
Право клієнта на інформацію 
відповідно до ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» 

 
1 про фінансову послугу, що 
пропонується надати клієнту, із 
зазначенням вартості цієї 
послуги для клієнта, якщо інше 
не передбачено законами з 
питань регулювання окремих 
ринків фінансових послуг; 
Уповноважена особа 

Товариства повідомляє про детальні умови договору купівлі продажу цінних паперів, включаючи ціну 
купівлі продажу, визначені проектом договору купівлі продажу, який Вам надається до його укладання. 
Ціна комісії торгівця залежить від суми договору, а саме 1% від суми договору (номінальної чи договірної), 
але не менше 250,00 грн за договір. 

Тарифи на послуги зберігача, як депозитарної установи викладені окремим документом.      

2 про умови надання 
додаткових фінансових послуг 
та їх вартість; 

 
Надання додаткових фінансових послуг умовами договору купівлі продажу не передбачається 

 
З про порядок сплати податків 
і зборів за рахунок фізичної 
особи в результаті отримання 
фінансової послуги; 

Відповідно Податкового кодексу України Торговець ЦП нараховує, утримує з Продавця для 
подальшої сплати до бюджету особливого (акцизного) податку з відчуження ЦП у розмірі від 0 до 1,5% 
від договірної вартості ЦП, крім випадків передбачених пунктом 213.2 статті 213 Податкового кодексу 
України: 

Не є платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з 
деривативами центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи, державні установи та 
організації - не суб'єкти підприємницької діяльності. 

Не є платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з 
деривативами фізичні або юридичні особи - резиденти або нерезиденти (в тому числі їх відокремлені 
підрозділи), які проводять операції з відчуження акцій ощадних (депозитних) сертифікатів, акцій 
приватних акціонерних товариств, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, цінних 
паперів, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, емітованих нерезидентами. 

Ставки податку за операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами згідно 
статті 215 Податкового кодексу України 

215-1.1. Податок справляється у розмірі: 
215-1.1.1. 0 відсотків від суми операції з продажу на фондовій біржі цінних паперів, за якими 

розраховується біржовий курс, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної фінансової політики; 

215-1.1.2. 0 відсотків від суми операції з деривативами на фондовій біржі; 
215-1.1.3. 0,1 відсотка від суми операції з продажу поза фондовою біржею цінних паперів, що 

перебувають у біржовому реєстрі*; 
215-1.1.4. 1,5 відсотка від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не 

перебувають у біржовому реєстрі; 
215-1.1.5. 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за укладений дериватив (контракт) 

поза фондовою біржею. 

Торговець цінними паперами згідно Податкового кодексу України повинен нараховувати(15%, 
17%), утримувати та сплачувати податок з доходів фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок 
особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність 
податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм у порядку, передбаченому 
Податковим Кодексом 

* Біржовий реєстр - складова біржового списку, що містить інформацію щодо лістингових цінних 
паперів.(Рішення НКЦПФР 19.12.2006 N 1542) 

 
4 про механізм захисту 
фінансовою установою прав 
споживачів та порядок 
урегулювання спірних питань, 
що виникають у процесі надання 
фінансової послуги; 

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що 
виникають у процесі надання фінансової послуги; 
Захист прав споживачів здійснюється шляхом дотримання вимог законодавства. 
Спори по договорах купівлі продажу вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення сторонами 
згоди, вирішення спорів здійснюється у порядку, встановленому Договором та чинним законодавством 
України. 

 

 5 про реквізити органу, який 
здійснює державне регулювання 
ринків фінансових послуг 
(адреса, номер телефону тощо), 
а також реквізити органів з 
питань захисту прав споживачів; 

Центральний апарат Нацфінпослуг 

01001, м.Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3, 

Факс: (044) 235-77-51  
Приймальня Голови Нацфінпослуг 
Тел.: (044) 234-39-46 
Канцелярія Нацфінпослуг 
Тел.: (044) 234-02-24 

Центральний апарат Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку  
01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30 
Тел : (044) 254 25 53 
 
Держфінмоніторинг України 
 04655 МСП 655 м. Київ, 
вул.Білоруська,24 
Тел.: (044) 594-16-03

 

6 про розмір винагороди 
фінансової установи у разі, коли 
вона пропонує фінансові 
послуги, що надаються іншими 
фінансовими установами. 

Безкоштовно 


