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п. Білоусу І.О.

Шановний Ігоре Олеговичу!
Українська асоціація інвестиційного бізнесу з метою врегулювання питання

однозначності застосування норм Податкового кодексу України (далі - ПКУ) звертається
до Вас з наступного.

У Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі на офіційному веб-сайті
http://minrd.gov.ua/ розміщено дві консультації Інформаційно-довідкового департаменту
Міністерства доходів України з таких питань (додаються до листа):

1) Чи оподатковуються особливим податком операції з відчуження інвестиційних
сертифікатів закритого пайового інвестиційного фонду?

2) Чи на всіх етапах обігу, в тому числі етапах розміщення, вільного обігу та
погашення, операції з інвестиційними сертифікатами не підлягають оподаткуванню
особливим податком відповідно до пп. 213.2.3 ст. 213 ПКУ?

На думку Асоціації, у зазначених консультаціях допущені неточності при
формуванні обґрунтування кінцевих висновків, пропущено суттєві норми ПКУ та не
враховано важливі норми спеціального законодавства, що призвело до формування
хибних висновків, а саме:

- операції з відчуження інвестиційних сертифікатів закритого пайового
інвестиційного фонду оподатковуються особливим податком на загальних підставах;

-  операції з інвестиційними сертифікатами (крім операцій з інвестиційними
сертифікатами, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта
(частини об'єкта) житлового будівництва та операцій з розміщення, погашення, викупу й
повторного продажу інвестиційних сертифікатів інститутів спільного інвестування
відкритого типу) підлягають оподаткуванню особливим податком на загальних підставах.

У пункті 213.2. статті 213 розділ VI ПКУ передбачені операції з підакцизними
товарами, які не підлягають оподаткуванню:

«213.2.3. операцій 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 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;

213.2.4. операції між емітентом та платником податку з викупу та повторного продажу за
грошові кошти, розміщення, погашення, конвертації емітентом цінних паперів власного
випуску, операції щодо здійснення внеску до статутного капіталу, а також операції за
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участю векселедавця, заставодавця та іншої особи, що видала ордерний або борговий
цінний папір, з видачі та погашення цих цінних паперів;

213.2.5. операції емітента цінних паперів інститутів спільного інвестування відкритого
типу, а саме операції з розміщення, погашення, викупу та повторного продажу;».

Законом, який регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних
паперів, визначено Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок». Відповідно
групи та види цінних паперів, що є в цивільному обороті в Україні, та їх класифікацію
визначає саме цей Закон.

Так, стаття 8-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» регулює
емісію та обіг цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Тобто,
цінним папером, виконання зобов'язань за яким здійснюється шляхом передачі об'єкта
(частини об'єкта) житлового будівництва, визначено цільову облігацію підприємства як
окремий вид цінного папера.

Стаття 12 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» регулює питання
емісії та обігу інвестиційних сертифікатів, при цьому пункт 6 цієї статті встановлює, що
«особливості емісії, обігу, обліку та погашення інвестиційних сертифікатів визначаються
відповідним законодавством».

Законом, що регулює відносини у сфері спільного інвестування визначено Закон
України «Про інститути спільного інвестування».

Підпунктом 8 статті 1 Закону України «Про інститути спільного інвестування»
визначено, що інвестиційний сертифікат - цінний папір, емітентом якого є компанія з
управління активами пайового інвестиційного фонду (далі - пайовий фонд) та який
засвідчує право власності учасника пайового фонду на частку в пайовому фонді та право
на отримання дивідендів (для закритого пайового фонду). При цьому Закон України «Про
інститути спільного інвестування» ніяким чином не встановлює вимог щодо виконання
зобов’язань за інвестиційними сертифікатами шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)
житлового будівництва.

Тобто, в податковій консультації допущено невірне трактування термінів та їх
Застосування.

Крім того, пунктом 56.21 статті 56 Податкового кодексу України передбачено, що «у
разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на
підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових
актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою
та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників
податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на
користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на
користь платника податків».

Отже, не підлягають оподаткуванню особливим податком на операції з відчуження
цінних паперів будь-які операції емітента та учасника фонду з інвестиційними
сертифікатами ПІФ.

З метою недопущення спірних ситуацій між платниками податків та податковою
службою в питаннях оподаткування особливим податком операцій з відчуження
інвестиційних сертифікатів, просимо скасувати зазначені відповіді та сформувати нову
консультацію.

Додаток: консультації Інформаційно-довідкового департаменту щодо
оподатковуються особливим податком операцій з відчуження інвестиційних сертифікатів
на 3 (трьох) аркушах.

З повагою,
Генеральний директор УАІБ                            А. Рибальченко
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Додаток до листа

№212  від 25.07.2014 року

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ РЕСУРС "ЗІР"

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ
Питання:
Чи оподатковуються особливим податком операції з відчуження інвестиційних сертифікатів
закритого пайового інвестиційного фонду?

