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На

№ 33-23/52429 від 09.11.16

ПАТ «банк»
(Код ЄДРПОУ)

Про надання інформації

Офіс великих платників податків
ДФС

Державна фіскальна служба України у доповнення до листа від 02.12.2016 №
26135/6/99-99-15-02-02-15 за результатами розгляду запиту ПАТ «банк» від 09.11.2016
№ 33-23/52429 щодо визнання страхового резерву немонетарною статтею та
відображення у податковому обліку перерахунку курсової різниці по сформованому
страховому резерву, повідомляє.
Відповідно до п. З ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996- XIV
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» порядок ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках встановлюється
Національним банком України відповідно до цього Закону та міжнародних стандартів
фінансової звітності.
Методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку інформації про
операції в іноземній валюті та банківських металах (крім операцій з похідними
фінансовими інструментами), що здійснюють банки України відповідно до вимог
законодавства України визначаються Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій в
іноземній валюті та банківських металах у банках України, затвердженою Постановою
Правління Національного банку України від 17.11.2004 № 555 (у редакції постанови
Правління Національного банку України від 05.11.2013 № 437).
Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній
валюті, заборгованості та іноземної валюти згідно до п.п. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153
Податкового кодексу України, у редакції, чинній до 01.01.2015 здійснюється відповідно
до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
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Тому оскільки питання визначення у бухгалтерському обліку банків курсових
різниць, зокрема, по страхових резервах, належить до компетенції Національного банку
України, то надана податкова консультація від 02.12.2016 щодо визнання страхового
резерву немонетарною статтею та відображення у податковому обліку перерахунку
курсової різниці по сформованому страховому резерву застосовується у частині, що не
суперечить позиції Національного банку України.

В. о. заступника Голови
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