Пропозиції до проекту Податкового Пропозиції Всеукраїнської асоціації
кодексу
кредитних спілок
12) у Законі України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків Не враховувати запропоновані зміни.
фінансових послуг» (Відомості Верховної
Ради України, 2002 р., №1, ст. 1):
частину першу статті 6 доповнити абзацом
такого змісту:
«Бланки договорів про надання фінансових
послуг фінансовими установами (крім
банківських послуг та послуг, що надаються
на ринках цінних паперів та похідних
цінних паперів) є документами суворого
обліку, описи, зразки, порядок замовлення
виготовлення,
організації
постачання,
обліку яких затверджується Уповноваженим
органом.»
частину першу статті 28 доповнити новим
пунктом (21) наступного змісту:
«21) затверджує описи, зразки та порядок
замовлення
виготовлення,
організації
постачання, обліку бланків договорів
фінансових
послуг
у
випадках,
передбачених цим законом та іншими
законами з питань регулювання ринків
фінансових послуг.»
Статтю 14 доповнити другою частиною
такого змісту:
«2. Фінансові установи, її філії та інші
відокремлені підрозділи публікують та
оприлюднюють щоквартальну та річну
звітність в офіційному друкованому виданні
та на сайті офіційного друкованого видання

Обґрунтування пропозицій ВАКС

Вважаємо неможливим врахування при доопрацюванні
проекту Податкового кодексу України пропозиції до
частини першої статті 6 та частини першої статті 28
Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг» з наступних
причин:
- встановлення
невиправданого
додаткового
фінансового навантаження на небанківські фінансові
установи, нагляд за діяльністю яких здійснює один з
трьох державних регуляторів ринку фінансових послуг в
Україні,
що може внести
у законодавство
дискримінаційну норму щодо окремих учасників ринку
фінансових послуг в Україні;
- додаткове фінансове навантаження на окремих
учасників ринку фінансових послуг, у тому числі
кредитні спілки, в період коли фінансові інституції
тільки
почали
виходи
з
фінансової
кризи,
унеможливлять
розвиток
подальшої
позитивної
динаміки показників діяльності сегменту небанківських
фінансових установ;
- запропоновані зміни не зможуть також
забезпечити посилення захисту прав та інтересів
клієнтів, у то му числі членів кр едитних спіло к, та не
підвищать прозорості та відкритості у діяльності
небанківських фінансових установ, а змусять кредитні
спілки та інші фінансові інституції підняти вартість
своїх послуг.
Викласти запропоновані зміни у такій - вимоги цієї статті за структурою побудови закону
редакції:
поширюються на усі фінансові установи, які здійснюють
Статтю 14 доповнити другою частиною діяльність на ринку фінансових послуг в України, а не
такого змісту:
тільки на ті небанківські установи нагляд за діяльністю
яких здійснює Уповноважений орган (Держфінпослуг);
«2. Фінансові установи публікують та - інші закони України, що встановлюють вимоги до
опублікування звітності фінансовими установами не

Уповноваженого
органу
в
порядку, оприлюднюють річну звітність, у тому
визначеному Уповноваженим органом.»
числі фінансову, в одному з офіційних
друкованих видань Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України або
державного
органу, який здійснює
контроль за діяльністю фінансової
установ,
і
розміщення
у
загальнодоступній інформаційній базі
даних державного органу, який здійснює
контроль за діяльністю фінансової
установи в порядку встановленому цим
органом.

вимагають публікації в засобах масової інформації
квартальної звітності, обмежуючи її оприлюднення
виключно або загальнодоступних інформаційних базах
даних державних органів або на власних веб-сайтах
фінансових установ;
- філії та інші відокремлені підрозділи фінансових
установ не мають статусу юридичної особи і усю
відповідальність за здійснення ними діяльності несе
виключно юридична особа, яка і має здійснювати
оприлюднення інформації про свою діяльність.

В пункті 19) частини першої статті 28 після Не враховувати запропоновані зміни
слів «фінансових установ» доповнити
словами «, їх філій та інших відокремлених
підрозділів».

Пункт 19) статті 28 Закону України встановлює, що
Уповноважений орган (Держфінпослуг) має право
визначати професійні вимоги до керівників та головних
бухгалтерів фінансових установ та може вимагати
звільнення цих осіб з їх посад.
Розповсюдження цієї норми на керівників та головних
бухгалтерів філій та інших відокремлених підрозділів
фінансових установ проти ричіть вимогам частини 4
статті 95 Цивільного кодексу України.
Відповідно до запропонованих розробником змін,
нормативно-правові
акти
Державної
комісії
з
регулювання ринків фінансових послуг України не
потребують попереднього погодження з Державним
комітетом України з питань регуляторної політики та
підприємництва.
Вважаємо, що введення такої норми є недопустимим,
оскільки може бути не дотримано принципи та
порушено напрями державної регуляторної політики.
Так, відповідно до статті 1 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» одним з основних напрямів державної

44) У Законі України «Про засади Не враховувати запропоновані зміни
державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., №9, ст.
79):
абзац четвертий статті 3 після слів
«регуляторного акту;» доповнити словами
«акти Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України;».

регуляторної політики є забезпечення недопущення
прийняття економічно недоцільних та неефективних
регуляторних актів, зменшення втручання держави у
діяльність суб'єктів
господарювання та
усунення
перешкод для розвитку господарської діяльності.
Відповідно до Положення про Державний комітет
України
з
питань
регуляторної
політики
та
підприємництва, затвердженого Указом Президента
України 25 травня 2000 року № 721/2000 саме
Державний комітет України з питань регуляторної
політики та підприємництва є центральним органом
виконавчої влади зі спеціальним статусом, який
забезпечує реалізацію державної політики у сфері
підприємництва. Однією з функцій Держпідприємництва
України є розгляд в установленому порядку проектів
регуляторних актів, що подаються на погодження, і
відповідні аналізи регуляторного впливу та прийняття
рішень про погодження цих проектів або про відмову в
їх погодженні.

