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Фінансова допомога надається на безповоротній або поворотній основі.

Поворотна фінансова допомога (ПФД) − це кошти, які надійшли платнику

податків у користування за договором, який не передбачає нарахування

відсотків або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за

користування такими коштами, та які обов’язково потрібно повернути

(пп. 14.1.257 Податкового кодексу України).

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.



Позика - грошові кошти, що надаються резидентами, які є фінансовими
установами, або нерезидентами, крім нерезидентів, які мають офшорний статус,
позичальнику на визначений строк із зобов'язанням їх повернення та сплатою
процентів за користування сумою позики. (пп. 14.1.267 Податкового кодексу
України).

Фінансова допомога, позика надається на підставі договору, при аналізі
договору слід орієнтуватися на правила, визначені у статтях 1046-1053
Цивільного кодексу України (ЦК).

Договір позики, фінансової допомоги укладається у письмовій формі, якщо
його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (10*17 грн. = 170 грн.), а у
випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми. (ЦКУ
ст.1047)

Нотаріальна форма договору позики (фінансової допомоги) цивільним
законодавством не вимагається незалежно від суми договору. Щоправда, за
бажанням сторін договір позики (фінансової допомоги) може бути укладений і в
нотаріальній формі.



Слід акцентувати увагу, що Податковий кодекс України не висуває

спеціальних вимог до особи, яка є позичальником/позикодавцем. Це може

бути як юридична особа, так і фізична особа в т.ч. підприємець. При цьому не

обов’язково, аби фізична особа була працівником позикодавця.

Тобто позичальником/позикодавцем може бути

будь яка особа.

Окрім, позикодавців

нерезидентів, що мають офшорний статус, - нерезиденти, розташовані на

території офшорних зон, крім нерезидентів, які надали платнику податку

виписку з правоустановчих документів, легалізовану у встановленому

законодавством порядку, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус

такого нерезидента. (14.1.122 (1). ПКУ).



Щодо аналізу договорів та фінансових операцій здійснених у Банку:

УВАГА: При здійсненні безготівкових фінансових операцій та/або фінансових

операцій з видачі/внесення коштів готівкою у якості фінансової допомоги,

позики Банк самостійно в залежності від рівня ризику клієнта та суті

фінансових операцій в цілому, здійснює запит підтверджуючих документів.

Перш за все визначаємо:

✓ регулярність та обсяги надходження/повернення фінансової допомоги/позики

по рахунку клієнта;

✓ звертаємо увагу в який спосіб здійснюється надання/отримання

(готівкове/безготівкове) фінансової допомоги, при аналізі орієнтуємося на

дату та номер договору в призначенні платежу та на суму надання в договорі;

✓ враховуємо який % від загального обороту становлять фінансові операції з

фінансової допомоги.

✓ мету та цільове використання фінансової допомоги.



Запит документів здійснено – документи надано:

Звертаємо увагу на фактори, що можуть свідчити про підробку :

✓ дата укладення договору раніше дати відкриття рахунку в Банку або дати

державної реєстрації юридичної особи. Тобто, фактично клієнту на момент

оформлення договору ще не були відомі банківські реквізити для проведення

розрахунків, або договори укладені до державної реєстрації клієнта.

✓ строк повноважень підписантів договору сплинув, але до банку надаються

підписані договори від імені юридичної особи, особою яка не мала права їх

підписувати.

✓ договори є типовими та в них допущені помилки (скопійовано невірні дані,

переплутано позикодавця/позичальника тощо).

✓ у клієнта безліч додаткових угод до договору.





Здійснюємо аналіз договору:

• визначаємо сторони договору хто виступає:

позикодавцем/позикоотримувачем тощо:

✓ юридична особа, фізична особа, ФОП, має місце відступлення права вимоги

фінансової допомоги (3-х сторонній договір).

• далі визначаємо:

✓ загальну суму по договору, № та дату договору, строк (термін)

надання/повернення фінансової допомоги, додаткові угоди про

збільшення/зменшення суми договору, продовження терміну;

✓ перевіряємо наявність рахунків у Банку сторін договору;

✓ взаємозв’язок директор, засновник/контролер, співробітник, 3 особа (зв’язок

не підтверджено), інші критерії пов’язаності;



Банк встановивши зв’язок позичальника та позикодавця у т.ч. встановлює
економічну доцільність здійснення таких фінансових операцій використовуючи:

Визначення: Пов'язані особи — юридичні та/або фізичні особи, відносини між
якими можуть упливати на умови або економічні результати їх діяльності чи
діяльності осіб, яких вони представляють (п п. 14.1.159 ПКУ).

