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ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ
«ТОВАРИШІ! ВСІ НА БОРОТЬБУ З ВІДМИВАННЯМ»

Семен Ханін
Керуючий партнер ЮК «Amber
Law Company», член Правління
ВГО «Асоціація адвокатів України»
Безперервна боротьба, спрямована на протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, вилилася в прийняття Закону
№361-IX (далі – Закон), що набрав
чинності 28 квітня 2020 року. Цей
закон, безумовно, спрямований на
посилення заходів з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і істотно змінить
роль, у першу чергу, первинних
суб’єктів фінансового моніторингу. А варто відзначити, що крім
звичних банків, такими суб’єктами будуть тепер також нотаріуси,
брокери (операції з рухомим та
нерухомим майном), адвокати, адвокатські об’єднання і фірми, що
надають консультації у сфері права
або оподаткування, тощо.
Повний список суб’єктів первинного фінансового моніторингу дає п. 2 ст. 6 Закону. А згідно п.
2 його ст. 8, такі суб’єкти повинні
стати на облік у спеціально упов-
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новаженому органі! Водночас
вони мають призначити спеціально уповноваженого співробітника
з числа керівництва, відповідального за фінансовий моніторинг, та
розробити для власної компанії
правила фінансового моніторингу
на підставі Закону №361-IX.
На додачу Закон вводить поняття ризик-орієнтованого підходу, тобто аналізу клієнта за рядом
факторів, що належать до факторів
ризику (ст. 7). Більше того, суб’єкт
первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити
неприпустимо високий ризик у ділових відносинах з клієнтом, якщо
існує підозра, що діяльність такого
клієнта фіктивна. Завжди приємно,
коли органи, що лобіюють закон,
вносять у нього «забаганки» замість юридичних норм, а депутати за таке голосують і президент
підписує. Досі право визнати угоду (діяльність) юридичної особи
фіктивною було надано виключно
суду. Тепер, банк, нотаріус, адвокат
тощо, змучений обґрунтованими
підозрами про фіктивність клієнта,
може/повинен присвоїти йому неприйнятно високий ризик і відправити геть.
Багато уваги Закон приділяє
визначенню кінцевого бенефіціара компанії. Так, ст. 8, п.2, підпункт
8), частина г) навіть зобов’язує повідомляти спеціально уповноважений орган про розбіжності між
Єдиним державним реєстром
юридичних осіб та інформацією,
отриманою в результаті перевірки клієнта. По суті, тепер кожен
суб’єкт первинного фінансового
моніторингу сам визначає кінцевого бенефіціара клієнта, що легко
може привести до ситуації, коли у
різних місцях у одного і того ж клі-
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єнта буде значитися різний кінцевий бенефіціар. Знав би Станіславський, що його фраза «Не вірю!»
тепер буде взята на озброєння
суб’єктами первинного фінансового моніторингу!
Закон також зобов’язує не пізніше трьох місяців з дня призначення в компанії уповноваженого
працівника пройти навчання і проходити підвищення кваліфікації
не рідше разу на три роки на базі
відповідного навчального закладу.
А ще слід встановити в компанії
процедури, що дадуть змогу анонімно повідомляти керівнику або
уповноваженому
співробітнику
про порушення законодавства у
сфері легалізації коштів та забезпечувати захист таких інформаторів.
А також нагороджувати їх медаллю
«імені Павлика Морозова» (останнє – жарт).
Слава богу, що у п. 3 ст. 10 Закон
залишив адвокатам право не повідомляти спеціально уповноважений орган про свої підозри, якщо
вони представляють інтереси клієнта в судах, у разі досудового врегулювання суперечок або надання
консультацій. До речі, право – це
не обов’язок, а надано саме право.
З новел Закону слід згадати також введення двох різних понять –
ідентифікація і верифікація клієнта.
Тепер суб’єкт спочатку має ідентифікувати клієнта – отримати від
нього всі необхідні дані і документи,
а потім верифікувати – перевірити
усіляким чином. Тобто інформацію,
що отримується, скажімо, з Єдиного
реєстру юридичних осіб, необхідно
тепер верифікувати. «Вони самі не
розуміють, чого хочуть» (цитата з
фільму «Не може бути»).
Приємною новиною для банків
і адвокатів може бути виписане у
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п. 17 ст. 11 Закону поняття агента,
який може проводити ідентифікацію та верифікацію клієнта, визначати кінцевих бенефіціарів. Це
може розвантажити банки і дати
додаткову роботу адвокатам. Тим
більше, що п. 14 ст. 11 обумовлює
необов’язковість повторної ідентифікації, верифікації клієнта.
А от неприємною новиною
може стати поняття порогової фінансової операції (ст. 20 Закону).
Тепер усі 100% переказів за кордон на суму, що дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень, підлягають обов’язковому моніторингу. Те
ж стосується операцій з готівкою:
порогова ставка – 400 тисяч гривень. Якщо раніше в Законі було
написано «внесення готівки та перерахування того ж або наступного дня», то тепер це будь-яка операція з готівкою. А це означає, що
ДСФМ (Державна служба фінансового моніторингу України) буде
володіти повною інформацією по
всій країні про будь-які операції з
переказу коштів за кордон на суму
більше 14 тисяч євро і про операції
з готівкою на таку ж суму.
«Хто примножує знання –
примножує скорботу», – сказав
Проповідник. У даному випадку
знання ДСФМ, а скорбота наша. У
нашій країні давно склалася хибна практика використання правоохоронцями ДСФМ як засобу позасудового доступу до потрібних
даних. Тепер вже правоохоронці
не пишуть клопотання і не несуть
їх до суду, де треба пояснювати
обґрунтованість клопотань. Тепер
вичерпну інформацію про будьяку юридичну і фізичну особу, її рахунки та фінансові операції можна
отримати простим листом у ДСФМ.
Закон, до речі, люб’язно надає
ДСФМ можливість зупиняти видаткові фінансові операції клієнта
на строк до 7 робочих днів тіль-

ки на підставі чиїх-небудь підозр
(скажімо, листа правоохоронного
органу або повідомлення суб’єкта
первинного фінансового моніторингу). І, більше того, тільки на підставі підозр продовжити строки
такого блокування до 30 робочих
днів, що у звичайних днях – близько 40. Порада: не варто сваритися
з банками, нотаріусами, адвокатами, правоохоронцями тощо, тобто з усіма первинними суб’єктами
фінмоніторингу. У разі непідтвердження підозр Закон захищає таких суб’єктів від відповідальності.
А ось будь-яка біла, чиста фірма,
простоявши 30 робочих днів, на
мій погляд, неодмінно розориться.
Dura Lex, sed Lex.
Звичайно, Закон передбачає
можливість судового захисту (ст.
289(1)). Давайте зупинимося на її
порядку і процедурі.
Згідно п. 11 ст. 23 Закону,
суб’єкт первинного фінансового
моніторингу повідомляє клієнту на
його письмовий запит номер і дату
рішення ДСФМ. Тобто вже мінімум
5 днів геть. Причому оскаржувати
має сенс тільки рішення про продовження зупинення операції,
адже оскаржити перше рішення
про зупинку на 7 робочих днів нереально. Тобто чекаємо 7 робочих
днів до продовження рішення, яке,
скоріш за все, буде, а потім ще 5
днів очікуємо відповідь з номером
і датою відповідного рішення про
продовження зупинення операції.
Закон передбачає оскарження таких рішень у ОАСК. Це 2 дні на відкриття впровадження і 2 на відзив.
Протягом 10 днів з дня відкриття
провадження – повне рішення.
Ще 10 днів на подачу апеляції і 2 –
на розгляд апеляційним судом.
Разом: 7 + 5 + 2 + 10 + 10 + 2 = 36
робочих днів. І це в ідеалі, що, відповідно більше 30 робочих днів
блокування. Тобто Закон робить

безглуздим захист інтересів у суді.
(«Де закінчується закон – починається тиранія». Джон Локк).
І ще. Закон встановлює астрономічні штрафи за порушення
суб’єктами первинного фінансового моніторингу своїх функцій,
причому в разі кількох порушень
штрафи підсумовуються. Скажімо, п. 13 ст. 32 Закону передбачає штраф до 7950 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, тобто 7 950 000 × 17 =
135 150 000 гривень, або приблизно 5 мільйонів доларів.
Слід, мабуть, також відзначити,
що Закон зобов’язує відповідати
на запити суб’єктів первинного фінансового моніторингу протягом
10 днів, і такі запити можуть бути
спрямовані в державні органи, наприклад, реєстраторам.
Загалом Закон №361-IX вносить зміни у 35 інших законів і
нормативно-правових актів, але
вважаю за доцільне у першу чергу
звернути увагу на постанову НБУ
№8 «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та
перевірки документів (інформації)
про валютні операції» і постанову
НБУ №417 «Про затвердження Положення про здійснення банками
фінансового моніторингу». Два
кита фінмоніторингу для банків,
за якими у сфері боротьби з відмиванням наглядає не стільки ДСФМ,
скільки НБУ.
Постанова №8 вводить перелік
індикаторів і заходів для аналізу і
перевірки інформації про валютні
операції. Кожному індикатору сумнівної операції відповідає перелік
додаткових документів та інформації, яку банк має запросити. Водночас вказано, що список додаткових заходів не є вичерпним, і банк
має право/повинен запросити
все, що вважатиме потрібним для
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встановлення законності кожної
операції. Адже відповідальність у
будь-якому разі лягає на банк, а не
на НБУ.
Постанова №417 про затвердження Положення про здійснення
банками фінансового моніторингу.
Положення, по суті – транскрипція
Закону №361-IX для банків: розписує докладні вимоги з урахуванням банківської специфіки. А крім
обов’язкового фінансового моніторингу, ця постанова вводить ще
й внутрішній моніторинг, під дію
якого потрапляє набагато більше
коло операцій і клієнтів, розписує
порядок визначення рівня ризику
клієнта і відповідні наслідки такого
визначення, порядок ідентифікації
та верифікації клієнтів, порядок
аналізу, виявлення та реєстрації
фінансових операцій, порядок
надання інформації спеціально
уповноваженому органу, порядок
зупинки та поновлення фінансових операцій і багато іншого. Прийнята 26.06.2015 Постанова №417
неодноразово
модифікувалася
законами, що надалі приймалися,
але в цілому істотно не змінювалася і прекрасно вивчена суб’єктами
ринку.
Ще одна очікувана новела – Закон №1210, котрий ще 11.02.2020
направлений на підпис Президенту. З набранням чинності цим
Законом у Податковому кодексі
з’являється поняття КІК – контрольовані іноземні компанії. Зрозумілою мовою це означає, що якщо
у компанії бенефіціар, акціонер,
директор, секретар – громадяни
України, юридичні особи України
або податкові резиденти України,
або компанія видавала генеральну довіреність на таких осіб, або
управління діяльністю компанії
ведеться з території України, або
контролер має можливість управ-
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ляти банківськими рахунками
компанії, вона визнається контрольованою іноземною компанією.
До числа таких компаній, до речі,
можуть бути віднесені об’єднання без статусу юридичної особи – партнерства, трасти, фонди
тощо.
Якщо вже компанію-нерезидента визнають КІК, у неї виникають зобов’язання зі сплати податків в Україні. Причому об’єктом
оподаткування буде фізична особа-контролер, з якого будуть вимагати належну частину податку
від прибутку підприємства. Законодавець навіть передбачив той
випадок, що компанія-нерезидент
не повинна здавати фінансову
звітність за місцем реєстрації. У
такому випадку Закон зобов’язує
контролера вести таку звітність у
міжнародному форматі, причому
контролюючий орган в Україні має
право вимагати аудиторський висновок щодо фінансового звіту.
Детально порядок розрахунку
такого доходу та сплати податків
описаний у Законі №1210, і як водиться у нас, він займає не одну
друковану сторінку. З особливо
важливого варто звернути увагу,
що контролюючий орган може
витребувати у КІК документацію
щодо трансфертного ціноутворення. Якщо таку документацію
не буде надано, контролюючий
орган збільшує суму прибутку на
30% вартості доходів чи витрат,
на які такі документи не були надані. Якщо ж КІК отримує прибуток через своє представництво на
території України, цей прибуток
зменшується на суму прибутку
представництва.
У певних випадках, описаних у
Законі, КІК може бути звільнена від
сплати податків в Україні. Для цього всього лише потрібно, щоб між
Україною і країною компанії-не-
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резидента був підписаний договір
про уникнення подвійного оподаткування, іноземна юрисдикція
не входила до переліку офшорних
зон, КІК сплачувала податок за
місцем реєстрації за ставкою не
менше, ніж на 5 базових пунктів
від ставки податку в Україні, або
частина пасивних доходів КІК була
не більше 50% загальної суми доходів. До речі, як пише наш законодавець, якщо отримання пасивних
доходів є основним видом діяльності КІК, такі доходи визнаються
активними. Послабленням можна
вважати те, що податок не потрібно сплачувати КІК з доходом менше 1 мільйона євро на рік, а також
якщо КІК є публічною компанією,
акції якої обертаються на загальновідомій біржі, або благодійною
організацією.
Ми були б не ми, якби не зацікавилися наступним питанням:
звідки контролюючий орган дізнається про наш контроль за компанією-нерезидентом? Закон поспішає порадувати відповіддю на
це злободенне питання: обов’язок
повідомляти контролюючий орган
покладається на всі органи державної влади, банки та фінансові
організації. Так що тим резидентам
України, хто відкрив в українських
банках рахунки на КІК, вказавши
контролером себе улюбленого,
варто добре задуматися. І не забувати про публічні реєстри директорів, акціонерів і бенефіціарів у
більшості країн, а також про обмін
податковою інформацією в рамках
реалізації плану BEPS, що вступає в
дію найближчим часом, взаємодію
правоохоронних органів різних
країн і можливості ДСФМ.

