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Надано оцінку нормам Податкового Кодексу України, які регламентують питання оподаткування прибутку комерційного банку. Розглянуто механізм формування відстрочених податкових зобов’язань та відстрочених податкових активів. Проаналізовано динаміку доходів, витрат банків, у тому числі на формування
страхових резервів і податок на прибуток в умовах фінансової кризи. Обґрунтовано рекомендації з удосконалення механізмів оподаткування прибутку і адміністрування податку.
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ВСТУП
В умовах фінансової кризи погіршилася якість активів комерційних банків, що позначилося на збільшенні
витрат на формування резервів за можливими втратами і погіршенні їх фінансових результатів. У цих умовах необхідно реформувати систему оподаткування комерційних банків, забезпечити її стимулюючий вплив
на антикризовий розвиток економіки. Тому проблема оподаткування прибутку комерційних банків є актуальною, важливою і привертає до себе увагу науковців і практиків.
Сербина О.Г. акцентує увагу на двох діаметрально різних концептуальних підходах до оподаткування
банків [1, c. 204]. За першим підходом рівень оподаткування банків є недостатній і тому податкове навантаження необхідно посилити, оскільки банківська діяльність є посередницькою і належить до невиробничої
діяльності. За другим підходом до оподаткування банківської діяльності обґрунтовується необхідність зниження податкового навантаження банківського сектора з метою більшого залучення ресурсів банків у реальну економіку. Прихильники цього підходу вказують, що високі податки на прибуток банків знекровлюють
їх, посилюють нестабільність банківської системи. За цих наслідків неприпустимо встановлювати для банків
більші податкові ставки на прибуток, ніж для підприємств інших галузей та видів діяльності. Окрім цього,
високий податковий тиск на банки негативно впливає на величину процентних ставок за кредит.
Система оподаткування банку через податок на прибуток та податки, що сплачуються за рахунок витрат,
здійснює прямий вплив на фінансові результати, ліквідність, власні кошти, собівартість продуктів і послуг
банку, а система оподаткування контрагентів та клієнтів банку через податок на доходи фізичних осіб і
оподаткування процентів, інвестицій та операцій з цінними паперами впливає на вибір пріоритетних напрямків діяльності банку, асортимент банківських продуктів і послуг, ресурсний потенціал банку опосередковано [2, c. 11].
До прийняття Податкового Кодексу України у науковій періодиці обговорювалися питання податкового
обліку доходів і витрат банку. Зокрема, Петраковською О.В. визначено зміст процедур фінансового, управлінського обліку та підсистеми податкових розрахунків щодо порядку формування фінансових результатів
діяльності банку [3, c. 7]. Дослідження стану організації та методики податкового обліку вітчизняних комерційних банків дозволило Некрасовій Н.І. зробити висновки щодо їх невідповідності сучасним вимогам [4,
c. 9]. Аналіз звітності українських банків у докризовий період свідчить про те, що більшість із них уникало
включення відстрочених податкових активів та зобов’язань до балансових звітів, що призводило до недоліків у відображенні в обліку податкових витрат. Утім ситуація принципово змінилася у післякризовий
період, тому потребує дослідження проблема оподаткування комерційних банків в умовах їх збитковості.
Станом на 01.07.11 р. прибуток до оподаткування банківської системи мав від’ємне значення у розмірі
1,1 млрд. грн. В той же час, згідно даних податкової звітності об’єкт оподаткування мав від’ємне значення 37,0 млрд. грн.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження впливу фінансової кризи на оподаткування прибутку комерційних банків та
обґрунтування заходів щодо подолання існуючих проблем.
РЕЗУЛЬТАТИ
Українські банки оподатковуються на загальних засадах, утім ряд учених наголошують на виокремленні
оподаткування банківської діяльності в податковому законодавстві, яке має здійснюватися за особливими правилами [5]. Це зумовлено виконанням банками специфічних операцій, залученням в цю діяльність коштів інших
суб’єктів та встановленням державою для банків суворих економічних нормативів. Суттєві відмінності в механізмі оподаткування банків спостерігаються при сплаті ними податку на прибуток, податку на додану вартість,
а також зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початкового, регулярних та спеціальних).
Прийняття Податкового кодексу є позитивним явищем в оподаткуванні банківського сектора: регламентовано питання формування, використання та обслуговування страхових резервів, встановлено основні правила
оподаткування процентних доходів та основні положення щодо операцій з іноземною валютою, визначено
деталізований перелік банківських доходів та витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування.
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Відповідно до п. 159.2 Податкового Кодексу України банки формують резерви для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій) коштами,
розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, придбаними цінними паперами (у тому числі
іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними банківськими операціями згідно
із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії (страховий резерв).
