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ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТ:
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ І

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

В умовах формування глобального світового простору, роз-
витку інформаційно-комп’ютерних технологій в повсякденне
життя людей впроваджуються фінансові інновації.

Однією із таких фінансових інновацій виступає криптова-
люта, під якою розуміють вид електронних (цифрових) грошей,
захищених від підробки, які можна зберігати в електронних га-
манцях і переводити між гаманцями. Можливість використання
криптовалют була відкрита в 2008 році і за дев’ять років набула
широкого поширення. Сьогодні в світі налічується більше 1,7
тис. віртуальних валют.

Найпоширенішою з них залишається біткоіни (англ. -
bitcoin). Bitcoins не випускаються центральними банками і не за-
лежать від кредитно-грошової політики тієї чи іншої держави.
Емісія відбувається тільки в цифровому вигляді. Будь-який ба-
жаючий може отримати криптовалюту, використовуючи комп’ю-
терні можливості.

Варто зазначити, що віртуальні валюти як форма грошових
цінностей можуть бути використані як у законних, так і у неза-
конних цілях. Основна перевага, яка приваблює користувачів
криптовалют, це анонімність. У зв’язку з цим сьогодні є випадки
використання криптовалюти для оплати наркотиків, терористич-
них актів, вбивств на замовлення, відмивання коштів.
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Тому обіг та створення криптовалют зумовлюють питання
про її правове регулювання. Проте чимало людей не уявляють і
не знають про можливе існування крипто валюти. Більше того
має місце недостатнє обговорення та відсутність опрацювання
сутності Bitcoin і його аналогів з боку державних органів при
прийнятті законів чи інших нормативних актів.

У різних країнах світу правове регулювання використання
криптовалют має свої особливості. Так, у США, Японії та Норве-
гії податковими органами чітко визначено, що криптовалюти не є
платіжними засобами, однак у накопиченій формі вони є багатст-
вом власників і, таким чином, повинні оподатковуватися подат-
ком на власність. У Китаї державним структурам заборонено ви-
користовувати віртуальні валюти, а у Тайланді їх взагалі визнано
нелегальними. У країнах ЄС органи державної влади по-різному
трактують сутність криптовалют. Наприклад, у Франції банкам
дозволено здійснювати транзакції клієнтів у криптовалютах. У
Голландії криптовалюта не підпадає під жодне з визначень гро-
шей і тому не асоціюється із ними. Саме тому уряд вважає її вла-
сністю особи, що повинна оподатковуватися податком на влас-
ність, що складає 25%. Схожої точки зору дотримуються і пред-
ставники органів державної влади у Німеччині. В Угорщині ви-
користання криптовалют не заборонене, однак повідомляється
про підвищені ризики їх використання. Разом з тим, після відпо-
відного запиту шведської влади за роз’ясненнями щодо того, чи є
біткоїни грошима чи товаром, Європейський суд встановив, що,
оскільки біткоїни були створенні лише «як засіб платежу», то їх
слід розглядати як традиційну валюту, а не як товар. Віднині на
території ЄС криптовалюта біткоїн може виступати засобом пла-
тежу на рівні з традиційними валютами [1].

В Україні спостерігається однозначна позиція державних орга-
нів з приводу використання криптовалют. Так, Національний банк
України (НБУ) у листі НБУ № 29-208/72889 від 08.12.2014 розглядає
криптовалюту як грошовий сурогат, який не має забезпечення реаль-
ної вартості і її використання на території України як засобу платежу
є недопустимим, оскільки суперечить українському законодавству.
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Проте для законодавчої визначеності правового статусу
криптовалюти у Верховній Раді України зареєстровано декілька
законопроектів. Так, 06 жовтня 2017 року зареєстровано Проект
Закону України «Про обіг криптовалюти в Україні»(законопроект
№ 7183). Ініціатори законопроекту обґрунтовують необхідність
прийняття зазначеного закону тим, що криптовалюта набирає все
більшу популярність в усьому світі, її розвиток заборонити техні-
чно неможливо і економічно недоцільно. Метою законопроекту є
надання офіційного статусу криптовалюті, регуляції правовідно-
син щодо її обігу, зберігання, володіння, використання та прове-
дення криптовалютних операцій в Україні. Зазначений законо-
проект визначає, що криптовалюта отримується як винагорода
системи блокчейн, в результаті її генерації у системі блокчейн
майнером. Майнером є будь-яка фізична особа, фізична особа-
підприємець або юридична особа, яка за допомогою спеціалізо-
ваного обладнання забезпечує працездатність та безпечність сис-
теми блокчейн, криптовалютних транзакцій, і, в залежності від
правил системи блокчейн, отримує винагороду системи блокчейн
та/або набуває права власності на крипто валюту [2].