ПОДІЯ ААУ

O

ODESSA CRIMINAL LAW FORUM «ЗОЛОТИЙ ДЮК»
ВПЕРШЕ ВІДБУСЯ У ФОРМАТАХ OFFLINE & ONLINE

DESSA CRIMINAL LAW FORUM «ЗОЛОТИЙ ДЮК», ЯКИЙ ВІДБУВАВСЯ У М. ОДЕСА 24 ЛИПНЯ, ЗІБРАВ У СОБІ БЛИЗЬКО 100 УЧАСНИКІВ У ФОРМАТІ ОФЛАЙН ТА ЩЕ БІЛЬШЕ
В ОНЛАЙН-ФОРМАТІ.
Форум розпочався вітальною
промовою Президента Асоціації
адвокатів України, керуючого
партнера АО «Marshaller Group»
Зої Ярош, Голови Ради адвокатів
Одеської області Йосипа Бронза,
Голови відділення ААУ, партнера
АО «Barristers» Дениса Пономаренка та Голови Комітету ААУ з
кримінального права, партнера
EQUITY Тараса Пошиванюка.
Участь в обговоренні 1 сесії
«Судова та правоохоронна системав умовах нових викликів», модератором якої виступив Денис
Пономаренко, Голова Одеського відділення ААУ, партнер
АО «Barristers», взяли: Андрій

Костін, Голова Комітету Верховної Ради України з питань
правової політики; Семен Ханін,
керуючий партнер Amber Law
Company, член Правління ААУ;
Георгій Логвинський, Віце-Президент ПАРЄ 2017-2018; Віталій Короткий, COO Underdog
The Unlawers; Ірина Гловюк,
д.ю.н. професор, адвокат, науковий радник АО «Barristers»;
В`ячеслав Куліш, Заступник начальника Управління протидії
кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції
національної поліції України,
майор поліці; Альбіна Кадегроб,
суддя судової палати з розгляду

кримінальних справ Одеського
апеляційного суду. По завершенню першої сесії відбулась презентація книги «Кращі історії авдокатів»,
видана ААУ спільно з АО «Barristers»,
та видання АО «Barristers» – «Закон
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: постатейна систематизація окремих правових позицій Верховного суду» станом на
1 липня 2020 року.
2 сесію «Досудове розсідування: стратити не можна помилувати?» модерував Тарас Пошиванюк, партнер EQUITY, Голова
Комітету ААУ з кримінального
права та процесу.
Питання «Електронного» досудового розслідування; розслідування за відсутності підозрюваного в Україні; інформування громадськості про рух проваджень;
проблем надання професійної
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правничої допомоги іншій особі,
права чи законні інтереси якої обмежуються обговорювались разом
із: Надією Полховською, детективом Першого підрозділу детективів Головного підрозділу Національного антикорупційного
бюро України; Максимом Могильницьким, керуючим партнером
АО «Могильницький та партнери»; Сергієм Лисенком, к.ю.н.
та засновником ЮФ «GRACERS»;
Діаною Яковлевою, партнером,
керівником практики кримінального права ЮК «AS Legal».
Експертами виступили: Надія Стефанів, суддя Касаційного кримінального суду у складі
Верховного суду, к.ю.н.; Ганна
Тетерятник, к.ю.н., завідувач
кафедри кримінального процесу
ОДУВС та Володимир Деулін, директор Одеського територіального управління Національного
антикорупційного бюро України.
3 сесія, яку модерував Костянтин Дорошенко, іменний
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партнер АО «Лещенко, Дорошенко та партнери», була присвячена головним питанням судового провадження.
Участь у дискусії взяли: Дмитро Михайленко, суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, д.ю.н, доцент;
Віра Михайленко, суддя Вищого
антикорупційного суду, д.ю.н.;
Вікторія Смірнова, суддя Судової палати з розгляду кримінальних справ Донецького
апеляційного суду, к.ю.н; Олександр Лисак, партнер EQUITY;
Вікторія Криворучко, к.ю.н, адвокат АО «КФ Домнанта»; Станіслав Борис, керівник практики
безпеки бізнесу АО «Juscutum»;
Даниїла Чорненька, Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду; Тетяна
Гавриленко, суддя Вищого антикорупційного суду, та Олександр
Семенников, суддя Апеляційної
палати Вищого антикорупційного суду.
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Після заходу відбулась вечірка
для адвокатів на березі Чорного
моря за участі одного з найкращих ді-джеїв та саунд продюсерів
України DJ Melloffon.
ААУ дуже вдячна за підтримку
заходу партнерам, а саме:
• Генеральному партнеру АО
«Barristers»
• Експертному партнеру
EQUITY Law Firm
• Професійному партнеру
ЮФ «Gracers»
• Партнерам: Amber Law
Company, AS LEGAL, АО «Лещенко, Дорошенко і партнери»,
АО «Домінанта», АО «Могильницький та партнери», АО
«Juscutum».
Окрема подяка Юридичній
компанії «Советник» – партнеру
Afterparty, та адвокату Олександру Муконіну – за організацію вечірки для адвокатів на березі Чорного моря.
ААУ дякує всім спікерам, експертам та модераторам за актив-

ПОДІЯ ААУ

ну участь у заході, за неймовірні
виступи та корисний контент, за
сприяння проведенню заходу та
підтримку онлайн-формату.
За організацію Форуму: керівникам проектів ААУ – Наталії
Журавльовій та Богдану Рогачу;
Анні Аксьоновій, директору з
розвитку ААУ, Наталії Гальчевській, виконавчому директору
ААУ, а також Олександру Трояну,
адвокату АО «Barristers». Долучайтесь до нашої команди!
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СТАТТЯ
БАНКІВСЬКО-ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ:
ЧОГО ЧЕКАТИ І СПОДІВАТИСЯ

Андрій Сегал
Магістр права, директор
ЮК «Amber Law Company»
Міжнародний валютний фонд
прийняв рішення про відкриття для України нової програми
підтримки економічної політики
stand-by (SBA), котра має допомогти нашій країні підтримувати
макростабільність у найближчі
роки, коли доведеться долати ряд
викликів і забезпечувати пікові
виплати за зовнішнім боргом.
Поза всяким сумнівом, банківсько-фінансова система України
знаходиться сьогодні у стані виходу з кризи, передумовою чого
є безліч різних соціально-економічних явищ. Не будемо зупинятися на них усіх, приділимо увагу
тільки ключовим причинам нинішньої ситуації.
21 червня 2018 р. Верховна
Рада прийняла в цілому Закон
«Про валюту і валютні операції»
(далі – Закон про валюту), який замінить застарілий декрет Кабінету
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міністрів «Про систему валютного
регулювання і валютного контролю» 1993 р. і передбачає принцип «дозволено все, що прямо не
заборонено законом». Цей Закон
прийнятий у рамках зобов’язання
України імплементувати в національне законодавство принципи
регулювання руху капіталу ЄС, які
містить директива Ради ЄЕС від
24.06.1988 №88/361/ЄЕС.
Національний банк України
оприлюднив пакет з восьми постанов щодо нової системи валютного регулювання, норми якої
спрямовані на протидію кризовим явищам. Документ має тимчасовий характер дії – до остаточного переходу до повної свободи
проведення валютних операцій.
Оновлена система валютного
регулювання не вводить нові валютні обмеження, водночас розширюючи можливості проведення окремих валютних операцій.
Заходи захисту будуть скасовуватися в міру поліпшення макроекономічних умов у країні згідно
дорожньої карти лібералізації,
розробленої спільно з МВФ. Кінцевою метою НБУ залишається
зняття усіх обмежень на валютному ринку і перехід до режиму
вільного руху капіталу.
Водночас на тлі прийняття нового закону «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» і
постанови НБУ «Про затвердження Положення про здійснення
банками фінансового моніторингу» зростає роль банків як агентів
первинного фінансового моніто-
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рингу. Це покладає на них вимоги, які можуть стати причиною
відмови клієнтам у проведенні
операцій.
Головне, що може очікувати
наших громадян, – це розробка і
подача до Верховної Ради законів,
що стосуються одноразового декларування активів для фізичних
осіб.
Кабінет міністрів має підготувати свою частину підзаконних
актів для того, щоб новий Закон
про валюту почав діяти. Зокрема,
має бути затверджений і поданий
до Національного банку перелік
товарів і галузей економіки, щодо
яких планується застосовувати
валютні обмеження для захисту
національного виробника.
З 1 січня 2017 р. Україна приєдналася до програми розширеного співробітництва у рамках
Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і
взяла на себе зобов’язання щодо
імплементації так званого Мінімального стандарту Плану BEPS.
На думку представників ОЕСР,
пріоритетним для України зараз є
встановлення правил (Закон «Про
внесення змін до Податкового
кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків,
усунення технічних і логічних
неузгодженостей в податковому
законодавстві») щодо контрольованих іноземних компаній та протидії розмиванню податкової бази
через процентні платежі.
Україна підписала конвенцію
щодо виконання заходів, що стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню податкової бази і виведенню
прибутків з-під оподаткування

