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Міністру доходів і зборів України
пану Клименку О.В.

Шановний Олександре Вікторовичу!

Українська асоціація інвестиційного бізнесу, яка є саморегулівною
організацією професійних учасників фондового ринку, від імені своїх учасників
звертається до Вас з питання тлумачення окремих норм Розділу VI Податкового
кодексу України (далі - ПКУ) з урахуванням змін, внесених Законом України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого
удосконалення адміністрування податків і зборів» №5519 від 06.12.2012 року
(далі – Закон 5519).

Законом 5519 запроваджено особливий податок на операції з відчуження
цінних паперів та операцій з деривативами (далі - особливий податок), при
визначенні сум податкових зобов’язань та порядку сплати якого виникають
спірні питання. Однозначне розуміння та застосування податкових норм як
платниками податку, так і податковими органами, є важливою умовою захисту
прав інвесторів і професійних учасників фондового ринку.

У зв’язку з цим просимо висловити свою позицію з наступних питань.

1. Пунктом 214.8. статті 214 ПКУ встановлено, що базою оподаткування
особливим податком «є договірна вартість цінних паперів або деривативів,
визначена у первинних бухгалтерських документах за будь-якою операцією з
продажу, обміну або інших способів їх відчуження».

Згідно з пунктом 216.7 статті 216 ПКУ «датою виникнення податкових
зобов'язань за операціями, визначеними в підпункті 213.1.7 пункту 213.1 статті
213 цього Кодексу, є дата отримання доходу відповідно до пункту 219.2 статті
219 цього Кодексу від операцій з продажу, обміну або інших способів
відчуження цінних паперів та деривативів». Відповідно, у абзаці другому пункту
219.2 статті 219 ПКУ передбачено, що «нараховувати, утримувати та сплачувати
акцизний податок до бюджету від імені та за рахунок особи з доходів, що
виплачуються такій особі», повинен податковий агент - торговець цінними
паперами.

Враховуючи наведене, просимо підтвердити правильність нашої думки:
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1) Визнання податкових зобов’язань відбувається на дату отримання
платником особливого податку грошових коштів (інших активів) від
операцій з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів
та деривативів, як компенсація їх вартості.

2) Особливий податок утримується із загальної суми отриманих
платником особливого податку грошових коштів (інших активів) від
операцій з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів
та деривативів, які включають в тому числі особливий податок.

2. Абзацом другим пункту 219.2 статті 219 ПКУ встановлено, що
«податковим агентом за біржовими та позабіржовими операціями, визначеними
в підпункті 213.1.7 пункту 213.7 статті 213 цього Кодексу, є відповідний
торгівець цінними паперами (ліцензіат), включаючи банк, який здійснює такі
операції на підставі договору та зобов'язаний нараховувати, утримувати та
сплачувати акцизний податок до бюджету від імені та за рахунок особи».

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок» правочини щодо цінних паперів повинні здійснюватися за участю або
посередництві торговця цінними паперами.

Проте, слід зазначити, що при здійсненні операцій з продажу цінних
паперів кошти у більшості випадків безпосередньо зараховуються на
розрахункові рахунки продавця, а торговцю цінними паперами сплачується
лише винагорода.

Враховуючи наведене, просимо надати відповідь з наступних питань:

 Який порядок нарахування, утримання та сплати акцизного податку
до бюджету при здійсненні операції з купівлі - продажу цінних
паперів, у разі зарахування коштів безпосередньо на рахунок
юридичної особи - платника особливого податку без використання
рахунку торговця цінними паперами?

 Яка особа в такому випадку виступає податковим агентом, веде
податковий облік, подає податкову звітність податковим органам
для юридичних осіб - платників особливого податку?

 Яка особа несе відповідальність за своєчасність нарахування,
утримання та сплату акцизного податку до бюджету, а також
ведення податкового обліку, подання податкової звітності
податковим органам: податковий агент – торговець цінними
паперами чи сам платник податку?

3. Пунктом 8 статті 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок» передбачені випадки, коли правочини щодо цінних паперів вчинюються
без участі торговця цінними паперами.

Отже, просимо надати відповідь на наступне питання:



Чи правомірна думка, що податковим агентом з особливого податку за
операціями з цінними паперами, які згідно з пунктом 8 статті 17 Закону
України «Про цінні папери та фондовий ринок» вчинюються без участі
торговця цінними паперами, але підлягають оподаткуванню особливим
податком, виступає сам платник податку?

З повагою,

Генеральний директор А.А. Рибальченко


