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На сьогодні у світі не існує єдиного підходу до визначення терміну “криптовалюта”, що 

обумовлює наявність великих проблем в правовому регулюванні обігу криптовалют. У 

Верховній Раді України зареєстровано ряд законопроектів з цих питань. 

У проекті Закону України «Про обіг криптовалюти в Україні» від 06.10.2017 р. № 7183 

криптовалюта визначається як програмний код (набір символів, цифр та букв), що є об’єктом 

права власності, який може виступати засобом міни, відомості про який вносяться та 

зберігаються у системі блокчейн в якості облікових одиниць поточної системи блокчейн у 

вигляді даних (програмного коду). Також зазначається, що цифрова валюта є «способом 

міни» (обміну), а отже, вона визнається товаром. Альтернативний Проект Закону України 

«Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні» № 7183 – 1 від 10.10.2017 

визначає віртуальну валюту як фінансовий актив.  

30 жовтня 2017 року до Верховної Ради України було подано законопроект «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання ринку криптовалют та 

її похідних в Україні)» № 7246, в якому визначається, що операції з цифровою валютою не є 

об’єктом оподаткування, а доходи, отримані від таких операцій, не можна включати до 

загального оподаткування доходів платника податків. Окрім того, відповідно до ч. 3 проекту 

Закону пропонується внести зміни до п.196.1 ст. 196 Податкового кодексу, що передбачають 

звільнення учасників угод з криптовалютою та майнерів від оподаткування ПДВ.  

Законопроекти «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

оподаткування операцій з віртуальними операціями в Україні» від 14.09.2018 №9083 та від 

27.09.2018 № 9083-1 передбачають нарахування податку на прибуток із ставкою 18%, проте 

встановлюється пільговий період до 31.12.2024 – 5%. Прибуток, отриманий фізичними 

особами, обкладається ПДФО зі ставкою 5% до 31.12.2024, а з 01.01.2025 справлятиметься 

відповідно до загальної ставки. Також не передбачається сплата ПДВ.  

Останнім законопроектом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами» від 

15.11.2019 № 2461. передбачено, що об'єктом оподаткування податку на прибуток 

підприємств є прибуток від операцій з криптоактивами, який визначається як позитивна 

різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу криптоактивів та 

витратами, пов’язаними з їх придбанням та/або майнінгом, а фінансовий результат за 

операціями з криптоактивами визначається окремо від фінансового результату за іншими 

видами діяльності платника податку. Проектом закону включено до бази оподаткування 

ПДФО інвестиційний прибуток від операцій з криптоактивами, який оподатковується за 

ставкою 5 відсотків строком на 5 років. Операції з продажу криптоактивів віднесено до 

таких, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість [2]. 

Отже, проведений аналіз підтверджує, що законодавці перебувають в стадії осмислення 

проблем, пов’язаних із використанням віртуальних валют (активів). Розробка правових норм 

та заходів оподаткування криптовалюти в Україні насамперед необхідна для дотримання 

основного принципу оподаткування – загальності.  
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