ПАРТНЕРИ ААУ
(багатостороння Конвенція MLI).
Підписавши і ратифікувавши її,
держава отримує можливість одночасно внести зміни в усі або
деякі діючі Конвенції про уникнення подвійного оподаткування.
Це дасть змогу зменшити переміщення українського капіталу в
юрисдикції з низьким рівнем оподаткування з метою мінімізації податкових зобов’язань, що, у свою
чергу, сприятиме збільшенню доходів бюджету.
Програма допоможе Україні
запровадити нові міжнародні податкові стандарти, зосереджуючи
увагу на звітах країн та інших мінімальних стандартах плану BEPS, а
також стандартах обміну інформацією за запитом і автоматичного
обміну інформацією про фінансові рахунки (the Common Reporting
Standard).
Вже цього року почнеться автоматичний обмін інформацією
про фінансові рахунки нерезидентів за міжнародним стандартом (Common Reporting Standard),
який був розроблений ОЕСР і
схвалений G20. Перший обмін

податковою інформацією відбудеться за результатами 2019 р. У
Міністерстві фінансів таку дату
вважають реалістичною, проте
відзначають, що для цього треба провести велику законодавчу
роботу і забезпечити високі стандарти конфіденційності та безпеки даних.
Як показує досвід інших країн, навіть ті з них, які мали сильну
законодавчу базу для боротьби
з податковими порушеннями,
досі перебувають у режимі виконання певних пунктів. Плану дій
BEPS. Тож впровадження цього
Плану в Україні потребує великих змін у законодавстві. Має
бути проведене реформування
фіскальної служби, розроблений
законопроект про міжнародне
співробітництво України у сфері
оподаткування, який повинен визначити правила оподаткування,
звітності та обмеження витрат
для іноземних компаній, впровадити міжнародний стандарти для
автоматичного обміну фінансовою інформацією. І найголовніше – це діалог держави з бізне-

сом щодо майбутніх податкових
новацій.
Описана ситуація багатогранна як у теорії, так і в практичному
вирішенні. З одного боку, кожна
дія породжує певні ризики, що
пов’язано з особливостями як
банківської системи, так і клієнтів
і, безумовно, не є вільним від умов,
в межах яких відбувається така дія.
Слід також брати до уваги, що для
банківської системи Центральний
банк – це державний орган, об’єктом управління якого виступає
процес досягнення поставлених
перед банківською системою цілей. Особливістю цього процесу є
той факт, що споживачами результатів управління є всі без винятку
громадяни і сама держава.
Вимоги до системи виявляти
властивості, не закладені під час її
створення, призводять до її руйнування. Звідси випливає одне з важливих завдань – недопущення переходу ризиків у виклики і тим паче
в загрози. Успішне вирішення цього завдання можливе лише за чіткої
системної взаємодії усіх учасників
процесу із залученням фахівців.

ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «АМБЕР»
Юридична компанія «АМБЕР»
була створена у 2013 році.
Ми надаємо послуги у вигляді
усних і письмових консультацій
та рекомендацій з питань застосування норм права, робимо аналіз і готуємо проекти документів
правового характеру, допомагаємо оскаржити неправомірні дії і
рішення органів державної влади
та управління і їх посадових осіб,
здійснюємо комплексний правовий супровід діяльності клієнтів
і окремих її аспектів чи операцій,
розробляємо для клієнтів комплекс превентивних заходів задля

недопущення порушення їх прав
третіми особами, допомагаємо нашим клієнтам визначити оптимальну форму господарської діяльності
в Україні та за її межами, проводимо комплексний правовий аналіз
об’єктів інвестування, допомагаємо захистити права та інтереси
власників бізнесу, розробляємо і
допомагаємо впроваджувати схеми проектного інвестування.
Юридична компанія «АМБЕР»
займає 49-у позицію в рейтингу
«50 провідних юридичних фірм
України» 2019 року, входить у міжнародні рейтинги THE LEGAL 500

і CHAMBERS, є членом Асоціації
адвокатів України, Асоціації платників податків України, Асоціації
правників, генеральним партнером Асоціації адвокатів України,
видавництва «Юридична практика» і професійного юридичного
видання «Юридична газета».
За кордоном ЮК «АМБЕР»
представлена двома філіями – на
Кіпрі і в Ізраїлі.

www.amber-law.net
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СТАТТЯ
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПЛАНУ BEPS В УКРАЇНІ –
ПОПЕРЕДУ ВСІЄЇ ПЛАНЕТИ

Семен Ханін
Керуючий партнер ЮК «Amber
Law Company», член Правління
ВГО «Асоціація адвокатів України»
Когда ж он глупостью теперь
В прах превратил страну,
Он снова ищет, на кого
Свалить свою вину
/Редьярд Киплинг/
В одній країні були дуже погані дороги. Поїхав міністр інфраструктури цієї самої країни в Японію досвід переймати, як хороші
дороги робити, придивлятися і
розбиратися. Їде дорогами Токіо –
душа радіє. Дізнався він у тій далекій країні, що поклоняються японці богині сонця Аматерасу, а сама
та релігія називається синтоїзм.
Привіз він, значить, це своє знання у рідну державу і всіх у синтоїзм навернув. Але не стали дороги
від того кращі ні на йоту. Назвав
тоді спересердя міністр свою країну «проклятим місцем» та й запив
з горя. А все тому, що не було у
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нього вищої освіти, тому не знав
він анічогісінько про кореляцію
(кореляція – статистичний взаємозв’язок двох або більше випадкових величин).
Але досвід цей не став уроком
для можновладців країни з поганими дорогами. І коли в бюджеті
настала діра величезна, поїхали
міністри знову за кордон розуму
навчатися. Цього разу повернулися вони з Планом BEPS. Лютує
влада, п’ятнадцять кроків Плану
втілює, а віз і нині там.
Як з’явився План BEPS? Варто
відзначити, що ще у 1948 р. була
створена Організація європейського економічного співробітництва
(ОЄЕС) з метою координації економічної реконструкції Західної Європи після Другої світової війни у рамках плану Маршалла, який прийшов
на зміну плану Моргентау. У 1960 р.
ОЄЕС була трансформована у ОЕСР
(Організацію економічного співробітництва та розвитку), завданням
якої стала координація політики
розвинених країн з ринковою економікою. На сьогодні членами цієї
організації є 37 країн, і разом вони
складають 60% світового ВВП і
17,7% населення планети. ОЕСР активно взаємодіє з 70 країнами, які
не є членами цієї організації.
Небезпека офшорів була усвідомлена високоподатковими країнами вже досить давно, і боротьба з ними почалася не вчора.
Першою спробою обмежити у
засобах агресивних податкових
планувальників стала Модельна конвенція ОЕСР з подвійного
оподаткування, затверджена ще у
1977 р. На її основі укладені переважна більшість нині діючих договорів про усунення подвійного
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оподаткування, у тому числі більшість українських. Серед іншого,
Модельна конвенція містить положення, основним призначенням яких є протидія агресивним
методам податкового планування: про бенефіціарних власників
доходів, про обмін інформацією
між компетентними органами договірних держав, про асоційовані
підприємства тощо.
Наступним ударом з боку ОЕСР
стали два документа, що з’явилися
на світ у кінці 1980-х. Перший – це
ініціатива щодо протидії шкідливій податковій практиці від 1988
р. Цей документ був спрямований
на виявлення юрисдикцій, які переманювали до себе бізнес з високоподаткових країн, створюючи сприятливі податкові режими.
Ініціатива стала одним з перших
інструментів прямого тиску на офшори. Що характерно, спрацював
документ досить ефективно – деякі офшори вже тоді, не витримавши такого тиску, відмовилися від
своїх преференційних податкових
режимів, інші ж погодилися підписати з членами ОЕСР двосторонні
договори про обмін податковою
інформацією (англ. Tax Information
Exchange Agreements, скор. TIEA),
і з цією метою ОЕСР навіть розробила спеціальний Модельний
договір про обмін податковою інформацією».
І другий документ – багатостороння конвенція ОЕСР про взаємну адміністративну допомогу
в податкових справах від 1988 р.,
яка регулювала питання взаємної
допомоги її учасників у сфері адміністрування транскордонного
оподаткування і боротьби з ухиленням від податків.

СТАТТЯ
У 1995 р. ОЕСР завдала ще одного удару по агресивному податковому плануванню, затвердивши
Керівництво ОЕСР з трансфертного ціноутворення. Цей документ
був призначений як для національних законодавців, так і для
топ-менеджменту
транснаціональних корпорацій. Він присвячений правилам трансфертного
ціноутворення, які були запропоновані для випадків, коли всередині групи компаній укладаються
угоди за «неринковими» цінами.
Сенс полягає у тому, що якщо угоди відбуваються з порушенням
цих правил, податкові наслідки
таких угод переглядаються.
До початку ХХІ століття міжнародне податкове планування
набуло таких масштабів, що, за
оцінками фахівців ОЕСР, загальні
втрати високоподаткових країн у
вигляді недоотриманих податків
становили близько 200–250 млрд
доларів щороку. І ці дані стосуються лише втрат від абсолютно
законних схем податкового планування, які формально не порушують жодні правила. Не бажаючи миритися з «відведенням на
сторону» величезних сум, розвинені країни назвали усі такі схеми
«агресивним податковим плануванням» і стали активно з ними
боротися.
На сьогодні високоподаткові
країни у своїй війні з офшорами
стали застосовувати «зброю масового ураження» – впровадження у законодавство правил про
контрольовані іноземні компанії
(КІК); введення міжнародного автоматичного обміну інформацією;
активне просування Плану BEPS.
Абревіатура BEPS розшифровується як Base Erosion and Profit
Shifting – розмивання податкової
бази і виведення доходів з-під
оподаткування. Вона згадується

у описі агресивних схем податкового планування, застосовуючи
які, міжнародні групи компаній
штучно виводять свої доходи з
високоподаткових країн, де вони
генеруються, у країни з низьким
або нульовим оподаткуванням.
Так званий Проект BEPS розроблявся у рамках ОЕСР за активної
підтримки країн G20. Суть його
зводиться до міжнародної співпраці у боротьбі з вищезгаданими
схемами транскордонного податкового планування і до розробки
комплексу рекомендацій для національних органів влади та подальшої їх імплементації в законодавство країн. Таким чином, ідея
полягає не у покаранні платників
податків, а в кардинальній зміні
правил гри.
Основи Проекту BEPS були закладені у 2012 р., а вже у 2013-му
ОЕСР презентувала свій перший
звіт з цієї проблематики і запропонувала План BEPS. Він складається з 15 пунктів. Кожен пункт
являє собою опис окремої податкової проблеми і запропоновані шляхи її вирішення, які мають
бути імплементовані у внутрішнє
законодавство країн і міжнародні
договори між ними. У жовтні 2015
р. ОЕСР завершила фінальну розробку всіх пунктів Плану і надала
підсумковий звіт, який був схвалений у листопаді 2015 р. на саміті
G20 у Туреччині.
Тут слід зазначити, що з ініціативи ОЕСР до плану BEPS можуть
приєднуватися будь-які країни,
а не тільки члени ОЕСР і G20. Таким країнам було запропоновано
вступити у так звану інклюзивної
групу з імплементації Плану BEPS.
У рамках Плану BEPS був розроблений Стандарт обміну податковою інформацією CRS. Це
система з законодавчих та технічних засобів, які дозволяють

