
Інформація про умови та порядок діяльності фінансової установи 
як торговця цінними паперами 

ТОВ "СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" 
згідно з частиною другою статті 12 Закону України 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 
 
 
1. Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКИЙ 

ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (надалі – Фінансова установа). 

2. Місцезнаходження: 40011, Сумська обл., м. Суми, вул. Супруна, 26. 

3. Контактний телефон: +38 (0542) 65-54-58. 

4. Адреса електронної пошти: sfc-t@ukr.net. 

5. Відомості про державну реєстрацію: Державна реєстрація проведена 08.04.2010 р. Виконавчим 
комітетом Сумської міської ради, номер запису: 1 632 102 0000 007678 

6. Інформація щодо включення Фінансової установи до державного реєстру фінансових установ: 
Фінансова установа включена до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги 
на ринках капіталу, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 24.06.2010 р., 
реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі): №1656. 

7. Інформація щодо наявності права на надання відповідної фінансової послуги:  

 Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими 
інструментами, що передбачає брокерську діяльність, серія АЕ № 642031, видана 22.05.2015 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії необмежений. 

 Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими 
інструментами, що передбачає субброкерську діяльність, Рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку №420 від 01.07.2021 року. 

8. Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності 
Фінансової установи: 

Національна комісія цінних паперів та фондового ринку 
Адреса: 01010, Київ вул. Московська 8, к. 30 
Телефон: 8 (044)280-85-95  
Офіційний веб сайт: https://www.nssmc.gov.ua/. 

9. Порядок визначення суми зборів, платежів, інших витрат, які повинен сплатити клієнт 
(включно з податками): 

Розмір, порядок нарахування та сплати винагороди за надання фінансових послуг визначається в 
кожному договорі з клієнтом окремо. 

Податок на доходи фізичних осіб 
Особливості нарахування (виплати) та оподаткування інвестиційного прибутку для фізичних осіб 

викладені у п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (надалі – Кодекс). 
Податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з 

використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний 
торговець (крім операцій з цінними паперами, визначеними у пп. 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).  

Податковий агент під час кожного нарахування платнику інвестиційного прибутку нараховує 
(утримує) податок за ставкою 18 %, визначеною пп. 167.5.1 п. 167.5 ст. 167 Кодексу, та сплачує 
(перераховує) утриманий податок до бюджету. 

Інвестиційним прибутком відповідно до пп. 14.1.81-1 п. 14.1 ст. 14 Кодексу є дохід у вигляді 
позитивної різниці між доходом, отриманим платником податку від проведення операцій з цінними 
паперами з урахуванням курсової різниці, деривативами та корпоративними правами, випущеними в 
інших, ніж цінні папери, формах, та витратами на придбання таких інвестиційних активів.  

Нормативні документи, що регулюють оподаткування операцій з цінними паперами:  
а) Кодекс; 
б) Методика визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при 

виконанні ним функцій податкового агента, затверджена наказом Міністерства фінансів України 
22.11.2011 № 1484, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22.11.2011 № 1689, 
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24 січня 2012 р. за № 100/20413; 



в) Наказ Міністерства фінансів від 02.10.2015 №859 "Про затвердження форми податкової 
декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий 
стан і доходи". Особливості оподаткування інвестиційного прибутку, отриманого нерезидентами на 
території України.  

 
Військовий збір  
Пунктом 16-1 підрозділу 10 "Інші перехідні положення" розділу XX "Перехідні положення" 

Податкового кодексу України передбачено, що тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної 
Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.  

Платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 Кодексу, а саме: фізична особа - резидент, 
яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; фізична особа - 
нернерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; податковий агент. 

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, 
встановленому ст. 168 Кодексу, за ставкою 1,5% від бази оподаткування, визначеної пп. 1.2 пункту 16-1. 

Особливості оподаткування інвестиційного прибутку, отриманого нерезидентами на території 
України 

У разі якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту резидентом - 
юридичною особою, такий резидент вважається податковим агентом нерезидента щодо таких доходів. 

Під час укладення договору з нерезидентом, умови якого передбачають отримання таким 
нерезидентом доходу з джерелом його походження в Україні, резидент зобов'язаний зазначити в договорі 
ставку податку, що буде застосована до таких доходів. (пп. 170.10.3. п. 170.10. ст. 170 Кодексу) Доходи з 
джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь 
нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням 
особливостей, визначених деякими нормами цього розділу для нерезидентів). (пп. 170.10.1. п. 170.10. ст. 
170 Кодексу). 

Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування 
стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх 
походження з України визначені ст. 103 Кодексу. 

10. Інформація про договір про надання фінансових послуг: 
а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг: не 

передбачено; 
б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також 

інші умови використання права на відмову від договору: не передбачено; 
в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується): не застосовується; 
г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання 

договору, а також наслідки таких дій: право розірвання договору встановлюється індивідуально для 
кожного клієнта. На дату розірвання договору клієнт має сплати вартість фактично наданих послуг; 

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору: за письмовою згодою сторін шляхом 
підписання додаткового договору; 

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди 
споживача фінансової послуги: така можливість відсутня. 

11. Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг: 
Спори, які виникають з процесі надання фінансової послуги вирішуються шляхом переговорів.  
Позасудовий розгляд скарг споживачів здійснюється шляхом розгляду письмових звернень 

відповідно до вимог: Закону України "Про звернення громадян". 
Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 40011, Сумська обл.,  

м. Суми, вул. Супруна, 26. 

12. Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до 
законодавства: відсутні. 


