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1 4 - Forb

4.2.

41-42

Objasnenie

V rámci príkladov forbearance opatrení je uvedená aj zmena kovenantov. Je takáto zmena považovaná za FB relevantnú v prípade, že klient
má finančné ťažkosti, ale iné ústupky/zmeny podmienok úveru neboli vykonané?

2 4 - Forb

4.2.

41-42

Objasnenie

V rámci príkladov forbearance opatrení je uvedené aj doplnenie kolaterálu. Je takáto zmena považovaná za FB relevantnú v prípade, že klient
má finančné ťažkosti, ale iné ústupky/zmeny podmienok úveru neboli vykonané?

3 4 - Forb

4.2.

41-42

Objasnenie

V prípade, že klient prechádza reštrukturalizáciou v rámci právneho insolvenčného konania, jedná sa o forbearance relevatnú skutočnosť? Ak
áno, v akých prípadoch (napr. zákonná reštrukturalizácia, konkurz)?

4 3 - Gov

3.5.3.

30 Objasnenie

Existuje odporúčanie ECB ohľadom distribúcie zodpovednosti za klientov s forbearance príznakom v rámci organizačnej štruktúry banky?

5 5 - Recog

5.3.1.

59 Objasnenie

Akým spôsobom sa má uplatniť skupinový prístup pri posudzovaní dlžníkovej expozície popísaný v bode 5.4.2. vo vzťahu k posudzovaniu
finančných ťažkostí dlžníka popísaných v bode 5.3.1. (mali by sa posúdiť výhradne na základe posúdenia situácie dlžníka)?

79 Objasnenie

Podľa aktuálneho stavu v SR - plne daňovo uznateľný odpis je možný v prípade, že pohľadávka je po lehote splatnosti viac ako 1080 dní
(pohľadávka nie je krytá kolaterálom) alebo odpis vyplýva z exekúcie alebo konkurzu. Ak tieto podmienky nie sú splnené, banky neuskutočňujú
odpisy, nakoľko predstavujú veľký daňový/účtovný dopad.
Podľa definície "debt forgiveness" by mali banky realizovať odpustenie dlhu aj napriek tomu, že vyššie uvedené podmienky nie sú splnené.
Bude takéto odpustenie dlhu považované za daňovo uznateľné? Budú prípadne iniciované legislatívne zmeny za účelom zabezpečenia
daňovej uznateľnosti v prípade odpustenia dlhu?

Kapitola

6 6 - Prov

6.5.

Text pripomienky

Stručné zdôvodnenie pripomienky

