ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
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Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо податкових наслідків отримання поворотної фінансової допомоги та в межах
своєї компетенції, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), повідомляє наступне.
Згідно з пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за
договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами,
та є обов'язковою до повернення.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з
України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування
(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Положеннями Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають за операціями з
надання фінансової допомоги на поворотній основі.
Згідно з пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу безповоротна фінансова допомога - це:
сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів;
сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;
сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності;
основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком
кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку
основну суму, але не сплачених (списаних).
Оскільки положення Кодексу не містять особливостей оподаткування податком на прибуток сум отриманої поворотної фінансової допомоги,
то операції з отримання та повернення поворотної фінансової допомоги відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.
Регулювання питань методологи бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти)
бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-ХIV "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об'єктом
оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
Згідно з пп. 165.1.31 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається,
зокрема основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума
поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку.
Крім того, пп. 1.7 п. 161підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу передбачено, що звільняються від оподаткування військовим
збором доходи, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають
оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165
Кодексу.
Отже, у разі якщо за договором поворотної фінансової допомоги передбачено повернення юридичною особою коштів фізичній особі, то сума
такої допомоги не включається до її загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.
Водночас зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися
виключно платником податку, якому надано таку консультацію.