країнам-учасницям Стандарту раз
на рік у автоматичному режимі,
без додаткових умов і зусиль передавати і отримувати податкову
інформацію про активи громадян.
Отримувати інформацію будуть
щодо тих громадян, які відкрили
рахунки (створили інші активи)
не в своїй рідній державі, а в іншій, котра підписала угоду щодо
обміну інформацією. По суті, Стандарт приводить до узагальненого
вигляду існуючі на даний момент
двосторонні угоди щодо обміну
податковою інформацією та про
уникнення подвійного оподаткування. Основна відмінність у
тому, що коли він вступить у силу,
податковим органам не потрібно
буде відсилати запити вручну і
надавати докази можливого ухилення від сплати податків – раз на
рік дані у будь-якому разі надсилатимуться до відповідних країн і
органів.
Україна активно імплементує
План BEPS у своє законодавство.
Ця імплементація прямо відбивається на Податковому кодексі, де
з’являються глави про трансферне ціноутворення або, як після
підписання Закону №466-IX (більш
відомого як Закон 1210), глави
про КІК.
Чому для України це шкідливо? У світі немає і не може бути
однозначно шкідливих або корисних речей. Кожен об’єкт містить у
собі протилежності. Діалектика.
Бджолина отрута може бути ліками, а може вбити – питання у дозах і способах застосування. Так і
План BEPS, створений (як описано
вище) у рамках протидії легальним схемам ухилення від сплати
податків (мінімізації) для захисту
своїх економік найбільшими розвиненими країнами, у наших реаліях тільки допоможе наповнити
бюджети цих самих країн, обхо-
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СТАТТЯ
дячи Україну стороною. Захоплення цим Планом в Україні часто
висловлюють люди, залежні від
сильних країн, поставлені на свої
посади за погодженням з США,
МВФ або ще якимись органами.
Аргументація такого роду пропагандистів звучить зазвичай так:
«Посол такої-то країни висловив
схвалення ...» або «Успіхи України на шляху впровадження відзначені такою-то організацією».
Та й взагалі, як можна бути проти
боротьби з ухиленням від податків і офшорами? Якщо ми не приймемо такий План, нас внесуть до
чорного списку, МВФ відмовить у
кредитах, Земля перестане обертатися навколо Сонця і т.д.
Якщо ви громадянин економічно розвиненої країни, то до
прийняття Плану BEPS у вас була
спокуса жити і отримувати всі задоволення від життя у цій успішній
країні, легально перевівши свій
бізнес у країну більш нужденну.
Де факто План BEPS каже: або плати податки у своїй країні, або сам
зі своїм офісом, співробітниками
тощо перебирайся туди, де платити податки тобі зручніше. Можна
уявити молодого жигало, котрий
одружився зі старою багатою вдовою і бігає до артисток кабаре.
Так от: або туди, або сюди. Напевне, чесний вибір. В українських
же реаліях ми швидше виженемо
успішний бізнес за кордон, ніж застовпимо його за собою.
Економічно розвинена країна надає бізнесу багато послуг, а
саме:
• Надійну банківську систему. Нагадаю, що під час банкопаду
2004–2016 рр. в Україні з близько
170 банків 100 були ліквідовані.
Загальні втрати вкладників склали, за різними оцінками, до 10
млрд доларів США. На сьогоднішній день частка «поганих» креди-
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тів у банківській системі становить
понад 50%, а в державних банках,
які сконцентрували у своїх руках
більшу частину банківського сектору – близько 70%.
Додамо ще й той факт, що
будь-якому підприємству (банку)
не прийнято привласнювати рейтинг більше країнового, а рейтинг
України, як завжди, вкрай далекий
від інвестиційного. Додамо законодавчу заборону на відкриття філій іноземних банків в Україні. Не
забудемо і про валютні обмеження – пережиток старої радянської
системи. Незважаючи на нібито
постійну лібералізацію, пропоную
кожному спробувати перевести,
скажімо, 100 доларів США сторонньому громадянину України.
І згадаємо на противагу, наприклад, про Сінгапур, де знаходиться DBS Bank – найбільший за
активами банк у Південно-Східній
Азії. Він має один з найвищих рейтингів, неодноразово визнавався
найнадійнішим банком і має сумарні активи більше 250 млрд доларів США. І природно, в Сінгапурі
валютне регулювання відсутнє як
таке.
Валютне регулювання – загалом явище негативне. Саме собою воно означає, що крім сплати
податків, держава вимагає ще й
особливого порядку купівлі іноземної валюти. По суті, таким чином вводиться додаткове регулювання, що перетворює гривню на
фішки від «Монополії», відбираючи у національної валюти основні
функції грошей.
Ну, і як не згадати Закон про
фінансовий моніторинг! Хто з нас
не намагався пояснити банку, що
купівля ручок або медичних масок не дуже суперечить діяльності юридичної компанії, той не мав
рахунку в українському банку.
• Стабільну податкову сис-
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тему. У тому ж Сінгапурі, скажімо,
максимальна ставка податку на
доходи фізичних осіб становить
20%, а на доходи юридичних осіб –
17%. ПДВ становить 7%. Звичайно,
є ще митні та акцизні збори, податки на автотранспортні засоби.
Немає податку на приріст капіталу
та спадщину. Давайте для простоти скажемо, що податкове навантаження у Сінгапурі не вище, ніж в
Україні. Але якщо глянути на розмір Податкового кодексу України,
то він у багато разів довший, ніж
зарубіжний аналог. У наш, рідний, поправки вносяться мало не
раз на квартал, а то й частіше, що
створює неприємний розгардіяш.
• Відсутність фіскального
тиску. За статистикою, у 80% випадків адміністративні суди у спорах з ДПС приймають рішення на
користь платників. Що ще можна
сказати? Що близько 50% рішень
судів ДПС не виконує. Скажімо,
поширені випадки, коли ДПС
незаконно позбавляє підприємство свідоцтва платника ПДВ і на
підставі цього списує залишки з
ПДВ-рахунку підприємства в бюджет, а після того, як платник у
суді визнає дії ДПС незаконними,
податковий орган повертає свідоцтво, однак навідріз відмовляється повертати, по суті, вкрадені
з ПДВ-рахунків гроші, мотивуючи
це відсутністю в судовому рішенні
зобов’язання повернути незаконно списані кошти.
Я вже не згадую про відверте рейдерство, таке як арешт ліміту ПДВ у системі електронного адміністрування ПДВ; арешт
казначейських рахунків, на яких
обліковуються ПДВ-засоби; нескінченні й безглузді обшуки з метою знайти те, чого не може бути;
внесення записів у ЄРДР по ст. 212
до закінчення процедури адміністративного оскарження ППР
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(на підставі якихось експертних
висновків); проблеми з поверненням вилучених під час обшуку в
якості речових доказів цінностей
(коли суд відмовляє в арешті таких цінностей, а орган досудового
слідства не повертає вилучене);
проблеми зі вседозволеністю,
коли будь-який правоохоронний
орган незалежно від норм КПК
намагається розслідувати економіку, підлаштовуючись під свою
підслідність (як, наприклад, СБУ,
вписуючи де завгодно фінансування тероризму). Цей список,
коли саме правоохоронні органи
є джерелом порушення права,
можна продовжувати без кінця,
присвятивши цьому питанню цілу
доповідь або й цілу конференцію.
І всього цього можна уникнути,
наприклад, у Сінгапурі. Як, до речі,
і арешту розрахункового рахунку
на 30 робочих днів, що накладається ДКФМ на підставі якогось
листа правоохоронного органу.
Окремим больовим питанням
є введення обміну інформацією
без податкової амністії і нульової
декларації. По суті, платників позбавляють можливості привести
свої декларації у належний вигляд.
Дуже багато питань до проєкту податкової амністії. Зовсім незрозуміло, як наш правоохоронець буде
відрізняти податкові злочини від
інших. Чи не виллється це, як за-

звичай, у те, що потім слід буде показувати, в результаті якого саме
економічного злочину чи іншого
дійства громадянин заробив кошти, що знаходяться у нього на рахунку в іноземному банку. Зовсім
незрозуміло, в який з українських
банків хтось забажає перевести
кошти мінімум на 365 днів і як їх
звідти потім забрати? А вимоги в
до звітності по КІК у Законі №466IX такі, що кожному «щасливцю»
окремо знадобиться ціла аудиторська компанія у своєму штаті.
Все викладене кожного разу,
за кожної зміни підштовхує великий бізнес, особливо вкрай
мобільну ІТ-сферу до думки: а чи
не перебратися за кордон назавжди? З сім’ями, співробітниками, бізнесом. І жити там за всіма
правилами. Не уникати їх, а саме
дотримуватися. Не відчуваючи
тиску, рейдерства та інших бід у
якості бонусів.
Ми вже перетворилися на країну-торговця живим товаром. Надходження валютної виручки від
наших гастарбайтерів стали найбільшим джерелом надходження
валюти в країну. Якщо гастарбайтери заберуть до себе свої сім’ї,
а великий бізнес піде у стабільні
юрисдикції, ми просто зруйнуємо
нашу країну. Адже весь світ бореться з легальним ухиленням від
сплати податків, а у нас основна

біда – нелегальні ухилення, відвертий кримінал під «кришою»
наших чиновників. Останнім прикладом можуть бути матеріали
колишнього міністра фінансів
Уманського щодо колишнього керівника ДПС Верланова. Тут жодним законом не допоможеш, адже
здійснені дії і так вже поза законом. Рішення нашої проблеми лежить у іншій сфері і точно не може
бути описане у цій статті. Ми ж на
догоду незрозуміло кому намагаємося прибрати будь-які бонуси
від знаходження великого бізнесу
в Україні. Своїми законодавчими
новелами ми не просимо бізнес
повернутися, а настійно рекомендуємо йому виїхати. І це, на превеликий жаль, факт.
Чомусь саме нашій країні найчастіше боязно визнати, що її інтереси можуть вступати у конфлікт
з інтересами розвинених країн.
На такий конфлікт, до речі, пішла влада Кіпру після банківської
кризи, зробивши максимально
ліберальним своє імміграційне
законодавство і залучаючи бізнес
у країну комфортними умовами і
гуманними податковими ставками. На такий конфлікт свого часу
пішла Південна Корея, пославши
МВФ з його рекомендаціями куди
подалі. Шкода, що ми за свої інтереси битися не готові. Ну що ж,
чого зволите?
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СТАТТЯ
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОВЕДЕННЯ
НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ЩОДО СУДДІВ І АДВОКАТІВ