Відповідь:
Операції з відчуження інвестиційних сертифікатів закритого пайового інвестиційного фонду

оподатковуються особливим податком на загальних підставах.
Повна:

Відповідно до п.п. 212.1.9 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010
року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платниками особливого податку на
операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є фізична або юридична особа
- резидент або нерезидент (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з
деривативами або з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, крім
випадків, передбачених п. 213.2 ст. 213 ПКУ.

Згідно з статтею 1 Закону України від 05 липня 2012 року № 5080-VI «Про інститути
спільного інвестування» (далі – Закон № 5080) інститут спільного інвестування –
корпоративний або пайовий фонд; інвестиційний сертифікат - цінний папір, емітентом якого є
компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду та який засвідчує право
власності учасника пайового фонду на частку в пайовому фонді та право на отримання
дивідендів (для закритого пайового фонду).

Статтею 7 Закону № 5080 встановлено, що інститут спільного інвестування належить до
відкритого типу, якщо інститут (компанія з управління його активами ) бере на себе
зобов’язання здійснювати у будь – який час на вимогу учасників цього інституту викуп цінних
паперів емітованих таким інститутом (компанією з управління активами). Інститут спільного
інвестування належить до закритого типу, якщо інститут (компанія з управління його
активами) не бере на себе зобов’язань щодо викупу цінних паперів, емітованих таким
інститутом (компанією з управління його активами), до моменту його припинення.

Згідно з п.п. 213.2.3 п. 213.2 ст. 213 ПКУ не підлягають оподаткуванню особливим
податком, зокрема операції з 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.

Відповідно до п.п. 213.2.5 п. 213.2 ст. 213 ПКУ до операцій з підакцизними товарами, які не
підлягають оподаткуванню, відносяться операції емітента цінних паперів інститутів спільного
інвестування відкритого типу, а саме операції з розміщення, погашення, викупу й повторного
продажу.

Тобто, операції з відчуження інвестиційних сертифікатів закритого пайового інвестиційного
фонду оподатковуються особливим податком на загальних підставах.

Інформаційно-довідковий департамент Міністерства доходів і зборів України
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МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ РЕСУРС "ЗІР"

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ
Питання:
Чи на всіх етапах обігу, в тому числі етапах розміщення, вільного обігу та погашення, операції
з інвестиційними сертифікатами не підлягають оподаткуванню особливим податком відповідно
до пп. 213.2.3 ст. 213 ПКУ?

Відповідь:
Відповідно до ст. 2 Закону України від 23 лютого 2006 року N 3480-IV "Про цінні папери та
фондовий ринок", із змінами і доповненнями (далі - Закон), до емісійних цінних паперів,
зокрема, належать інвестиційні сертифікати.

Емісія - сукупність дій емітента, що провадяться в установленій законодавством послідовності і
спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників (п. 5 ст. 1
Закону).

Підпунктом 212.1.9 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N
2755-VI, із змінами і доповненнями (далі - ПКУ), платниками особливого податку на операції з
відчуження цінних паперів та операцій з деривативами (далі - особливий податок) є фізична або
юридична особа - резидент або нерезидент (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які
проводять операції з деривативами або з продажу, обміну або інших способів відчуження
цінних паперів, крім випадків, передбачених п. 213.2 ст. 213 ПКУ.

Відповідно до ст. 12 Закону України від 23 лютого 2006 року N 3480-IV "Про цінні папери та
фондовий ринок", із змінами і доповненнями (далі - Закон), 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 фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому
інвестиційному фонді. Інститут спільного інвестування - це корпоративний інвестиційний фонд
або пайовий інвестиційний фонд.

Отже, інвестиційний сертифікат - це емісійний цінний папір, який розміщується інвестиційним
фондом ІСІ.

Підпунктом 212.1.9 п. 212.1 ст. 212 ПКУ визначено, що платниками особливого податку на
операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є фізична або юридична особа
- резидент або нерезидент (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з
деривативами або з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, крім
випадків, передбачених п. 213.2 ст. 213 ПКУ.

Згідно пп. 213.2.3 п. 213.2 ст. 213 ПКУ не підлягають оподаткуванню особливим податком
операції з 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.

Згідно пп. 213.2.5 п. 213.2 ст. 213 ПКУ не підлягають оподаткуванню операції емітента цінних
паперів інститутів спільного інвестування відкритого типу, а саме операції з розміщення,
погашення, викупу та повторного продажу.

Тобто законодавець чітко визначив, що операції з інвестиційними сертифікатами (крім
операцій з інвестиційними сертифікатами, виконання зобов'язань за якими здійснюється
шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва (пп. 213.2.3 ПКУ) та
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операцій з розміщення, погашення, викупу й повторного продажу інвестиційних
сертифікатів інститутів спільного інвестування відкритого типу (пп. 213.2.5 ПКУ)) підлягають
оподаткуванню особливим податком на загальних підставах.

Інформаційно-довідковий департамент Міністерства доходів і зборів України


