
АНОТАЦІЯ ДО ЗЕЛЕНОЇ КНИГИ  
«РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ»

З 2009 року, часу заснування біткоїну, до 2018 було створено до 1800 різних криптовалют. Компаніями 
українського походження за 2017-2018 було створено біля 25 різних криптовалют, за рахунок розміщення 
яких було залучено понад 100 млн дол. США. Також Україна входить до топ-10 країн світу за кількістю 
користувачів криптовалют, серед власників принаймні 42 державних службовця.

Криптовалюти на гривню обмінюють 3 біржі, а щоденні обсяги торгів на них із використанням гривні сягають 
еквіваленту 1,9 млн дол. США. Також обміняти криптовалюту на гривню можна у 18 онлайн-обмінниках, і 
в понад 4 тисяч фізосіб.

ДОБОВИЙ ОБСЯГ ТОРГІВ ПАР КРИПТОВАЛЮТА / ГРИВНЯ НА ОСНОВНИХ БІРЖАХ,  
в еквіваленті тис. дол США
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При цьому в Україні відсутні зареєстровані компанії, що здійснюють відповідну діяльність. Це пов’язано з 
ризиками та обмеженнями, які обумовлені невизначеністю правового статусу криптовалют та операцій з 
ними.

http://coinmarketcap.com


В ході аналізу регулювання ринку криптовалют ми зробили такі висновки:

 Криптовалюти можуть вважатися нематеріальним активом відповідно до чинного законодавства;

 Криптовалюти є товаром для цілей оподаткування;

 Операції з криптовалютами не є об’єктом оподаткування ПДВ;

 Два ключові рішення українських судів щодо криптовалют мають хибне обґрунтування;

 Майнери несуть ризик конфіскації обладнання;

 Смарт-контракти як самодостатні договори в Україні неможливі.

Три ключові проблеми ринку:

1  Непрогнозовані правові наслідки діяльності з криптовалютами

2  Невизначеність питання оподаткування та обліку операцій з криптовалютами

3  Невизначеність необхідності ліцензування послуг з розробки криптовалют

При цьому найближчим часом в ЄС наберуть чинності зміни щодо криптовалют, які будуть обов’язковими 
для імплементації в Україні, а саме:

1  Визначення поняття віртуальних валют;

2  Визначення обов’язку провайдерів сервісів на ринку криптовалют бути суб’єктами первинного 
фінансового моніторингу (так само як банки, платіжні організації та інші).

Пропонуємо обговорити висновки Зеленої книги та шляхи вирішення проблем ринку криптовалют.

З МЕТОЮ НАПРАЦЮВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ У ГАЛУЗІ 
ОФІС ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЧИНАЄ ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ.
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