Вих. № 3836-13/03
Від 13.03.2017 р.

Міністру фінансів України
пану ДАНИЛЮКУ О.О.

Шановний Олександре Олександровичу!
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо
успіхів у професійній діяльності.
Незалежна асоціація банків України (далі – НАБУ) звертається до Вас,
як до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
фінансову політику, з проханням надати офіційне роз’яснення Міністерства
фінансів України (далі – Мінфін) відносно висновків Державної фіскальної
служби України (далі – ДФСУ), що були викладені в листі № 27988/6/99-9919-02-02-15 від 29.12.2015р.
Мова йде про практичну реалізацію вимог статті 139 Податкового
кодексу України (далі – ПКУ) щодо визначення балансової вартості
активів для розрахунку ліміту резерву, що може бути визнаний для цілей
оподаткування.
З метою вирішення цього питання на міжвідомчому рівні, НАБУ
неодноразово зверталася до державних та громадських організацій. В
результаті кропіткої та наполегливої роботи експертів всіх відомств була
сформована позиція Мінфіну, яка викладена у листі № 11130-09-10/5529 від
01.03.2017р. на адресу ДФСУ (далі – лист Мінфіну).
Позиція, викладена у листі Мінфіну, була сприйнята банківською
спільнотою з натхненням та вдячністю.
Однак на спільній зустрічі керівників Громадської Ради при Мінфіні
та керівників ДФСУ, яка відбулась 09.03.17 року, з боку представників
ДФСУ було чітко зазначено, що позиція, яка викладена у вказаному вище
листі Мінфіну не має офіційного характеру та не обов’язкова для врахування
при проведенні перевірок діяльності банків.
У зв’язку з цим, банківська спільнота звертається до Вас, шановний
Олександре Олександровичу, з проханням надати доручення щодо:

оприлюднення офіційної позиції Міністерства фінансів України
на сайті міністерства;

оприлюднення проекту Узагальнюючої податкової консультації
по практичному застосуванню п.139.3 ст.139 на сайті міністерства з
урахуванням редакції, що викладена у додатку до цього листа.
Шановний Олександре Олександровичу, банківська спільнота вважає,
що без виконання вищезазначених дій невизначеність цього питання
збільшує податкові ризики для сумлінних платників податків та дискредитує

висновки, які зроблені центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну фінансову політику. Крім того, це призводить до непродуктивних
витрат коштів та часу платників податків, що витрачаються на оскарження
рішень за результатами податкових перевірок, підвищує навантаження на
судову систему та негативно впливає на інвестиційну привабливість держави.
Враховуючи вищевикладене, сподіваємось на підтримку позиції
банківської спільноти та зворотній зв'язок.
Додаток: проект Узагальнюючої податкової консультації щодо практичного
застосування п.139.3 статті 139 ПКУ ( 3 арк.).
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