
Якими документами можуть бути підтверджені витрати 

громадян, у тому числі нерезидентів, на придбання цінних 

паперів при розрахунку інвестиційного прибутку? 
 

ЗІР, категорія 103.10 

Відповідно до частини першої ст. 1087 Цивільного кодексу України від 16 січня 

2003 року № 435-IV із змінами та доповненнями (далі – ЦКУ) розрахунки за участю 

фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, не пов’язані із здійсненням ними 

підприємницької діяльності, можуть провадитися у готівковій або в безготівковій формі за 

допомогою розрахункових документів у електронному або паперовому вигляді. 

Згідно з п.п. 5 п. 3 розд. I Положення про ведення касових операцій у національній 

валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 

29 грудня 2017 року № 148 із змінами та доповненнями, готівкові розрахунки/розрахунки 

готівкою – платежі готівкою суб’єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану 

продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які 

безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого 

майна. 

До касових документів, за допомогою яких відповідно до законодавства України 

оформляються касові операції, звіти про використання коштів, а також відповідні журнали 

встановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку, належать, зокрема, 

касові ордери та відомості на виплату готівки, розрахункові документи, інші прибуткові 

та видаткові касові документи (п.п. 11 п. 3 розд. I Положення № 148). 

Відповідно до п. 1.4 глави І Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в 

національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України 

від 21 січня 2004 року № 22 із змінами та доповненнями, безготівкові розрахунки –          

це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів 

коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб 

коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів.                          

Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових 

носіях чи в електронному вигляді. 

При цьому, згідно з п. 1.35 ст. 1 Закону України від 05 квітня 2001 року № 2346-ІІІ 

«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» із змінами та доповненнями 

розрахунковий документ – це документ на переказ коштів, що використовується для 

ініціювання переказу з рахунку платника на рахунок отримувача (платіжне доручення, 

розрахунковий чек тощо). 

Враховуючи наведене, документами, що підтверджують фактично понесені витрати 

на попереднє придбання цінних паперів фізичною особою – платником податку, в тому 

числі нерезидентом, є договори купівлі-продажу цінних паперів, виписки зберігачів під 

кожне замовлення, завірені печатками зберігачів, акти приймання-передачі цінних 

паперів, касові документи при готівкових розрахунках через касу або розрахункові 

документи при безготівкових розрахунках. 