Віра Михайленко
К.ю.н., суддя Вищого
антикорупційного суду
До слідчих суддів Вищого антикорупційного суду нерідко надходять клопотання про надання
дозволу на проведення негласних
слідчих (розшукових) дій відносно
суддів і адвокатів. При чому непоодинокими є випадки, коли в одному
провадженні ставиться питання про такий дозвіл одночасно до
обох таких спеціальних суб’єктів.
Наявність закріплених законом
гарантій незалежності судді та
здійснення адвокатської діяльності, звісно, не є перепоною для проведення щодо суддів та адвокатів
негласних заходів, однак розгляд
відповідного клопотання слідчим
суддею, так само як і проведення і
використання результатів негласних заходів має свої особливості.
В сучасному кримінальному
провадженні проведення негласних слідчих (розшукових) дії є одним із способів отримання доказо-
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вої інформації. Без перебільшення
можна зазначити, що цей спосіб
є найефективнішим, оскільки під
час проведення негласних слідчих
(розшукових) дій отримуються відомості, що підтверджують суб’єктивну сторону злочину або про подію
кримінального правопорушення
в деталях (коли, наприклад, особи,
що перевіряються на причетність
до злочину, його обговорюють чи
пересилають у месенджерах відповідні матеріали). Разом з тим, за
допомогою негласних слідчих (розшукових) дій можливо отримати
інформацію про місця перебування
особи, яка переховується від органу досудового розслідування, або
про докази вчинення злочину, які
приховуються учасниками.
Передбачені законом гарантії
незалежності суддів обумовлюють їх віднесення до спеціальних
суб’єктів, щодо яких здійснюється
особливий порядок кримінального
провадження. Отже, в першу чергу,
слід звертати увагу на те, ХТО звертається з відповідним клопотанням. Так, згідно з ч. 9 ст. 49 Закону
України «Про судоустрій і статус
суддів» проведення стосовно судді оперативно-розшукових заходів
чи слідчих дій, що можуть проводитися лише з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням
Генерального прокурора або його
заступника, керівника регіональної прокуратури або його заступника. В ситуаціях, що надходять на
розгляд Вищого антикорупційного
суду, суб’єктом звернення виступає
керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як заступник Генерального прокурора (ч. 2
ст. 8 Закону України «Про прокура-
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туру»).
У клопотаннях, які надходять
до слідчих суддів, судді фігурують
у кримінальних провадженнях,
пов’язаних з отриманням неправомірної вигоди. Всі клопотання
можна розділити на дві групи. Першу групу становлять випадки, коли
суддя, маючи в провадженні певну
справу, через працівників свого
офісу (секретар, помічник) натікає
учаснику цього провадження на
необхідність надання неправомірної вигоди для позитивного вирішення справи. До другої групи
відносяться випадки, коли адвокат,
який представляє інтереси учасника або здійснює його захист, повідомляє про необхідність надання
неправомірної вигоди судді для
забезпечення потрібного судового рішення. В обох випадках суддя
фігурує опосередковано, випадки,
коли він особисто (а не через третіх
осіб) ініціює питання неправомірної
вигоди, є поодинокими. Така опосередкованість значно ускладнює
визначення необхідності надання
дозволу на проведення негласних
заходів відносно судді. Адже логічним вбачається використання позиції «наближеності» до судді для
реалізації власних корисливих інтересів іншими особами.
Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону
України «Про судоустрій і статус
суддів» втручання у здійснення
правосуддя, вплив на суддів у будьякий спосіб забороняються. Крім
того, суддя є посадовою особою,
що має відповідні гарантії здійснення правосуддя, спрямовані на неможливість впливати на незалежність судової влади. Отже, з огляду
на представлені прокурором, детективом і досліджені відомості про
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причетність судді до вчинення правопорушення в світлі конкретних
обставин кожної справи, проведення негласних слідчих (розшукових)
дій щодо нього може розглядатися або як об’єктивна необхідність,
обумовлена тактикою розслідування конкретного кримінального
правопорушення, або як втручання у здійснення правосуддя (коли
відсутній прямий або опосередкований зв’язок участі судді у подіях
кримінального правопорушення).
Дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій має
ґрунтуватися на сукупності підстав
чи розумних підозр, що суддя є
причетним до кримінального правопорушення, тобто має певний
стосунок до нього, в тому числі
вчиненням певних дій або бездіяльності, пов’язаних з протиправним діянням. В рамках судового
контролю, що здійснюється слідчим суддею, така причетність може
підтверджуватися показаннями заявника в сукупності, наприклад, з
інформацією про призначені судові
засідання та змістом постановлених проміжних рішень у справі, про
яку йде мова.
Надання ж дозволу лише на
підставі показань особи, якій інформація про необхідність передачі неправомірної вигоди судді,
донесена представником, захисником, порушує гарантії суддівської
діяльності і нівелює демократичні
підвалини конституційного ладу,
побудованого на принципу розподілу влади. Разом з тим, відсутність прямих зв’язків між суддею
та заявником, який стверджує про
прохання в нього через адвоката
неправомірної вигоди, не свідчить
про відсутність необхідності проведення в такій справі негласних
заходів. Це лише означає, що слідчий суддя має відмовити у наданні
такого дозволу в певний момент

здійснення досудового розслідування; в подальшому така необхідність може бути підтверджена.
Отримана органом досудового
розслідування інформація, що відповідна пропозиція розглянути
справу в позитивному для особи
руслі надійшла від судді або останній просить (вимагає) надати йому
неправомірну вигоду, підлягає ретельній перевірці без надмірного
втручання у права людини і діяльність зі здійснення правосуддя. В
тому числі така перевірка можлива шляхом проведення негласних
слідчих (розшукових) дій відносно
інших осіб-фігурантів кримінального провадження, зокрема адвоката,
який надає відповідну інформацію
клієнту, або самого заявника. Лише
після отримання відомостей, які
безпосередньо пов’язують суддю
з обставинами кримінального правопорушення, можливий контроль
безпосередньо за ним.
Разом з тим, навіть при позитивному вирішенні питання про
необхідність негласних заходів,
вбачаються за логічними певні обмеження щодо обстеження публічно недоступного місця – робочого
кабінету судді, розташованого в
адміністративній будівлі суду. Такі
негласні заходи можуть негативно
вплинути на процес правосуддя в
цілому, адже власний кабінет суддя використовує як нарадчу кімнату, таємниця якої гарантується і
охороняється законом. З таких же
міркувань слідчий суддя має критично ставитися до клопотання про
зняття інформації з електронної
інформаційної системи – робочого
комп’ютеру судді, розташованого
у службовому кабінеті, оскільки в
цьому комп’ютері знаходяться матеріали судових справ і проекти
судових рішень у справах, провадження по яким триває. При розгляді клопотання слідчий, проку-

рор має навести прямий зв’язок
між необхідністю саме цих негласних слідчих (розшукових) дій і обставинами, що розслідуються в даному кримінальному провадженні.
А у випадку, якщо такий дозвіл буде
надано, на осіб, що проводять обстеження робочого кабінету судді
та зняття інформації з електронних
інформаційних систем, покладається обов’язок реалізувати його
виключно в тих межах, які забезпечать визначену слідчим суддею
мету, без втручання в матеріали,
які не стосуються подій, що розслідуються в цьому кримінальному
провадженні, та розголошення отриманої інформації.
Особливості розгляду клопотань про негласні заходи щодо адвокатів
В цілях негласних слідчих (розшукових) дій адвокати, так само як
і судді, вважаються спеціальними
суб’єктами, що обумовлює як нормативно-закріплені
особливості кримінального провадження,
так і підходи слідчого судді при
вирішенні питання про надання
дозволу на негласні заходи. В таких випадках також йде мова про
суб’єкта реалізації повноважень
зі звернення до слідчого судді за
відповідним дозволом. Так, проведення стосовно адвоката негласних слідчих (розшукових) дій
здійснюється на підставі судового
рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його
заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста
Києва та міста Севастополя (п. 3 ч. 1
ст. 23 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність). Така
вимога поширюється в тому числі
і на адвоката, свідоцтво про право
на зайняття адвокатською діяльністю якого припинено. В практиці
слідчих суддів ВАКС суб’єктом звернення виступає керівник Спеціалі-
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зованої антикорупційної прокуратури. Підтримує таке клопотання
зазвичай прокурор, що здійснює
процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, або детектив
за дорученням керівника САП.
Особливий підхід до розгляду
клопотання про надання дозволу
на проведення негласних заходів
відносно адвокатів обумовлюється
самою природою інституту адвокатури. Так, адвокатура України – недержавний самоврядний інститут,
що забезпечує здійснення захисту,
представництва та інших видів правової допомоги на професійній основі. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» адвокатська діяльність
здійснюється, зокрема, на принципах верховенства права, законності,
незалежності та конфіденційності. А
стаття 23 Закону закріплює гарантії
адвокатської діяльності, серед яких
заборони будь-якого втручання в
адвокатську діяльність, проведення
огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської
діяльності, втручання у приватне
спілкування адвоката з клієнтом,
втручання у правову позицію адвоката тощо. Незалежність адвокатури, в тому числі від необґрунтованого втручання в адвокатську
діяльність правоохоронних органів
при розслідуванні кримінальних
правопорушень, є одним із демократичних інститутів і ознакою правової держави.
Разом з тим, так само як і в
справах, де фігурують судді, встановлені гарантії не означають неможливість проведення негласних
заходів відносно адвоката. Однак,
стандарт розгляду клопотання про
проведення негласних слідчих
(розшукових) дій, коли таке питання ставиться відносно адвоката, є
більш суворим.
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В будь-якому випадку, дозвіл
на проведення негласних слідчих
(розшукових) дій щодо адвоката
може бути наданий лише за наявності достатніх і вагомих підстав вважати, що під видом правової допомоги адвокат здійснює об’єктивно
протиправну діяльність, зокрема,
свідомо забезпечує законність протиправних дій клієнта, порадами,
консультаціями допомагає вчинити
або приховати кримінальне правопорушення. Хоча з великим жалем
слід визнати, що останнім часом адвокатська діяльність проявляється
не лише через допомогу, яка за своїм змістом є суто правовою, а чіткі
межі між реальним захистом (представництвом) і протиправними діями осіб, з використанням наявного
статусу адвоката, трохи затираються. Трансформація і «модернізація»
різних форм адвокатської діяльності, активне використання цифрових технологій сприяє ускладненню на ранніх етапах досудового
розслідування відмежування слідчим суддею реальної адвокатської
діяльності від причетності до злочину. Однак неспроможність представлених прокурором відомостей
для визначення в діях адвоката
об’єктивно протиправної складової, має зумовлювати відмову у
задоволенні клопотання. Так само
про поверховий підхід при зверненні до слідчого судді з клопотанням про проведення негласних
заходів свідчить обґрунтування
представника сторони обвинувачення, що адвокат надавав правову
допомогу особі в період вчинення
нею протиправних дій (що зустрічається в практиці слідчих суддів
Вищого антикорупційного суду).
При реалізації приписів інституту негласних слідчих (розшукових) дій слід також враховувати
специфіку адвокатської діяльності
в контексті видів заходів, щодо яких
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подається клопотання. Комплекс
негласних заходів, щодо якого клопоче слідчий, прокурор, має бути
адекватним ситуації, що розглядається – слідчі дії не повинні завдати
надмірного втручання у відносини
адвоката з клієнтом (як з особою,
яка перевіряється на причетність
до вчинення злочину, так і з іншими,
яким надається правова допомога),
їх проведення має бути необхідним
в світлі обставини кожного кримінального правопорушення.
Особливо ретельне дослідження зв’язку між обставинами, на які
посилається прокурор, та необхідністю обстеження публічно недоступного місця – робочого кабінету адвоката, аудіо-відеоконтролю
в кабінеті та зняття інформації з
електронних інформаційних систем. Тут слід враховувати поєднання логіки цих негласних заходів з
природою адвокатської діяльності. Слідчий суддя має прискіпливо
поставитися до питання про такі
заходи з урахуванням можливого
негативного впливу на права і інтереси третіх осіб, пов’язаних з цим
адвокатом відносинами адвокатської таємниці.
Обстеження робочого кабінету
з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відео контролю та відповідно такий контроль зумовлює
обізнаність осіб, що проводять такі
слідчі дії, про факти і зміст відносин адвоката з певними клієнтами,
спричиняє хоча і «санкціоноване»,
але втручання у приватне спілкування адвоката з клієнтом (що відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 23 Закону
України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» забороняється) і
може призвести до розголошення
конфіденційної інформації. Це, в
свою чергу, об’єктивно мимоволі
підриває авторитет інституту адвокатури в питанні забезпечення
адвокатської таємниці, що є неод-
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мінною умовою здійснення адвокатської діяльності. З цих же міркувань слід обмежено і обережно
використовувати дозволи на зняття інформації з електронних інформаційних систем – комп’ютерів, що
використовуються адвокатами у
своїй адвокатській діяльності, адже
там зберігаються адвокатські досьє
та інші відомості, безпосередньо
пов’язані з наданням правової допомоги.
Що стосується інших видів негласних слідчих (розшукових) дій,
то дозвіл на їх проведення може
бути наданий на загальних підставах після ретельного дослідження
і висновку слідчого судді про необхідність негласних заходів відносно
адвоката з урахуванням зазначеного вище.

