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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ ВІД КОНВЕРСІЙНИХ ВАЛЮТНИХ 

ОПЕРАЦІЙ В ГРОШОВІЙ ФОРМІ 
 

Хатнюк Наталія Сергіївна 
професор кафедри публічного та  

приватного права, д.ю.н., професор 

Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Левицька Анастасія Андріївна 
студентка ІV курсу 
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На сьогоднішній час питання обігу валюти та її оподаткування стоїть досить 

гостро, адже Україна налагоджує міжнародні зв’язки. Свій вплив на це має і 

війна з РФ, яка дестабілізувала економіку та курс валют. Саме тому державне 

регулювання відіграє досить відливу роль у цьому.  

Варто розпочати з того, що ж таке валютна операція. Валютна операція - 

операція, що має хоча б одну з таких ознак: 

а) операція, пов’язана з переходом права власності на валютні цінності та 

(або) права вимоги і пов’язаних з цим зобов’язань, предметом яких є валютні 

цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і 

нерезидентами, крім операцій, що здійснюються між резидентами, якщо такими 

валютними цінностями є національна валюта; 

б) торгівля валютними цінностями; 

в) транскордонний переказ валютних цінностей та транскордонне 

переміщення валютних цінностей. [1] 

Усі операції в Україні проводяться виключно національною валютою -  

гривнею, проте стаття 5 Закону України «Про валюту і валютні операції» 

встановлює перелік ситуацій, у яких оплата приймається у іноземній валюті.  До 

таких ситуацій належать операції зі здійснення іноземних інвестицій та 

повернення іноземному інвестору прибутків, доходів (у тому числі дивідендів) 

та інших коштів, одержаних на законних підставах у результаті здійснення 

іноземних інвестицій; 

2) операції банків з надання банківських та інших фінансових послуг на 

підставі банківської ліцензії; 

3) операції з надання фінансових послуг, визначених пунктами 1-5 частини 

другої та частиною третьою статті 9 цього Закону, що надаються небанківськими 

фінансовими установами та операторами поштового зв’язку, які мають ліцензію 

Національного банку України на здійснення валютних операцій; 
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4) операції з розміщення, виплати грошового доходу та погашення облігацій, 

казначейських зобов’язань України, номінованих в іноземній валюті, якщо це 

передбачено проспектом цінних паперів (умовами їх розміщення); 

5) операції з купівлі-продажу державних цінних паперів, номінованих в 

іноземній валюті, якщо ініціатором або отримувачем за такою валютною 

операцією є банк; 

6) інші операції, визначеними Митним кодексом України та (або) 

нормативно-правовими актами Національного банку України. [1] 

Торгівля валютними цінностями здійснюється на валютному ринку України 

та на міжнародних валютних ринках. 

Варто також розглянути оподаткування обігу іноземних валют. Податок на 

прибуток необхідно обчислювати виходячи з бухгалтерського фінрезультату (за 

П(С)БО чи МСФЗ), відкоригованого на різниці, передбачені ПКУ. [2] 

Різниці, які коригують фінансовий результат, — це, зокрема, амортизаційні 

різниці, різниці, що виникають під час формування резервів (забезпечень), 

різниці, які виникають під час здійснення фінансових операцій (пп. 134.1.1 

ПКУ). Такі різниці коригують бухгалтерський фінансовий результат як у бік 

зменшення, так і в бік збільшення бази. [2] 

Різниць, пов’язаних із відображенням операцій в іноземній валюті, у ПКУ не 

передбачено, тож усе, як відображено в бухобліку за цією операцією, так і 

лишиться з метою оподаткування. [2] 

Ситуація щодо єдиного податку не така однозначна. 

Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ПКУ доходом платника єдиного податку є будь-

який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень цієї юридичної 

особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі 

(готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, 

визначеній п. 292.3 ПКУ. [2] 

У разі якщо дохід у грошовій формі отримано в інвалюті, то діятимуть норми 

п. 292.5 ПКУ. Якщо з платником єдиного податку розрахувалися в іноземній 

валюті, тоді суму отриманої валюти необхідно перерахувати в гривні згідно з 

офіційним курсом НБУ на дату здійснення операції. Така перерахована сума і є 

оподатковуваним доходом для платника єдиного податку. [2] 

При цьому позитивне значення курсових різниць від перерахунку іноземної 

валюти включається до складу доходів такого платника податку. Від’ємне 

значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти не зменшує базу 

оподаткування єдиним податком. 

Офіційний курс гривні до долара США зафіксований на рівні, на якому він 

був 24 лютого 2022 р. Інші курси НБУ визначає щоденно або щомісяця залежно 

від валюти. 

Порядок визначення курсу купівлі/продажу готівкової валюти закріплений у 

постанові і залежить від офіційного курсу, визначеного НБУ. Курс купівлі 

іноземної валюти має бути не нижчий за офіційний курс НБУ на день здійснення 

операції, а курс продажу може відхилятися не більш ніж на 10% від офіційного 

курсу НБУ, який діє у день здійснення операції. [3] 
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Було введено зміни для волонтерської діяльності, яка під час війни відіграє 

величезну роль на нашому шляху до перемоги. Для сприяння діяльності 

волонтерів фізичним особам дозволено переказувати іноземну валюту для 

купівлі низки товарів за кордоном у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн в 

еквіваленті. Зокрема, до таких товарів належать бронежилети, каски, шоломи, 

військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, 

оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, 

каремати та засоби для надання домедичної допомоги. [3] 

Все ще діє обов’язок декларувати валюту, яка ввозиться або вивозиться за 

кордон, якщо сума перевищує 10 тисяч євро. 

Висновки:  

Державі потрібно відслідковувати обіг валют та діяльність валютних 

обмінників, адже зараз є дуже багато незареєстрованних обмінних пунктів, які 

спекулюють курсом валют та не сплачують податки за свою діяльність. 

На жаль, допомога від зовнішніх партнерів наразі нижча, ніж озвучена 

урядом потреба у 5 млрд. дол. на місяць. Отже, як уряду, так і Нацбанку 

необхідно буде ухвалювати непопулярні, але необхідні рішення. Одне з них – 

підвищення облікової ставки до 25% – Нацбанк уже ухвалив, а також поступово 

почав переходити до плаваючого курсу (девальвація гривні дещо пом’якшить 

наслідки макроекономічного шоку). Крім того, необхідно буде найближчим 

часом повернути, а, можливо, й підвищити податки, зокрема податки на імпорт, 

а також скоротити перелік товарів критичного імпорту. 
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