Категорії пов'язаності:
 а) для юридичних осіб: 

✓ одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами
іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків;

✓ одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у
кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків;

✓ одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих
органів кожної такої юридичної особи;

 б) для фізичної особи та юридичної особи:
✓ фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами

юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків;
✓ фізична особа має право призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган такої юридичної особи або призначати

(обирати) не менш як 50 відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради;
✓ фізична особа здійснює повноваження одноособового виконавчого органу в такій юридичній особі;

в) для фізичних осіб - чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні/неповнолітні, у тому
числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку
чи піклування.

Банк має право у внутрішніх документах з питань фінансового моніторингу,
визначити критерії пов'язаності самостійно:

http://www.interbuh.com.ua/normative/pku.html


















Відображення поворотної фінансової допомоги у балансі 
підприємства позикодавця 

Слід зазначити, що надання/отримання фінансової допомоги
не є об'єктом оподаткування податку на додану вартість,
оскільки зазначені фінансові операції не підпадають під
визначення робіт та послуг.

 У балансі юридичної особи, яка надає фінансову допомогу, 
зазначена сума відображається в розділі  ІІ Балансу «Інша 
поточна дебіторська заборгованість»



Відображення поворотної фінансової допомоги у балансі 
підприємства позикоотримувача

У балансі юридичної особи, яка отримує фінансову допомогу, зазначена сума
відображається в розділі ІІ. Довгострокові зобов'язання … (якщо заборгованість буде
погашена у термін який перевищує 12 місяців з дати балансу).

або в розділі ІІІ. Поточні зобов'язання у рядку «Поточна кредиторська заборгованість: за
довгостроковими зобов'язаннями» (якщо частину довгострокової заборгованості буде
погашено протягом/до 12 місяців з дати балансу).

Якщо фінансова допомога короткострокова тобто строк надання її до 12 місяців, сума
відображається у рядку «Інші поточні зобов'язання» розділу ІІІ. Поточні зобов'язання.

Банк має право запросити у клієнта розшифровку
відповідної статті балансу.



Відображення безповоротної фінансової допомоги у балансі 
підприємства позикодавця/позикоотримувача

У позикодавця надання безповоротної фінансової допомоги 
відображається у Звіті про фінансові результати у рядку «Інші 
витрати», а у отримувача у рядку «Інші доходи».



Увага: Готівкові обмеження

Варто зазначити, що при наданні чи поверненні
фінансової допомоги через касу підприємства, слід
зважати на граничні обсяги розрахунку готівкою. Такі
обмеження встановлені Постановою НБУ №210 у розмірі:

 між фізичною особою та підприємством (підприємцем) –
50 000 гривень на день з однією особою;

 між підприємствами (підприємцями) – 10 000 гривень на
день з одним суб’єктом господарювання.

Банк має право запросити у клієнта касову книгу.

https://docs.dtkt.ua/doc/1207.2065.0


Отже, Банком здійснено всі достатні дії стосовно 

встановлення готівкових джерел походження 

коштів.

Така практика є негативною у зв’язку з тим, що 

вона не дає змоги виявити всі ризики, які містять 

операції, та свідчить про формальний підхід 

банку до здійснення аналізу.

Позитивна практика
Банком ретельно проаналізовано фінансові
операції, що проводяться клієнтом за його
рахунком, додатково здійснено запит договору
фінансової допомоги, згідно якого сума
становить 5 000 000,00 грн.

Додатково Банком звернуто увагу, що директор
є клієнтом Банку та має зарплатну картку,
перевірено додатково відомості про його
фінансовий стан та рух коштів по рахунку
(встановлено розмір з/п 55 280,00 грн.),
здійснено уточнення фінансового стану та
додатково здійснено запит додаткових джерел
походження коштів директора, за рахунок яких
надається фінансова допомога: директором
надано податкову декларацію про майновий стан
та доходи директора, річний дохід становить 23
млн. грн.

Негативна практика
Банком, проведено фінансову операцію із
внесення директором фінансової допомоги,
лише після проведення фінансової операції,
менеджером звернуто увагу, що директору 18
років та заробітна плата якого становить 3 400
грн. (директор має зарплатну картку в Банку).
Операції здійснюються регулярно на значні
суми. На запит менеджера, клієнт в особі
директора відмовився надавати документи, що
підтверджують джерела походження коштів,
посилаючись, що в іншому банку при внесенні
коштів в нього цих документів не запитували.



Отже, Банком здійснено всі достатні дії та 

мінімізовано ризики проведення підозрілих 

операцій з готівкою.

Отже, Банком не забезпечено вжиття достатніх 

заходів щодо встановлення економічної 

доцільності та суті фінансових операцій клієнта 

із зняття готівкових коштів.