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що розгляд
слідчим суддею клопотання про
надання дозволу на проведення
негласних слідчих (розшукових)
дій – це логічно-інтелектуальна
діяльність, яка полягає у виявленні зв’язків між особою, щодо якої
ставиться питання про надання
дозволу, та обставинами кримінального провадження у співвідношенні з законодавчо закріпленими вимогами до проведення
негласних слідчих (розшукових)
дій. При вирішенні цих питань,
важливим є досягнення балансу
між правами цієї особи і потребами
досудового розслідування. Якщо
ж ставиться питання про надання
дозволу щодо спеціальних суб’єктів – суддів, адвокатів – до прав

людини і суспільної необхідності
у розслідуванні злочинів додаються цінності іншого порядку. Отже,
потреби досудового розслідування та інтереси правосуддя мають
бути узгоджені не лише з правами
окремих осіб, щодо яких ставиться питання про надання дозволу
на проведення негласних слідчих
(розшукових) дій, а й з іншими
благами, які мають глобальний характер – гарантії адвокатської діяльності (в тому числі, адвокатська
таємниця) та незалежність здійснення правосуддя, включаючи авторитет судової влади і таємницю
нарадчої кімнати.
!!! Цей матеріал не є офіційною
позицією Вищого антикорупційного суду і відображає особисту позицію автора.

АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО НАЛОГОВЫМ СПОРАМ

Вероника ЗАРУБИЦКАЯ
Адвокат ЮК «Amber Law
Company»
Современная судебная практика по налоговым спорам, а также
личный опыт многих предпринимателей позволяют выделить актуальные инструменты давления

на бизнес со стороны чиновников. Казалось бы, чем может не
угодить государству нормально
работающий бизнес, постоянно
наполняющий «казну» налогами
и обеспечивающий работу всей
государственной системы? Если
говорить о государстве в целом,
то, конечно, для него такой бизнес
– главный кормилец. А если рассматривать государство как совокупность огромного количества
чиновников с маленькой зарплатой, то для них это источник напряжения, который всеми силами
нужно загнать в «коррупционный»
сектор, где он будет кормить уже не
государство, а отдельно взятых его
представителей, и тогда у него (у
бизнеса) еще есть шансы какое-то
время просуществовать. Ну, а если
бизнес по каким-то причинам в эти
игры играть не соглашается, или же
аппетиты чиновников так разрастаются, что сводят на нет всю его рен-

табельность – ведь коррупционная
составляющая соответственно повышает стоимость продукции, – его
просто уничтожают.
Понятно, что такую свою деятельность государство в лице всего
чиновничьего аппарата стремится
поставить на «правовые» рельсы,
чтобы это выглядело как защита законности и правопорядка, борьба
с экономической преступностью,
которая, если положиться на сведения, непрерывно и в огромных
количествах вносимые в Единый
реестр досудебных расследований
(ЕРДР), достигла в наших краях невиданных доселе размеров.
Фискальное давление
На сегодняшний день одной из
основных структур, которые в той
или иной форме довлеют над бизнесом, является бывшая налоговая
милиция – следственные управления финансовых расследований в
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составе Государственной фискальной службы (ГФС) Украины. Именно они вносят в ЕРДР сведения об
уголовных производствах по «ходовым экономическим» статьям
205 (фиктивное предпринимательство) и 212 (уклонение от уплаты
налогов) Уголовного кодекса (УК)
Украины и проводят в рамках этих
производств досудебные расследования. По странному стечению
обстоятельств сама эта служба
была с 1 января 2017 года лишена
своих полномочий, но стремление
чиновников «прижать» бизнес по
части налогов оказалось настолько
велико, что на это «незначительное» обстоятельство закрыла глаза
вся государственная система, дав
таким образом свое молчаливое
согласие на отработку ними огромного количества инструментов давления на бизнес.
Попробуем дать одному из них
более или менее реальную правовую оценку.
Итак, предметом пристального
изучения органами государственной фискальной службы являются
хозяйственные операции, требования к документальному оформлению которых регламентированы
Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Когда субъект
хозяйственной деятельности выполняет требования вышеуказанного
Закона, у контролирующих органов
формально отсутствуют основания
ставить под сомнение осуществленные таким субъектом хозяйственные операции. Действующее
законодательство в его нынешнем
варианте не предусматривает таких
понятий, как «реальность» или «нереальность» хозяйственной операции. Закон говорит о том, что любая
сделка считается действительной,
пока ее недействительность не
установлена судом. Соответствен-
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но, без соответствующего решения
суда ставить под сомнение любую
хозяйственную операцию и ее правовые последствия – незаконно. По
логике, если у субъекта хозяйствования имеется в наличии вся необходимая первичная документация,
то поставить под сомнение «реальность» хозяйственной операции –
это равно обвинить должностных
лиц такого субъекта хозяйствования в первую очередь в служебном
подлоге, а потом уже, как следствие, – в уклонении от уплаты налогов, например. Но наша государственная машина всегда стремится
упростить свои задачи.
Поэтому в правоприменительной практике начали появляться
конструкции,
поддерживаемые
со всеобщего молчаливого согласия, с помощью которых для государственных чиновников стало
возможным осуществлять давление на бизнес в «околоправовом»
поле. Одна из таких конструкций,
которой по праву можно отдать
лидирующее место в данной сфере
с учетом ее комплексного подхода, предусматривает применение
статьи 205 Уголовного кодекса
(фиктивное предпринимательство)
как основы для того, чтобы поставить под сомнение деятельность
субъекта хозяйствования в целом.
Популярная статья
Некогда бывшая практически
«мертвой», за последние годы эта
статья, можно сказать, вдохнула
новую жизнь в правоприменительную практику по налоговым спорам. Для целей давления на бизнес
чиновниками различных структур
она пришлась как нельзя кстати,
потеснив даже статью 212 (уклонение от уплаты налогов), самостоятельный состав которой, как правило, довольно сложно доказать.
Диспозиция статьи 205 УК Украины
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описывает фиктивное предпринимательство как создание либо
приобретение субъектов предпринимательской
деятельности
(юридических лиц) з целью прикрытия незаконной деятельности
или же осуществления видов деятельности, в отношении которых
существует запрет. Часть вторая
этой статьи в качестве квалифицирующих признаков содержит
повторность, а также причинение
большого материального вреда
государству, банку, кредитным
учреждениям, иным юридическим
лицам либо гражданам.
Внедрение такого уголовно-правового инструмента, как
сделка с обвинением (соглашение о
признании виновности, как гласит
Уголовно-процессуальный кодекс
Украины), по мнению многих предпринимателей, дало возможность
отдельным
недобросовестным
представителям правоохранительных органов использовать статью
205 УК Украины в качестве «пряника», запугивая таких учредителей «кнутом» в виде целой плеяды
более «тяжких» статей Уголовного
кодекса Украины. Среди них – присвоение, растрата имущества или
завладение ним путем злоупотребления служебным положением
(статья 191 УК Украины) или еще
круче – легализация (отмывание)
доходов, полученных преступным
путем (статья 209 УК Украины), которые якобы могут быть вменены
этому учредителю в составе группы лиц, он не согласится признать
себя виновным по статье 205 в
фиктивном предпринимательстве
и не заключит соглашение с обвинением.
Зиц-предприятие
Существует множество случаев,
когда предприятие регистрируется
на «подставное» лицо за денежное

СТАТТЯ
вознаграждение или, как красиво
это называется в международной
практике, – у предприятия номинальный учредитель. Нередки случаи, когда и руководитель предприятия тоже номинальный. Сама
по себе данная ситуация не всегда
содержит в себе признаки уголовного правонарушения, а только
когда созданное таким образом
предприятие имеет целью осуществлять незаконную деятельность,
и «номинальный» учредитель изначально в курсе, для чего предприятие создается (ведь такова диспозиция статьи 205 УК). Но, положа
руку на сердце – вы представляете
себе ситуацию, когда преступники
находят исполнителя на роль так
называемого «фунта», то есть такого вот номинального учредителя, сообщают ему, что собираются
обокрасть государство на пару сотен миллионов, и при этом предлагают ему гривен за пятьсот стать
подставным учредителем? Исходя
из сотен судебных решений, которыми утверждаются соглашения
о признании виновности, можно
предположить, что именно так и
происходит, причем создается впечатление, что будущему номинальному директору сообщают даже
наименования потенциальных контрагентов и суммы предстоящих
финансовых операций, потому что

в посредством таких соглашений с
обвинением некоторые недобросовестные сотрудники фискальных
органов создают для себя преюдицию для того, чтобы впоследствии
поставить под сомнение конкретные хозяйственные операции интересующего их юридического
лица. В этом случае суд при утверждении соглашения с обвинением
полностью полагается на признательные показания номинального
учредителя, не проверяя приведенные ним факты и не давая им
надлежащей правовой оценки.
Но есть один нюанс, на который
почему-то правоприменители редко обращают внимание. Это обозначение в диспозиции статьи 205
УК Украины заведомой незаконности деятельности юридического
лица в качестве квалифицирующего признака данного состава
уголовного правонарушения. То
есть, следует понимать, что именно
незаконность деятельности юридического лица, на фиктивности
которого в том или ином случае
настаивают правоохранительные
органы, привлекая к уголовной
ответственности его номинального
учредителя, должна быть ими доказана при предъявлении обвинения
по статье 205 УК Украины (в деле должен быть либо вступивший в силу
приговор, например, по статьям

212, 191 или 209 УК Украины, или
же, на худой конец, хотя бы вступившее в силу решение компетентного судебного органа, в котором
установлен факт нарушения закона данным юридическим лицом), а
не наоборот являться следствием
привлечения к уголовной ответственности лица по данной статье.
На практике же происходит, что
как раз наличие приговора суда
по статье 205 УК Украины является
первостепенным доказательством
незаконности хозяйственной деятельности предприятия при рассмотрении
административным
судом налоговых споров между таким предприятием и государственной фискальной службой.
Приговор – не окончательный
Поэтому, коллеги, обращаю
ваше внимание на то, что значение
в деле приговора по статье 205 УК
Украины сильно преувеличено, и
если грамотно подвести судебный
орган к оценке данного доказательства, обратив его внимание на
все нюансы применения статьи 205
УК, то окажется, что инструменты,
которыми пользуются фискальные
органы для оказания давления на
бизнес, не так страшны и однозначны, как об этом принято говорить.
Этот вопрос всегда требует глубокого анализа и проработки.
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СТАТТЯ
ВЕРХОВНИЙ СУД: НА ЗАХИСТІ
ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ЧИ ПОДАТКОВОЇ

