Щодо оподаткування нарахованих процентів по карткових рахунках
Починаючи з 01 серпня 2014 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України» від 04.07.2014 року № 1588 - VII (надалі – Закон), яким
встановлено оподаткування пасивних доходів фізичних осіб у вигляді процентів, нарахованих на
залишки коштів на поточних (у тому числі карткових), вкладних (депозитних) рахунках - за
ставкою - 18% (з 01.01.2016 року).
Законом передбачено звільнення від оподаткування процентів, нарахованих на залишки
на поточних (у тому числі карткових) рахунках, на які здійснюються зарахування виключно коштів
у вигляді заробітної плати, стипендій, пенсій та соціальної допомоги.
На даний час, всі відкриті в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – Банк) карткові рахунки є
універсальними та не можуть бути визнані такими, що використовується виключно для
зарахування заробітної плати, стипендій, пенсій та соціальної допомоги, оскільки окрім
зазначених коштів на ці рахунки наразі можуть бути зараховані:
 кошти на відрядження, матеріальна допомога, компенсації на паливо, позичка та інше;
 кошти, внесені готівкою або перераховані безготівково на рахунок будь-якою фізичною
особою або юридичною особою по господарськім договорам, в тому числі договори
страхування, підряду, повернення податкового кредиту тощо;
 кошти, перераховані на платіжну картку через платіжну систему будь-якою фізичною
особою з власної платіжної картки;
 погашення технічного овердрафту;
 відсотки на залишок коштів на картковому рахунку, нараховані банком за користування
такими коштами.
Тому, оподаткування нарахованих процентів на залишок застосовується Банком для всіх
без виключення поточних та карткових рахунків фізичних осіб. При цьому режим
функціонування рахунків залишився незмінним - без обмежень щодо зарахованих коштів та без
необхідності укладання з банком додаткових угод.
Звертаємо Вашу увагу, що Законом передбачається виключення по оподаткуванню
процентів на залишок лише по тих рахунках, за якими була встановлена окрема ознака.
Зазначена ознака встановлюється на підставі додаткової угоди з клієнтом до договору
банківського рахунку і передбачає окремий режим його функціонування, а саме - зарахування
лише зарплати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги.
Окремо зазначаємо, що наразі Банк проводить роботи по впровадженню рахунків з
окремим режимом функціонування, на які неможливо буде зараховувати кошти, інші ніж цільові
(зарплата, пенсія, стипендія, соціальні виплати). Проте такі рахунки матимуть ряд недоліків:
 відсутність можливості поповнити рахунок будь-яким з способів: готівкою, переказом на
рахунок, переказом з картки на картку;
 неможливість отримати інші виплати від роботодавця, як то: кошти на відрядження,
матеріальна допомога тощо;
 можливо, передбачатимуть відкриття нового рахунку.
Про факт реалізації рахунків з обмеженим режимом функціонування Банк сповістить своїх
клієнтів окремо. І за наявності бажання будь-який клієнт Банку зможе відкрити новий рахунок
зазначивши у заяві, що рахунок відкривається виключно для зарахування заробітної плати,
стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат. Діючі
рахунки можуть бути переведені на нову схему обслуговування за умови підписання додаткового
договору до договору банківського рахунку.