Окрім правового регулювання суперечливою є правова при-
рода криптовалюти. Можна виділити різні позиції вчених та
практиків з цього приводу.

Прибічники першої позиції вважають, що Bitcoin – це суку-
пність інформації. У його основі лежить blockchain – зашифрова-
ний масив даних про всі операції, які були проведені в розподіле-
ній мережі за весь час її існування.

Другою позицією є те, що Bitcoin є близьким до товару.
Проте національне законодавство не дає нам чіткого визначення
товару як такого, а позначає лише частину цього поняття для
конкретних правовідносин.

Третім проблемним питанням є суб’єкти криптовалюти і
відносини між ними. Тут мова йде про те, хто має право створю-
вати криптовалюту та здійснювати операції щодо неї. Найбільш
доцільним є звернутися до п.1.13 ст. 1 Закону України «Про пла-
тіжні системи та переказ коштів в Україні» від 04.06.2017, який
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визначає, що емітентом електронних платіжних засобів є винят-
ково банк. Крім того, банк, що здійснює випуск електронних
грошей, бере на себе зобов’язання з їх погашення. Проте банки в
Україні не займаються створенням криптовалюти.

Як свідчать вітчизняні юристи, судді через відсутність тех-
нічних знань і досвіду у подібних справах подекуди приймають
дуже суперечливі рішення (наприклад, Апеляційний суд м. Києва
у рішенні від 12 жовтня 2016 року зазначив, що цифрова продук-
ція біткойн не є предметом матеріального світу, не має індивіду-
альних ознак, а тому не може бути об’єктом судового захисту, а
вже 13 жовтня 2016 року Харківський апеляційний адміністрати-
вний суд постановив, що всі операції, що проводяться з E-
DinarCoin, можуть бути прирівняні до операцій зі звичайними
грошима). Тому у вітчизняних реаліях сфера цифрових грошей
конче потребує втручання законодавця [3].

Очевидною проблемою, що випливає із відносин між цими
суб’єктами криптовалют є захист прав. У листі НБУ наголошу-
ється, що всі ризики за використання в розрахунках «віртуальної
валюти/крипто валюти» несе учасник розрахунків за ними. Наці-
ональний банк України як регулятор не відповідає за можливі ри-
зики і втрати, пов’язані з використанням «віртуальної валю-
ти/криптовалюти».

Наступною проблемою є оподаткування криптовалюти. Єв-
ропейський Суд в своєму рішенні у справі Skatteverket v. David
Hedqvist (C-264/14) постановив застосовувати до суб’єктів, які
займаються обміном національних валют на віртуальну крипто-
валюту Bitcoin, звільняються від ПДВ.

В Україні до криптовалютним операціям застосовуються
стандартні правила оподаткування. Питання щодо податку на до-
даткову вартість є досить спірним, тому що криптовалюта не ви-
значена як товар на законодавчому рівні.

Найбільш гострою постає проблема застосування криміна-
льної відповідальності за дії, вчинені із застосуванням криптова-
лют. Прикладом цього є рішення Окружного суду Флориди, у
якому суд дійшов висновку про те, що будь-який продаж Bitcoin
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тому, хто планує використовувати її в злочинних цілях, не є до-
статньою основою для обвинувачення в легалізації (відмиванні)
доходів, отриманих незаконним шляхом, навіть при тому, що
злочинний намір є очевидний при продажі криптовалюти.

У Листі НБУ від 8 грудня 2014 року №29-208/72889 зазна-
чається, що діяльність з купівлі-продажу Bitcoinза долари США
або іншу іноземну валюту має ознаки функціонування так званих
фінансових пірамід та може свідчити про потенційне залучення у
здійсненні сумнівних операцій відповідно до законодавства про
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Висновки. Передові технології, як і електронна готівка, по-
ступово отримують поширення і в Україні. В цілому, викорис-
тання криптовалюти є новим способом здійснення платежів в
електронній комерції. При належному удосконаленні технології,
законодавчому регулюванні та поліпшенні відповідної інфра-
структури електронні гроші можуть стати невід’ємною частиною
повсякденного життя українців. Законодавче закріплення засто-
сування криптовалюти має вплинути на ряд позитивних змін, як
для економіки країни так і для розвитку науково-технічного про-
гресу, а саме: створення та розвиток нового економічного сек-
тору в Україні; створення робочих місць; збільшення об’єму над-
ходження податків до бюджету.
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