














Примітка «Потенційні зобов’язання банку» 

за ІІ квартал 2012 року 

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» 

 
а) Банк не має потенційних зобов’язань, пов'язаних із розглядом справ у суді, та 

потенційних податкових зобов'язань, щодо яких не створено резервів під потенційні 

зобов’язання.  

 

б) Зобов’язання з капітальних вкладень. 

За станом на 30 червня 2012 року у відповідності до укладених угод  

ПАТКБ „ПРАВЕКС-БАНК” мав зобов’язання, пов’язані з придбанням основних засобів та 

нематеріальних активів, на суму 54 834 тис. грн. 

в)  Відповідність податковому законодавству та іншим регулятивним вимогам. 
 

Вимоги законодавства України щодо оподаткування та інших питань, пов’язаних з 

банківськими операціями, у тому числі валютне регулювання, постійно змінюються. 

Законодавство та регулятивні вимоги не завжди однозначно сформульовані та є предметом 

різнобічних тлумачень з боку місцевих та центральних органів влади, а також інших 

виконавчих органів. Приклади невідповідностей у таких  тлумаченнях не є рідкістю.   

Банк виплатив або нарахував всі належні податки та збори, відповідно до норм чинного 

законодавства та  має достатні підстави для того щоб успішно відхилити можливі претензії 

податкових органів і не вважає, що відповідний ризик є суттєво більшим у порівнянні із 

іншими підприємствами України.  

Щодо постійних змін діючого податкового законодавства на даний час законодавець  

обмежив визнання податкового збитку станом на 01.01.2012  а передбачив його включення 

в розмірі 25% щорічно  з першого півріччя 2012 року  по 2015 рік.  

Таким чином, податкове зобов’язання з податку на прибуток Банку станом на 01.01.2012 

року. в сумі 1 050 465 тис. грн.,  в 1 півріччі 2012 року враховано в розмірі 25%   в сумі  

262 616 тис. грн., в наслідок чого станом на 01.07.2012 року значно зменшилось від’ємне 

значення об’єкта  оподаткування податком на прибуток в порівнянні зі значенням, що 

враховано на 01.01.2012 року. Зменшення становить 787 849 тис. грн., та підлягає 

включенню до податкових витрат в 2013-2015 роках.  

При цьому , діюче законодавство передбачає, що якщо сума збитків, яка виникла станом на 

01.01.2012 року не погашається на протязі 2012-2015 років, то непогашена сума не підлягає 

врахуванню при визначенні податкових зобов’язань у наступних податкових періодах. 

Верховна Рада України 05.07.2012 року прийняла зміни до Податкового Кодексу, що 

дозволяють перенесення збитків минулих періодів до повного погашення, які наберуть 

чинності після їх підписання Президентом України. 

У разі набрання чинності вищезазначених змін – непогашена в 2012-2015 роках сума 

збитків може враховуватися  до повного погашення.    