Андрій Валенко
Адвокат ЮК «Amber Law
Company»
Судова практика на рівні судів
касаційної інстанції доволі тривало
притримувалась позиції, що платник податків вправі оскаржити рішення контролюючого органу про
проведення перевірки незалежно
від того, що такий акт вичерпав
свою дію внаслідок його реалізації,
прийняттям податкового повідомлення-рішення за результатами такої перевірки (постанова Верховного Суду від 21.03.2018 у справі №
812/602/17, постанови Верховного
Суду України від 16.02.2016 у справі № 826/12651/14 та від 27.01.2015
у справі № 21-425а14).
Однак, 21.02.2020 Верховний
Суд у складі судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів
та інших обов’язкових платежів
Касаційного
адміністративного
суду ухвалив постанову по справі
№ 826/17123/18, в якій сформував
зовсім іншу позицію щодо правових наслідків процедурних порушень, допущених контролюючим
органом під час призначення та
проведення перевірки. У цій постанові Верховний Суд дійшов наступних висновків: «у разі якщо
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контролюючим органом була проведена перевірка на підставі наказу про її проведення і за наслідками
такої перевірки прийнято податкові повідомлення-рішення, то
цей наказ як акт індивідуальної дії
реалізовано його застосуванням,
а тому його оскарження після допуску платником податків посадових осіб контролюючого органу до
проведення перевірки не є належним способом захисту права платника податків, оскільки наступне
скасування наказу не може призвести до відновлення порушеного права. Належним способом захисту порушеного права платника
податків у такому випадку є саме
оскарження рішення, прийнятого
за результатами перевірки. При
цьому, оскаржуючи в подальшому
наслідки проведеної контролюючим органом перевірки у вигляді
податкових повідомлень-рішень
та інших рішень, платник податків
не позбавлений можливості посилатись на порушення контролюючим органом вимог законодавства
щодо проведення такої перевірки,
якщо вважає, що вони зумовлюють
протиправність таких податкових
повідомлень-рішень.»
Отже, на даний час дискусійним стало питання щодо можливості оскарження рішення контролюючого органу про проведення
перевірки, після його реалізації,
як самостійного предмета позову.
Підтвердженням цьому є ухвала
Верховного Суду у складі Касаційного адміністративного суду від
21.05.2020 у справі № 826/9464/18,
якою на вирішення Великої Палати Верховного Суду, як виключно
правову проблему, було передано
питання щодо можливості оскар-
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ження рішення про проведення
перевірки, яке було реалізовано
шляхом безпосереднього проведення перевірки.
На мою думку, позиція судів
касаційної інстанції у цьому питанні, яка існувала до прийняття
Верховним Судом постанови від
21.02.2020 у справі № 826/17123/18,
була і залишається вірною.
Так, відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної
влади зобов`язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та
у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Законом, що визначає повноваження суду та порядок здійснення судочинства в адміністративних
судах є Кодекс адміністративного
судочинства України.
Відповідно до статті 5 Кодексу
адміністративного
судочинства
України, кожна особа має право
в порядку, встановленому цим
Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає,
що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень
порушені її права, свободи або
законні інтереси, і просити про їх
захист, зокрема шляхом визнання
протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його
положень.
За визначенням, яке міститься в
статті 4 Кодексу адміністративного
судочинства України, індивідуальним актом є акт (рішення) суб’єкта
владних повноважень, виданий
(прийняте) на виконання владних
управлінських функцій або в порядку надання адміністративних
послуг, який стосується прав або
інтересів визначеної в акті особи
або осіб, та дія якого вичерпується

ПРОЄКТ ААУ
його виконанням або має визначений строк.
Відповідно до пункту 56.1 статті 56 Податкового кодексу України,
рішення, прийняті контролюючим
органом, можуть бути оскаржені
в адміністративному або судовому
порядку.
Про проведення документальної планової перевірки керівником
(його заступником або уповноваженою особою) контролюючого
органу приймається рішення, яке
оформлюється наказом (пункт
77.4 статті 77 Податкового кодексу
України).
Отже, ні Кодекс адміністративного судочинства України, ні
Податковий кодекс України не
розмежують індивідуальні акти в
контексті можливості їх оскарження, на такі що продовжують діяти
або ж вичерпали свою дію на момент звернення до суду з відповідним позовом.
Стаття 55 Конституції України гарантує кожному право на
оскарження в суді рішень, дій чи
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бездіяльності органів державної
влади. У зв’язку з цим, вважаю, що
незалежно від того, чи була проведена перевірка, платник податків
не може бути позбавлений права
оскаржити рішення контролюючого органу про проведення такої
перевірки, оскільки право на судовий захист пов`язане із самою протиправністю оскаржуваного рішення і не ставиться у залежність
від наслідків його реалізації, а саме
виконання рішення про проведення перевірки не може виправдовувати його протиправність.
Встановлення судовим актом
протиправності рішення про проведення перевірки, який вичерпав
свою дію, слугує також такій меті:
• ухвалення судового рішення
у такій справі запобігатиме допущенню повторного аналогічного
порушення прав позивача або
осіб, що опинилися у схожих обставинах з боку відповідача, і дозволить останньому діяти надалі
з урахуванням правової позиції
суду;

• лише шляхом вирішення
позовної вимоги про визнання
протиправним та скасування рішення про проведення перевірки
дозволить найбільш чітко і правильно диференціювати можливі
порушення за мірою їх впливу на
кінцевий результат, відокремивши суттєві, тобто ті, що тягнуть
обов`язкове скасування індивідуального акта, від незначних
формальних, що не вплинули і не
могли вплинути на результати перевірки.
Таким чином, відступлення
судом найвищої інстанції від усталеної впродовж тривалого часу
практики щодо можливості оскарження рішення про проведення
перевірки, яке вичерпало свою
дію, створить дискримінаційні
умови для платників податків в
можливості оскарження рішення
про призначення контролюючим
органом неправомірної перевірки, та фактично обмежить їх у гарантованому Конституцією України праві на судовий захист.

ААУ РАЗОМ З АО «BARRISTERS»
ВИПУСТИЛА КНИГУ «КРАЩІ ІСТОРІЇ АВДОКАТІВ»

РОТЯГОМ РОКУ АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ЗБИРАЛА
НАЙКРАЩІ ТА НАЙЦІКАВІШІ ІСТОРІЇ ВІД АДВОКАТІВ І, САМЕ НА
ODESSA CRIMINAL LAW FORUM «ЗОЛОТИЙ ДЮК», ЗБІРКА «КРАЩІ ІСТОРІЇ АДВОКАТІВ» БУЛА ПРЕЗЕНТОВАНА ЗОЄЮ ЯРОШ, ПРЕЗИДЕНТОМ ААУ ТА ПАРТНЕРОМ АО «BARRISTERS» – ДЕНИСОМ ПОНОМАРЕНКО.
Як зазначила Зоя Ярош: «Ця
книга унікальна. Вона містить
історії, розказані вперше зі свого
досвіду та повсякдення практикуючими адвокатами, об’єднані
ААУ в одне видання».
Також був відзначений ідейний натхненник цього проєкту та видання Олексій Шевчук,
партнер АО «Barristers», який,
на жаль, не міг бути присутнім на
презентації, але зробив все для

того, щоб втілити цей проект у
життя.
Книгу отримали в подарунок
всі спікери Odessa Criminal Law
Forum «Золотий Дюк», вона буде
надіслана авторам опублікованих історій, а всі бажаючі можуть
придбати її в ААУ за контактами:
info@uaa.org.ua , +380675015610.
P.S. ААУ вже готує нову збірку і
чекає на нові історії адвокатів до
30 жовтня 2020 року!

Деталі тут:
https://bit.ly/32VTLW9
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СТАТТЯ
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУБСИДІАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Ігор Деркач
Юрист ЮК «Amber Law Company»,
адвокат, магістр права
Поняття субсидіарної відповідальності існує в Українському
законодавстві ще з 1992 року та
закріплена в ч. 5 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом».
Поряд з цим, в ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедури банкрутства законодавець аналогічно
закріпляє можливість ліквідатора
заявити вимоги до третіх осіб, які
відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність
за зобов’язаннями боржника у
зв’язку з доведенням його до банкрутства.
Основною метою такої відповідальності є притягнення винних
осіб у доведенні до банкрутства до
додаткової (субсидіарної) відповідальності і стягнення на користь
кредиторів непогашених у ліквідаційній процедурі кредиторських
вимог. Тобто це пошук ліквідатором додаткових джерел погашен-
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ня боргу перед кредиторами.
Незважаючи на це, на мій погляд на даний час вказаний інститут відповідальності належним
чином ще не діє, у зв’язку чисельними питаннями, що виникали під
час застосування зазначених вище
норм Закону.
Поряд з цим, ситуація почала змінюватись після зробленого Верховним Судом, наприкінці 2019 року, огляду правових
висновків щодо субсидіарної відповідальності за доведення до
банкрутства. Вказані висновки є
обов’язковими для господарських
судів при розгляді справ про банкрутство та дають частину відповідей на безліч правових питань,
що виникають при застосуванні
субсидіарної відповідальності за
доведення до банкрутства. Таким
чином, на даний час існують правові позиції щодо застосування
даного виду відповідальності та
узагальнено практику її застосування, на аналізі яких хотілося зупинитися детальніше.
Так, у своїй постанові (справа № 923/862/15 від 30.01.2018)
Верховний Суд дійшов до висновку, що субсидіарна відповідальність застосовується за
доведення до банкрутства до
особи дії та рішення якої призвели до відсутності як коштів
на рахунках, так і майна банкрута. Така відповідальність не
пов’язується з наявністю вироків у кримінальних справах.
Частиною першою статті 2 Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» визначено, що провадження у справах
про банкрутство регулюється цим
Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими
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законодавчими актами України.
Згідно з частиною першою статті 619 ЦК України договором або
законом може бути передбачена
поряд із відповідальністю боржника додаткова (субсидіарна) відповідальність іншої особи. Таким
законом, який передбачає поряд
із відповідальністю боржника додаткову (субсидіарну) відповідальність іншої особи, є Закон України
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом».
Зокрема, ч.5 статті 41 Закону
унормовано, що під час здійснення
своїх повноважень ліквідатор має
право заявити вимоги до третіх
осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями боржника у зв’язку з доведенням його
до банкрутства. Розмір зазначених
вимог визначається з різниці між
сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою. У разі банкрутства
боржника з вини його засновників
(учасників, акціонерів) або інших
осіб, у тому числі з вини керівника
боржника, які мають право давати
обов’язкові для боржника вказівки
чи мають можливість іншим чином
визначати його дії, на засновників
(учасників, акціонерів) боржника –
юридичної особи або інших осіб у
разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов’язаннями.
У
своїй
постанові
від
09.10.2019 у справі № 910/
21232/16 Верховний Суд приходить до висновку, що чинне законодавство не пов`язує
можливість покладення субсидіарної відповідальності в
порядку ч. 5 ст. 41 Закону України «Про відновлення плато-
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спроможності боржника або
визнання його банкрутом» на
третіх осіб з наявністю вироку
у кримінальній справі щодо таких осіб про встановлення в їх
діях (бездіяльності) кримінального правопорушення.
При цьому, чинне законодавство не пов`язує можливість
покладення субсидіарної відповідальності в порядку ч. 5 ст. 41
Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» на третіх осіб з наявністю вироку у кримінальній справі щодо таких осіб
про встановлення в їх діях (бездіяльності) кримінального правопорушення, оскільки в даному випадку особи в силу спеціального
припису Закону про банкрутство
притягуються до цивільної відповідальності у формі солідарного
стягнення.
Таким чином, з урахуванням
положень законодавства, субсидіарна відповідальність це додаткова відповідальність осіб, які разом
із боржником відповідають за його
зобов’язаннями.
Особа, яка притягається до
субсидіарної відповідальності,
повинна доказати відсутність
своєї вини. Подавати заяви до
третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну
відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства
наділений виключно ліквідатор
банкрута. Аналіз фінансового
становища банкрута у поєднанні з дослідженням ліквідатором
підстав виникнення заборгованості боржника перед кредиторами у справі про банкрутство,
дозволяє виявити наявність
чи відсутність дій засновників
(учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі керівника

боржника щодо доведення до
банкрутства юридичної особи.
Ліквідатор за наявності ознак
банкрутства боржника з вини
його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому
числі з вини керівника боржника, для забезпечення реалізації
принципу безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі, подає таку заяву
(про покладення субсидіарної
відповідальності) не раніше ніж
після завершення реалізації
об`єктів ліквідаційної маси та
розрахунків з кредиторами на
підставі вчинення такої реалізації у ліквідаційній процедурі
при наявності обставин недостатності повного погашення
кредиторської заборгованості
банкрута. Такий висновок зроблено у постанові Верховного Суду від 30.10.2019 у справі
№ 906/904/16.
Притаманною ознакою цивільно-правової відповідальності є те,
що особа, яка є відповідачем, повинна доказати відсутність своєї
вини. З вищевикладеного можна
дійти до висновку, що після визнання боржника банкрутом, за наявності ознак доведення до банкрутства
юридичної особи-боржника, погашення заборгованості банкрута є
неможливим внаслідок дій та (або)
бездіяльності засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб,
у тому числі керівника боржника,
які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають
змогу іншим чином визначати його
дії, до поки такі особи не доведуть
протилежного. Разом з тим, у положеннях ч. 2 ст. 41 Закону України
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом» визначено, що одним із
повноважень ліквідатора у справі
про банкрутство є аналіз фінансо-

