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Комітет Верховної Ради України
з питань економічного розвитку
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні
17 листопада 2021 року (протокол № 106) відповідно до статей 27 і 109
Бюджетного кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України
розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань» щодо вдосконалення інституту зазначення відомостей
про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи
(реєстр. № 6131-2 від 19.10.2021), поданий народними депутатами України
Фрісом І.П., Одарченком А.М. та іншими.
Законопроектом пропонується, зокрема:
виключити громадські організації, молодіжні і дитячі громадські
організації, благодійні організації та їх структурні утворення (відокремлені
підрозділи),
адвокатські
бюро,
асоціації
об’єднань
співвласників
багатоквартирного будинку, органи самоорганізації населення, житловобудівельні, дачні (дачно-будівельні), садівничі, городні (садівничо-городні) та
гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства), сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи, споживчі товариства, пенсійні фонди, недержавні
організації професійного самоврядування (саморегулювання) з переліку
юридичних осіб, на яких поширюється зобов’язання подавати інформацію про
кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи відповідно до пункту 9
частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
не подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та
структуру власності при державній реєстрації створення юридичної особи щодо
юридичних осіб, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, які
вважаються її кінцевими бенефіціарними власниками, якщо вони не подали
інформацію про те, що кінцевими бенефіціарними власниками такої юридичної
особи є інші особи.
Як вказано у пояснювальній записці до законопроекту, його прийняття
дозволить вдосконалити та спростити реалізацію положень чинного
законодавства щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного
власника та структуру власності юридичної особи.

До реєстр. № 6131-2 від 19.10.2021

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до
законопроекту зазначає, що реалізація положень законопроекту може призвести
до зменшення надходжень державного бюджету від міжнародних фінансових
організацій та ЄС залежно від практики застосування даної законодавчої
ініціативи (зокрема, прийняття законопроекту несе ризики для виділення Україні
коштів у рамках макрофінансової допомоги ЄС та відповідно може негативно
вплинути на подальші рішення міжнародних партнерів щодо виділення
фінансової підтримки Україні). Загалом Мінфін висловлює зауваження до
законопроекту і його не підтримує у запропонованій редакції.
До законопроекту не надано фінансово-економічне обґрунтування
(включаючи відповідні розрахунки), яке вимагається відповідно до норм
Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту Верховної
Ради України (частина третя статті 91).
За підсумками розгляду даного питання Комітет прийняв рішення, що
законопроект матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може
призвести до зменшення надходжень державного бюджету від міжнародних
фінансових організацій та ЄС залежно від практики застосування даної
законодавчої ініціативи). У разі прийняття відповідного закону він може
набирати чинності згідно із законодавством.
Додаток: копія висновку Мінфіну – на 8 сторінках.
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