Фінансова реструктуризація:
Оподаткування
Київ

The better the question. The better the answer.
The better the world works.

26 вересня 2017

Мета податкових пільг
Головна мета податкової частини Закону «Про фінансову
реструктуризацію» та відповідних змін до Податкового Кодексу:
►

Податкові стимули для кредиторів та боржника

►

Усунення податкових перепон для реструктуризації боргу

Спеціальні податкові стимули покривають:
►

Наслідки для кредитора

►

Загальні наслідки для боржника

►

Спеціальні правила щодо податкового боргу

Строк для реструктуризації – до жовтня 2019 року
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Наслідки для кредитора

1.1. Наслідки для кредитора:
Податок на прибуток
► Доходи

в бух.обліку від
розформування резервів -

►

В періоді реструктуризації Коригування (зменшення бази)
на 100% суми розформованого
резерву

►

Упродовж наступних 3-х років –
збільшення бази щороку на 1/3
такого резерву

(п.39 Підрозділу 4 Перехідних
положень ПКУ)
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Фактично розстрочення
оподаткованого
доходу
на 3 роки

1.2. Наслідки для кредитора:
Податок на прибуток
► Списання

(анулювання,
прощення) боргу за рахунок
резервів -

►

В періоді реструктуризації –
немає коригування (збільшення
бази) на суму такого списання
для боргу, що не відповідає
ознакам «безнадійності» для
цілей ПКУ (по п.14.1.11, 139.3.3
ПКУ)
(п.39 Підрозділу 4 Перехідних
положень ПКУ)
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На відміну від
доходу від
розформування
резерву – повне
звільнення

1.3. Наслідки для кредитора:
ПДВ
► При

зверненні стягнення на
майно боржника – ПДВ не
застосовуються (немає
кредиту та ризиків)

► При

подальшому відчуженні
– ПДВ лише на прибуток
банку

(п.189.15, п.197.12 ПКУ)
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Необхідно
оформляти
передання майна
як стягнення
Пільга не має
обмежень в часі,
не прив'язана до
фінансової
реструктуризації

Загальні наслідки для боржника

2.1. Наслідки для боржника:
Податок на прибуток
► Доходи

в бух.обліку від
списання боргу кредиторами
(крім податкового боргу) –
немає пільг

►

В періоді реструктуризації –
можливе виникнення прибутку та
сплата податку на прибуток
(п.39 Підрозділу 4 Перехідних
положень ПКУ)
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На відміну від
податкового
боргу – немає
пільги

2.2. Наслідки для боржника:
ПДВ
► При

постачанні майна для
погашення боргу
►

Немає зобов'язань з ПДВ

►

Немає коригування
історичного кредиту з ПДВ
згідно з п.198.5 ПКУ
(п.46 Підрозділу 2 Перехідних
положень ПКУ)
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Важливо врахувати
особливості Закону
«Про фінансову
реструктуризацію»
► Формат
передання
► Дотримання
плану
реструктуризації
► Пільга діє до
1.01.2020р.

Спеціальні правила про
податковий борг

3.1. Наслідки для боржника:
Податковий борг
► Доходи

в бух.обліку від
списання податкового боргу
– повне звільнення

►

В періоді реструктуризації –
коригування, зменшення бази
для податку на прибуток

(п.39 Підрозділу 4, п.37 Підрозділу
10 Перехідних положень ПКУ)
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Важливо, щоб:
► Податкові

органи
були залученими
кредиторами

► Податковий

борг
був врахований у
погодженому
плані
реструктуризації

3.2. Наслідки для боржника:
Податковий борг
► Списання

податкового боргу

►

> 3 років до дати реструктуризації,
+ Штрафи, пені, що оскаржуються
= безумовне писання

►

< 3 років до дати реструктуризації:
► На

умовах плану
реструктуризації = Пропорційно
частині боргу, списаній іншими
кредиторами

► Не

покриває борг з ПДФО та ЄСВ

(п.37 Підрозділу 10 Перехідних
положень ПКУ)
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Важливо, щоб:
► Податкові

органи
були залученими
кредиторами

► Податковий

борг
був врахований у
погодженому
плані
реструктуризації

3.3. Наслідки для боржника:
Податковий борг
► Розстрочення/відстрочення

податкового боргу
►

На умовах плану
реструктуризації, рівних з іншими
кредиторами

►

Не більш ніж на 3 роки

►

Не покриває борг з ПДФО та ЄСВ
(п.37 Підрозділу 10 Перехідних
положень ПКУ)
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Важливо, щоб:
► Податкові

органи
були залученими
кредиторами

► Податковий

борг
був врахований у
погодженому
плані
реструктуризації

3.4. Наслідки для боржника:
Податковий борг
► Зупинення

нарахування пені,

штрафів
►

Упродовж мораторію для
проведення фінансової
реструктуризації

(ч.3 ст.21 Закону)
► Звільнення

майна боржника з
податкової застави/арешту:
►

З дня погодження плану
реструктуризації

(п.37 Підрозділу 10 Перехідних
положень ПКУ)
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Важливо, щоб:
► Податкові

органи
були залученими
кредиторами

► Податковий

борг
був врахований у
погодженому
плані
реструктуризації

Загальні рекомендації
► При

розробленні заходів фінансової реструктуризації:

►

Оцінити ефект в бухгалтерському та податковому обліку

►

Врахувати формулювання правил про пільги в ПКУ –
«попасти» в пільгу
►

Поки що замало практики, позиція податкових органів з
технічних деталей не відома

►

Одержати індивідуальну консультацію

► Врахувати

строки:

►

Закон «Про фінансову реструктуризацію» втратить чинність
у жовтня 2019 року

►

Спеціальні податкові пільги втратять чинність одночасно?
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Законодавство в сфері кадрового
діловодства
► Постанова від 13.02.2013 №115 "Про порядок повідомної реєстрації галузевих

Дякуємо за увагу!

(міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів”
► Постанова від 22.05.1996 №1 "Про затвердження Інструкції щодо бронювання
військовозобов'язаних за підприємствами, установами та організаціями на період
мобілізації та воєнного часу”
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Інформація про компанію EY
EY є міжнародним лідером із аудиту, оподаткування, супроводу угод і
консультування. Наші знання та якість послуг, які ми надаємо, сприяють зміцненню
довіри і впевненості на ринках різних країн у всьому світі. Ми формуємо команду
видатних лідерів, під чиїм управлінням наш колектив виконує взяті на себе
зобов'язання. Таким чином, ми робимо суттєвий внесок у поліпшення ділового
середовища в інтересах наших співробітників, клієнтів і суспільства в цілому.
Назва EY відноситься до глобальної організації та може відноситися до однієї чи
декількох компаній, що входять до складу Ernst & Young Global Limited, кожна з яких
є окремою юридичною особою. Ernst & Young Global Limited – юридична особа,
створена відповідно до законодавства Великобританії, - є компанією, що обмежена
відповідальністю її учасників, і не надає послуг клієнтам. Дізнайтеся більше на сайті:
ey.com.
Інформація, що міститься в цій публікації, призначена лише для загального
ознайомлення і не може розглядатися як професійні рекомендації у сфері
бухгалтерської звітності, оподаткування чи інших галузях. Із будь-яких конкретних
питань слід звертатися до фахівця відповідного напрямку.
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