Позитивна практика
Банком здійснено аналіз фінансових операцій, що
проводяться клієнтом за його рахунком, та виявлено
що фінансова допомога повернення якої
здійснюється через касу Банку - не надавалася по
рахункам відкритим в Банку. Банком здійснено запит
договору фінансової допомоги, згідно якого сума
становить 7 млн. грн. та документи, що
підтверджують надання фінансової допомоги:
клієнтом надано виписку з рахунку іншого банку, що
підтверджує попереднє надання засновником
фінансової допомоги, надано довідку заробітної
плати засновника за 2 останні роки, де розмір
доходу становить 12 млн. грн. Негативна інформація
щодо репутації клієнта та засновника відсутня.
Фінансові операції клієнта зі зняття готівки
становлять 10% від загального обороту за
рахунками, операції відповідають суті діяльності та
фінансового стану клієнта.

Негативна практика
Юридична особа А, при знятті коштів готівкою надала
договір фінансової допомоги на 2 млн. грн. (натомість
повертає 5 млн. грн.). На запит менеджера про невідповідність
суми надання та повернення фінансової допомоги,
уповноважена особа Юридичної особи А надає пояснення, що
засновник зараз у відрядженні та не може підписати
додаткову угоду, але вона буде надана як тільки засновник
повернеться, по цій причині клієнт не може надати джерела
походження коштів.

Додатково Банком проаналізовано походження коштів за
рахунок, яких здійснюється повернення фінансової допомоги:
це надходження від державного підприємства як оплата за
обладнання згідно тендеру у сумі 2 млн. 300 тис. грн, інших
фінансових операцій клієнт по рахунку не здійснював.

Фінансова звітність клієнта відсутня, у зв’язку з річною
періодичністю її надання, з дати реєстрації клієнта пройшло 8
місяців, статутний капітал 100 000,00 грн. сплата якого
передбачена в кінці року. Негативної інформації, щодо
клієнта не встановлено. Зважаючи, що кошти надійшли від
відомої державної компанії та в наявності є документи щодо
переможця тендеру на ProZorro, операція з повернення
фінансової допомоги була здійснена. Через деякий час, щодо
зазначеного клієнта надійшов арешт коштів та клієнт не
відповідає на дзвінки/запити Банку.

https://prozorro.gov.ua/majdanchiki-prozorro


Отже, Банком здійснено всі достатні дії стосовно 

мінімізації ризиків проведення підозрілих 

операцій.

Отже, Банком не забезпечено належне вивчення 

клієнта та не здійснено навчання працівників 

Банку, щодо всебічного аналізу фінансових 

операцій клієнтів.

Позитивна практика
Банком проаналізовано інформацію стосовно юридичних

осіб Б та В увагу привернула сума операції в 50 млн.

грн. Додатково Банком до проведення фінансової

операції здійснено запит договору відступлення права

вимоги, який клієнт відмовився надати посилаючись на

комерційну таємницю. Банк повідомив про здійснення

відмови від проведення фінансової операції без надання

договору. Клієнт надав договір, в якому по тексту змінив

назву юридичної особи А не на всіх сторінках договору

банком було виявлено що юридична особа А підпадає

під санкції Президента України і з метою повернення

фінансової допомоги, не на користь юридичної особи А

(активи якої підлягають блокуванню) був укладений

договір про відступлення права вимоги на користь

юридичної особи В. Банком відмовлено в проведенні

фінансової операції та відмовлено в обслуговуванні

клієнту.

Негативна практика
Банком, при аналізі фінансових операцій встановлено, що по
рахунку юридичної особи Б здійснюються значні обороти в
рамках КВЕД. При ініціюванні здійснення фінансової
операції з відступлення права вимоги на суму 50 млн. грн. в
рамках оборотів, як наслідок операція здійснена Банком.
Договір відступлення права вимоги не отримано.

При подальшому аналізі фінансових операцій підрозділом
фінансового моніторингу, здійснено запит документів, щодо
відступлення права вимоги. Стосовно юридичної особи А
встановлено, що на рахунки накладено арешт коштів у зв'язку
із заборгованістю зі сплати податків та підозрою про
здійснення фінансових операцій без фактичної поставки
товару та організацією конвертаційного центру для
фінансування сепаратизму. З дати реєстрації юридичної особи
В не пройшло 3 місяці. Відступлення права вимоги здійснено
з метою, уникнення виконання рішення суду. Банк здійснив
запит клієнту про надання пояснення про економічний сенс
проведення фінансової операції, клієнт надав пояснення що
зазначені операції не заборонені чинним законодавством і що
Банк не має права втручатися в господарську діяльність
клієнта.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