Утім Податковим Кодексом зменшено норматив створення банками страхових резервів за рахунок валових витрат, він не може перевищувати: 20% (на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2012 року — 30%)
непогашеної основної суми боргу та нарахованих процентів і комісій, а також суми наданих гарантій на
останній робочий день звітного податкового періоду. Ця норма неоднозначно трактується: з одного боку,
вона може призвести до зменшення гарантованої суми повернення грошей вкладникам банків, а з іншого
боку — вона стимулюватиме банки підтримувати певну якість своїх активів.
У разі якщо за результатами звітного податкового періоду сукупний розмір страхового резерву зменшився (крім випадків його зменшення внаслідок відшкодування банком безнадійної заборгованості позичальника в установленому законодавством порядку за рахунок страхового резерву кредитора та зменшення нормативу формування резерву згідно із законодавством), надлишкова сума страхового резерву, яка включена
до витрат, спрямовується на збільшення доходу банку за результатами такого звітного періоду. За рахунок
створеного страхового резерву банк відшкодовує заборгованість, яка визначена безнадійною відповідно до
методики, встановленої Національним банком України.
Податковий кодекс не зробив більш зрозумілим і чітким режим реалізації заставного майна, зокрема, не
визначено, які саме операції можуть кваліфікуватися як «звернення стягнення кредитором на заставне майно» (п. 159.3), тому не зрозуміло, яким чином будуть оподатковуватися (або не оподатковуватися) ПДВ операції з продажу заставного майна в певних ситуаціях не безпосередньо банком, а його агентом або третіми
особами (наприклад, колекторами).
Починаючи з 2007 р. по 2010 р. щорічно спостерігалося загальне зростання доходів банківських установ
від 71,6 до 197,9 млрд. грн. (рис. 1).
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Рис. 5. Динаміка чистого прибутку, податку на прибуток і чистих витрат на форму128,9 млн. грн., у вання резервів, млн. грн. (побудовано за даними [6])
2010 р. — Укрсиббанк — 615,2 млн. грн., Універсал Банк — 162,4 млн. грн., Віейбі Банк — 148,7 млн. грн., Київ — 118,7 млн.
грн., у 1 півріччі 2011 р. — Дельта Банк — 140,1 млн. грн. Згідно Інструкції про порядок відображення в
бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових активів та податкових зобов’язань [7] відстрочені податкові зобов’язання та відстрочені податкові активи визначалися за звітний період та згорталися шляхом визначення різниці між сумою поточних та визнаних відстрочених податкових
зобов’язань та відстрочених податкових активів.
Найбільшу суму витрат із податку на прибуток мали: у 2009 р. — ОТП Банк — 310,7 млн. грн., Ощадбанк
— 275,8 млн. грн., Сітібанк — 156,4 млн. грн., Приватбанк — 95,4 млн. грн., Київ — 92,7 млн. грн., Каліон
Банк Україна — 90,9 млн. грн., у 2010 р. — Ощадбанк — 281,0 млн. грн., Приватбанк — 117,1 млн. грн.,
Сітібанк (Україна) — 100,3 млн. грн., Укрексімбанк — 90,3 млн. грн., у 1 півріччі 2011 р. — Ощадбанк — 54
млн. грн., Укрсоцбанк — 52,2 млн. грн., Райффайзен Банк Аваль — 46,0 млн. грн.
ВИСНОВКИ
1. Фінансова криза істотно вплинула на механізм нарахування і сплати податку на прибуток комерційними банками. Без врегулювання питання перенесення збитків минулих років в умовах дії Податкового кодексу України, в найближчий час основна частина банківських установ не вийде зі стану збитковості.
2. Основними напрямами удосконалення оподаткування прибутку комерційних банків у контексті світового досвіду є: надання пільг по прибутку, який спрямовується у вигляді прямих інвестицій у підприємства
пріоритетних галузей національної економіки, інноваційні підприємства; звільнення від оподаткування доходів по довгостроковим інвестиційним кредитам, по операціям із пайовими цінними паперами. Це сприятиме зміцненню зв’язку між фінансовим і реальним секторами національної економіки, активізації інноваційно-інвестиційних процесів в Україні, і, як наслідок, збільшенню податкових надходжень до бюджету від
підприємств реального сектора економіки.
3. Потребує механізм адміністрування податку на прибуток комерційних банків. Банківські установи
не дають повну інформацію про підстави формування та розформування страхових резервів, що значно
ускладнює, а іноді унеможливлює, підтвердження правомірності податковими органами віднесення на
витрати сум страхових резервів виходячи тільки із даних податкової звітності чи окремих форм звітів НБУ.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є дослідження ролі комерційних банків як податкових агентів.
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