
 

 
Яким чином оподатковується ПДФО дохід у вигляді інвестиційного 

прибутку, отриманого ФО – резидентом від операцій з облігаціями 

внутрішніх державних позик? 
 

Відповідно до п. 3 ст. 16 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480-
IV «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (у редакції Закону 

України від 19 червня 2020 року № 738-IX) облігації внутрішньої державної 

позики України – це цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішніх 

ринках капіталу і підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування 

пред’явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з виплатою доходу 

відповідно до умов розміщення облігацій. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 

«Про випуски облігацій внутрішніх державних позик» із змінами та 

доповненнями встановлено, що Міністерство фінансів України виступає 

емітентом державних облігацій. 
Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розд. IV Податкового 

кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та 

доповненнями (далі – ПКУ), відповідно до п. 162.1 ст. 162 якого платником 

податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа – резидент, яка 

отримує доходи з джерела їх походження в Україні. 
Статтею 165 ПКУ визначено перелік доходів, які не включаються до 

розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. 
Так, згідно з п.п. 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, 

інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями 

Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну фінансову політику та/або реалізує державну бюджетну політику у 

сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, з 

урахуванням курсових різниць. 
Таким чином, дохід, отриманий фізичною особою – резидентом у вигляді 

інвестиційного прибутку від операцій з облігаціями внутрішніх державних 

позик, емітованих Міністерством фінансів України не включається до 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, 

тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб. 
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