Чим є криптовалюта в термінології ПКУ?
товари - матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки
(паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім
операцій з їх випуску (емісії) та погашення.
п.14.1.244 Податкового кодексу України

Нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути
ідентифікований.
П(С)БО 8 "Нематеріальні активи"

активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких,
як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.
Ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Чи є операції з криптовалютами об’єктом ПДВ?
• набуття криптовалюти в результаті майнінгу;
• набуття криптовалюти в обмін на інші криптовалюти;
• набуття криптовалюти в обмін на товари та послуги;
• придбання товарів та послуг в обмін на криптовалюти;
• відчуження криптовалют за кошти.

Чи є операції з криптовалютами об’єктом ПДВ?
Прямого виключення немає!
Постачання товарів?
постачання товарів – будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому
числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

п.14.1.191 Податкового кодексу України
Постачання послуг?
постачання послуг – будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі
права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших
майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг,
що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.
п.14.1.185 Податкового кодексу України

Чи є операції з криптовалютами об’єктом ПДВ?
Якщо послуги, то чи пов’язані з нерухомим чи рухомим майном?
Де місце постачання таких послуг?
Об'єктом оподаткування є операції платників податку з: … б) постачання послуг,
місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до
статті 186 цього Кодексу;
п.185.1 Податкового кодексу України

Місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій,
зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 цієї статті.
п.185.1 Податкового кодексу України

Операції з криптовалютами і платники єдиного податку
Якому КВЕДу відповідають операції з обміну криптовалюти на грошові кошти і
навпаки?
Чи є обмін криптовалют на товари чи послуги грошовим розрахунком?

Які наслідки реалізації товарів чи послуг платником єдиного податку в обмін на
криптовалюту?
Чи включається до доходу платника єдиного податку кошти отримані в результаті
прийняття в оплату криптовалюти?

Операції з криптовалютами і платники єдиного податку
Якому КВЕДу відповідають операції з обміну криптовалюти на грошові кошти і
навпаки?
- Важливо для суб’єктів господарювання як агентів по сплаті єдиного
соціального внеску
- Важливо для ФО-П – платників єдиного податку 1 та 2 групи
(чи 3 групи також?)

- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
- 64.99 Надання інших фінансових послуг

Операції з криптовалютами і платники єдиного податку
Чи є обмін криптовалют на товари чи послуги грошовим розрахунком?
14.1.10. бартерна (товарообмінна) операція - господарська операція, яка
передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій
формі в рамках одного договору
291.6. Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати
розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в
грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

Операції з криптовалютами і платники єдиного податку
Які наслідки реалізації товарів чи послуг платником єдиного податку в обмін на
криптовалюту?
293.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку
першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків: …
3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж
зазначений у цій главі;

298.2.3. Платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і
зборів, визначених цим Кодексом, у таких випадках та в строки: …
4) у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків,
ніж зазначені у пункті 291.6 статті 291 цього Кодексу, - з першого числа місяця,
наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб
розрахунків;

Чи є об’єктом оподаткування ПДФО криптовалюта, в якій частині
і як визначати вартість?
• криптовалюта, отримана в результату майнінгу;
• криптовалюта, отримана в обмін на товари та послуги;
• криптовалюта, отримана безоплатно, в подарунок чи успадкована;
• кошти, отримані при відчуженні криптовалюти (не інвестиційний актив);

• товари та послуги, придбані в обмін на криптовалюту, чи криптовалюата,
відчужена в обмін на товари та послуги

