перш за все, податкові органи, які ще з часш дії 
Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий 
податок з громадян" роз'яснювали необхідність оподат
кування саме по кожшй операції з продажу цінних папе
ри?, підтвердженням чого є лист .Державної Податкової 
Адміністрації України № 18010/7/17-0517 від 20.11.2002 р. 
[12] На нашу думку, у сучасних умовах, враховуючи нор
ми п.п.9.6 Закону Україїти "Про податок з доходів фізич
них осіб", така позиція податкової адміністрації в більшо
сті випадків не є легітимною. Цілком зрозуміло, що засто
сування "річного" обчислення їїчвестиційного прибутку є 
правильним та таким, що відповідає чинному законодав
ству. Навіть у разі, коли платник податку при здшсненні 
операцій з інвестиційними активами з використанням 
послуг прсфесіїшого торговця щнними паперами уклав з 
останнім угоду щодо виконання ним функцій податкового 
агенту, та не проюдить всі свої операції з інвестиційними 
активами тільки через нього, тобто загальний фінансовий 
результат за рік такого платника торговцю цінними папе
рами не відомий, ні закон, ні Порядок не передбачає іншо-
го механізму, ніж закріїтлений у п.п.9.6.6 Закону. 

Підбиваючи підсумки, слід виділити ряд питань, що 
досі не виріїнені та законодавчо не закріплені, або закріїї-
лені таким чином, що дозволяють двояке трактування. 
По-перше, визначення моменту, з якого настає обов'язок 
платника податку сплатити податок від реалізації інвести
ційних активів. По-друге, чітке та однозначне закріплення 
періоду, за який повинен враховуватися итвестиіщний 
дохід у разі застосування п.п.9.6.9 Закону України "Про 
податок з доходів фізичних осіб", зокрема при укладанні 
договору з професійним торговцем цінними паперами 
щодо виконання ним функцій податкового агента. Потрі
бно також зробити акцент на моменти, які, як на нас, мо
жна було би реалізувати більш ефективно. Це, в першу 
чергу, недостатню логічна структура п.9.6 Закону, що 
містить визначення терміїїїв майже в кінці (в п.п.9.6.7). 
Викликає сумніви й регулювання оподаткування 
пов'язаних осіб при продажу цінних паперів (корпоратив
них прав). Навряд чи доречно позбавляти таку категорію 
платників податку можливості враховувати їїтвеслшдиний 
збиток, що може виникнути у результаті такого продажу, 
при визначенні загального фшансоюго результату опера
цій з інвестиційними активами. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВИХ ТА БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ ЯК 
ОДНА З ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ СУБ'ЄКТІВ ТРУДОВИХ 

ПРАВОВІДНОСИН1 

Розглянуті принципи державної політики в сфері охорони праці, закріплення яких в якості основних в 
сфері охорони праці є цілком обґрунтованим та відповідає сучасному стану розвитку України. 

Охорона праці та втілення у життя активної соціальної 
політики є ключовим завданням ж для законодавця, орга
нів державної влади та місцевого самоврядування, так і 
для власника або уповноваженого ним органу, а також 
профспілкової організації кожного підприємства, устано
ви чи організації незалежно від форми власності чи роду 
діяльності. 

Право на належні, безпечні та здорові умови праці є 
складовим елементом основних конституційних прав 
кожного громадянина - це закріплено у ч.4 ст.43 Основ
ного Закону України [1]. Значення та важливість прав 
працівників обумовлюються тим, що ці права нерозривно 
пов'язані зі свободами людини і громадянина та історично 
закріплені в міжнародно-правових договорах та консти
туціях усіх держав світу. Зведення цих прав до рангу кон
ституційних набуває першорядного значення для право-

Первинна рекомендація з напрямку досліджень: докт. юрид. 
наук Іншин М.І. (ХНУВС). 

вого регулювання сусгіільних відносин в сфері праці. Кон
ституційні права - це не усі права, якими володіє людина, 
а тільки основні або, іншими словами, фундаментальні. 
Отже, під конституційними правами розуміються най
більш важливі права людини й громадянина, що розкри
вають природний стан свободи й одержують вищий юри
дичний захист. Конституційні права є головним елемен
том конституційних правовідносин. Ці правовідносини 
виникають між людиною (громадянином) і державою, 
породжуючи обов'язок держави захищати й охороняти 
основні й інші права та свободи кожної окремої людини 
(громадянина). Отже, людина вправі не просити, а вима
гати захисту прав, які держава визнала природними й не
від'ємними. Правовідносини із приводу основних прав і 
свобод відрізняються від правовідносин із приводу інших 
прав особливим механізмом захисту й силою прямої дії 
Конституції, ж основного закону держави. 

Усі громадяни, працюючі або залучені до праці на під
приємстві, в тому числі іноземці або особи без громадянст-
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