Україна, Київ вул. Велика Васильківська 9/2, оф.67,
тел. (044) 287 48 38, (044) 287 76 76, (044) 284 37 77
www.jurimex.ua, www.jurblog.com.ua
Національний банк має намір уперше врегулювати питання щодо забезпечення
належного рівня кіберзахисту та інформаційної безпеки у сфері переказу коштів
27 вересня 2018 р. на офіційному сайті
Національного банку України з’явився відповідний проект
постанови Правління Національного банку України «Про
затвердження
Положення
про
кіберзахист
та
інформаційну безпеку в платіжних системах та системах
розрахунків» (далі - проект постанови).
Як зазначено Національним банком України, цей
документ розроблено на виконання вимог Закону України
«Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»,
згідно з яким Національний банк має визначити порядок,
вимоги та заходи із забезпечення кіберзахисту та
інформаційної безпеки для суб’єктів переказу коштів, а
також здійснювати контроль за їх виконанням.
Вказаним проектом постанови запропоновано визначити:
- вимоги до суб’єктів платіжного ринку щодо побудови системи захисту інформації
та кібербезпеки;
- порядок дій при виявленні кібератак, що знижують надійність функціонування
платіжних систем та систем розрахунків;
- вимоги до організаційних та технічних заходів з метою забезпечення захисту
інформації та кібербезпеки суб’єктами платіжного ринку тощо.

Як зазначено в самому проекті постанови, дія Положення поширюється на: 1)
платіжні організації платіжних систем та систем розрахунків, створених резидентами
України; 2) учасників-резидентів платіжних систем та систем розрахунків, створених як
резидентами, так і нерезидентами України; 3) операторів послуг платіжної інфраструктури;
4) платіжні організації міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, у частині
їх діяльності на території України. Варто звернути вагу, що дія Положення не поширюється
на платіжні системи, створені Національним банком України.
Вказаним Положенням наводяться визначення термінів, що мають використовуватися
у зазначеному Положенні, а саме йдеться про визначення термінів таких як: автентифікація
багатофакторна; віртуальна машина; гіпервізор; демілітаризована зона; засоби мережевого
екранування; ключовий суб’єкт платіжного ринку; компонент; контрольована зона;
криптографічний алгоритм; критичне приміщення; критичні дані; надійні засоби;
несанкціоноване втручання; тестування на проникнення; твердотільний накопичувач.
Крім того, пропонується встановити загальні вимоги до суб’єктів платіжного ринку;
порядок використання та адміністрування засобів захисту мережі; вимоги до суб’єкта
платіжного ринку щодо взаємодії компонентів під час здійснення переказів коштів за участю
двох платіжних систем; вимоги до суб’єкта платіжного ринку щодо створення та перевірки
електронного підпису на електронних документах; визначити процедури генерації,
розповсюдження, зберігання, використання та сертифікації криптографічних ключів;
встановити вимоги щодо забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту ключовими
суб’єктами платіжного ринку.
Так, наприклад, суб’єкт платіжного ринку зобов’язаний використовувати засоби
захисту мережі (апаратні та/або програмні), які мають чинний на момент початку
експлуатації системи захисту мережі сертифікат відповідності або позитивний експертний
висновок ДССЗЗІ, у випадках їх застосування для: 1) захисту мережевого з’єднання між
компонентами суб’єкта платіжного ринку; 2) передавання між компонентами
незашифрованої інформації без електронного підпису.
Як наслідок, прийняття вказаного вище проекту постанови, зможе забезпечити
надійне функціонування та ефективність платіжних систем і систем розрахунків, покращити
вже існуючі платіжні системи з урахуванням сучасних технологій захисту інформації, а
також, забезпечити інформаційну безпеку у сфері переказу коштів.

Пропонується законодавчо закріпити оподаткування прибутку від операцій з
віртуальними активами
27 вересня 2018 р. до Верховної Ради України подано ще один проект Закону про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з
віртуальними активами в Україні за № 9083-1 від 27.09.2018 (далі – законопроект).
Вказаним законопроектом запропоновано доповнити визначення, зокрема таких,
термінів як блокчейн; віртуальні активи; що таке криптовалюта; майнінг; що слід розуміти
під операціями з віртуальними активами; що є прибутком від операцій з віртуальними
активами; токен.
Так, зокрема під операціями з віртуальними активами слід розуміти - будь-які
операції з обміну віртуальних активів на національні валюти в розумінні підпункту 14.1.202

пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, за винятком операцій, які не є об’єктами
оподаткування, з обміну віртуального активу одного виду на інший та безоплатної передачі.
До об’єкту оподаткування пропонується включити прибуток від операцій з
віртуальними активами, який визначається як позитивна різниця між доходом, отриманим
платником податку від обміну віртуальних активів на національні валюти та витратами,
пов’язаними з їх придбанням та/або майнінгом, з урахуванням відповідних особливостей.
Щодо безпосередньо ставки оподаткування, то прибуток від операцій з віртуальними
активами, оподатковується за ставкою 5 відсотків бази оподаткування.
Крім того, до операцій, що не є об’єктом оподаткування пропонується віднести,
операції з віртуальними активами; обмін віртуальних активів одного виду на інший, за
виключенням обміну токенів, що посвідчують права на товари, постачання яких є об'єктом
оподаткування.
Слід звернути увагу, що з метою стимулювання розвитку ринку віртуальних активів в
Україні, законопроектом пропонується тимчасово, на період до 31 грудня 2029 року
включно, встановити, що дохід фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб,
отриманий ними від операцій з віртуальними активами, звільняється від сплати будь-яких
податків (зборів) з доходів; звільняються від оподаткування податком на додану вартість
операції операції з ввезення на митну територію України та реалізації на митній території
України обладнання (окремих частин чи деталей), що призначене виключно для майнінгу і
класифікується у товарній підкатегорії 8471500000 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі
вироблених в Україні).
Отже, за результатами реалізації змін передбачених законопроектом чи відбудеться
розвиток ринку віртуальних активів в Україні, зможе показати тільки час. Однак, прийняття
запропонованих змін надасть змогу затвердити на законодавчому рівні, основні правові
принципи ринку віртуальних активів, ймовірно вивести з тіньового обігу операції з
віртуальними активами, а загалом запровадження таких змін збільшить міжнародний
авторитет України як прогресивної і сучасної держави.
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