вого становища банкрута. Слід зазначити, що можливістю подання в
межах справи про банкрутство заяви до третіх осіб, які відповідно до
законодавства несуть субсидіарну
відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства наділений
виключно ліквідатор банкрута.
З наведеного, можна дійти до висновку, що виявлення наявності
ознак доведення до банкрутства
юридичної особи-боржника покладена саме на ліквідатора банкрута,
що пов`язано з виконанням ліквідатором банкрута повноважень
визначених ст. 41 Закону України
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом». Приписи ч. 5 ст. 41
Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом» не
встановлюють ознак доведення
до банкрутства, які можуть стати
підставою для покладення субсидіарної відповідальності на засновників (учасників, акціонерів)
або інших осіб, у тому числі керівника боржника. Саме детальний
аналіз ліквідатора фінансового
становища банкрута у поєднанні з
дослідженням ним підстав виникнення заборгованості боржника
перед кредиторами у справі про
банкрутство, дозволить ліквідатору
банкрута виявити наявність чи відсутність дій засновників (учасників,
акціонерів) або інших осіб, у тому
числі керівника боржника щодо
доведення до банкрутства юридичної особи. Ліквідатор за наявності ознак банкрутства боржника
з вини його засновників (учасників,
акціонерів) або інших осіб, у тому
числі з вини керівника боржника,
для забезпечення реалізації принципу безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі,
подає таку заяву (про покладення
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субсидіарної відповідальності) не
раніше ніж після завершення реалізації об`єктів ліквідаційної маси та
розрахунків з кредиторами на підставі вчинення такої реалізації у ліквідаційній процедурі при наявності
обставин недостатності повного
погашення кредиторської заборгованості банкрута.
Витрати в ліквідаційній процедурі не є кредиторськими вимогами, а тому такі витрати не
можуть бути задоволені за рахунок третіх осіб, які відповідно до
законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями боржника у зв’язку з доведенням його до банкрутства.
Субсидіарна відповідальність за
доведення до банкрутства може
бути покладена тільки для задоволення вимог кредиторів. Такого висновку Верховний Суд дійшов у постанові від 20.03.2019 за
справою № 5024/980/2011.
Так, аналізом статті 619 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 25 Закону України «Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом», якими передбачено, що
стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути
використані тільки для задоволення вимог кредиторів у порядку
черговості, встановленому цим
Законом. Із змісту вказаної норми
вбачається, що ліквідатор боржника не є його кредитором в розумінні закону, а витрати ліквідаційної
процедури не є кредиторськими
вимогами, а тому такі витрати не
можуть бути задоволені за рахунок
третіх осіб.
У справі № 908/503/17 від
09.10.2019 Верховний Суд дійшов до висновку, що при відкритті провадження у справі
про банкрутство, за наявності
обставин доведення його до бан-
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крутства, у разі визнання боржника банкрутом у майбутньому,
ліквідатор для здійснення всієї
повноти дій, спрямованих на
виявлення активів боржника та
задоволення вимог кредиторів,
зобов’язаний буде скористатися
своїми повноваженнями щодо
звернення до господарського
суду для застосування субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства щодо винних осіб
Відповідно до ч. 7 ст. 16 Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом»,
суд відмовляє в відкритті провадження (проваджень) у справі
про банкрутство, якщо:
• заявником не доведено наявності підстав для відкриття
провадження (проваджень) у
справі про банкрутство;
• вимоги кредитора є повністю забезпеченими майном
боржника;
• вимоги кредитора свідчать
про наявність спору про право,
який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження;
• вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у
повному обсязі до підготовчого
засідання суду;
• відсутня хоча б одна з підстав, передбачених частиною
третьою статті 10 цього Закону;
• за наявності підстав, передбачених статтею 15 цього Закону.
Аналіз положень зазначеної
статті дає підстави дійти до висновку, що штучне створення заборгованості попереднього керівництва
боржника не є тою підставою, яка
унеможливлює відкриття провадження у справі про банкрутство.
Положення ч. 5 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнан-
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ня його банкрутом» додатково
підтверджують те, що можливо відкривати провадження у справі про
банкрутство за наявності обставин
доведення його до банкрутства.
В такому випадку, у разі визнання
боржника банкрутом, якщо обставини доведення боржника до банкрутства є обґрунтованими, ліквідатор для здійснення всієї повноти
дій, спрямованих на виявлення активів боржника та задоволення вимог кредиторів, зобов`язаний буде
скористатися своїми повноваженнями, які визначені у вищезазначеній нормі.
Звернення ліквідатора до господарського суду про покладення на винних осіб субсидіарної
відповідальності за доведення
до банкрутства є частиною принципу безсумнівної повноти дій у
ліквідаційній процедурі і не залежить від наявності вироків у кримінальних справах щодо таких
осіб. Про це йдеться у постанові
Верховного Суду від 28.08.2018 у
справі № 927/1099/13.
Законом передбачена певна сукупність дій, яку необхідно вчинити ліквідатору в ході ліквідаційної
процедури та перелік додатків, які
додаються до звіту ліквідатора і є
предметом дослідження в судовому засіданні за підсумками ліквідаційної процедури, що проводиться за участю кредиторів (комітету
кредиторів); подання звіту та ліквідаційного балансу здійснюється
ліквідатором за наслідком всіх проведених ним дій в ході ліквідаційної
процедури. Обов’язком ліквідатора
є здійснення всієї повноти заходів
спрямованих на виявлення активів
боржника, при цьому ні у кого не
повинен виникати обґрунтований
сумнів, щодо їх належного здійснення (принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній
процедурі).

СТАТТЯ
Відсутність з`ясування обставини можливості покладення
субсидіарної відповідальності за
зобов`язаннями боржника у разі
недостатності майна боржника є
не здійсненням ліквідатором всієї повноти заходів спрямованих
на виявлення активів боржника,
а місцевим господарським судом
при затвердженні ліквідаційного
звіту та ліквідаційного балансу
необхідно надавати відповідну
правову оцінку. Постанова Верховного Суду від 12.09.2019 у
справі № 914/3812/15.
Такого висновку Верховний
Суд дійшов на підставі встановлених судами попередніх інстанцій
обставин зникнення заставного
майна боржника, що було передачу цього майна на зберігання
саме засновниками боржника суд
обґрунтовано визнав неналежним
виконанням покладених на ліквідатора обов`язків внаслідок не з’ясовувались обставини можливості
покладення субсидіарної відповідальності за його зобов`язаннями
на засновників (учасників, акціонерів) боржника – юридичної особи
або інших осіб у разі недостатності майна боржника. Ліквідатором
не здійснено всієї повноти заходів
спрямованих на виявлення активів
боржника. Таким чином, при затвердженні ліквідаційного звіту та
ліквідаційного балансу суду необхідно надавати відповідну правову
оцінку.
Застосування субсидіарної
відповідальності до органу місцевого самоврядування за доведення до банкрутства комунальних підприємств При притягненні
до субсидіарної відповідальності осіб винних у доведенні до
банкрутства комунального підприємства необхідно враховувати, що регулювання діяльності комунальних некомерційних

підприємств здійснюється аналогічно до діяльності державних
казенних підприємств, без наділення вказаних суб’єктів повною
самостійною відповідальністю у
відносинах з третіми особами, а
також незалежно від статусу підприємства як самостійної юридичної особи, муніципальна влада і відповідно держава мають
бути в межах Конвенції визнані
відповідальними за діяльність і
бездіяльність підприємства. Постанови Великої Палати Верховного Суду від 04.09.2018 у справі
№5023/4388/12 та від 29.10.2019
у справі № 927/1124/16.
За змістом статті 26 Закону «Про
банкрутство» майно, що знаходиться в оперативному управлінні,
не включається до ліквідаційної
маси. Отже, право оперативного
управління є найбільш обмеженим
правовим титулом, похідним від
права власності, який обмежується не тільки законом та статутом,
але й власником майна. З огляду на
викладене вище, здійснення господарської діяльності комунальним
некомерційним підприємством без
мети одержання прибутку, на основі матеріальної бази, яка не є його
власністю та не включається до ліквідаційної маси в разі банкрутства
такого підприємства, зумовлює для
законодавця необхідність регулювання спірних відносин у такий
спосіб, який би дозволив захистити інтереси можливих кредиторів
суб’єкта некомерційної господарської діяльності. Таке регулювання
здійснено через механізм, закріплений у положеннях статей 77, 78
ГК України.
В своєму рішенні Верховний
Суд керувався висновками ЄСПЛ,
а також тим, що нормами ГК України визначено регулювання діяльності комунальних некомерційних підприємств аналогічно до

діяльності державних казенних
підприємств, без наділення вказаних суб’єктів повною самостійною
відповідальністю у відносинах з
третіми особами. Так, у пункті 62
рішення у справі «Єршова проти
Російської Федерації» ЄСПЛ зазначив, що, враховуючи публічний характер діяльності підприємства,
істотний ступінь контролю за його
майном з боку муніципальних органів влади і рішень останніх, які
мали наслідком передачу майна
і подальшу ліквідацію підприємства, ЄСПЛ дійшов висновку про
те, що підприємство не було наділене достатньою організаційною
та управлінською незалежністю
від муніципальних органів влади.
Отже, незалежно від статусу підприємства як самостійної юридичної особи, муніципальна влада
і відповідно держава мають бути в
межах Конвенції визнані відповідальними за діяльність і бездіяльність підприємства.
Аналогічна правова позиція
викладена в Постанові Верховного Суду від 18.10.2018 по справі
№ 923/1297/14, якою встановлено, що підставою для субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства комунального
підприємства є наявність ознак
фіктивного банкрутства, а також
доведення того, що стан неплатоспроможності боржника настав
як наслідок передачі (вилучення)
активів боржника на баланс іншого комунального новоствореного
підприємства.
Таким чином, на даний час узагальнено правові основи щодо
застосування субсидіарної відповідальності в процесі банкрутства,
що в свою чергу позитивно впливає на практику застосування цієї
інституції, захист суб’єктів господарювання та в цілому на економічні процеси в державі.
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ТУДІЯ ПРАВА ТА БІЗНЕСУ «LAW & BUSINESS STUDIO» (LBS), ДІЛОВА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, СЛОГАН
ЯКОЇ «GROW TOGETHER» (ЗРОСТАЄМО РАЗОМ), СТВОРЕНА ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОСВІДОМ І ОБ’ЄДНАННЯ НАЙКРАЩИХ ЕКСПЕРТІВ, ПРОВІДНИХ АДВОКАТІВ, СПЕЦІАЛІСТІВ ТА
ПРЕДСТАВНИКІВ БІЗНЕСУ ДЛЯ СПІЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ У МАЙБУТНЬОМУ.

2020
15000

Кількість
вебінарів

Кількість
Спікерів

120

2500

Кількість
емейлів

Підписники
YouTube

Перегляди
YouTube

Реєстрацій

19000

Охоплення
публікацій

Асоціація адвокатів України
(ААУ) – інформаційний партнер
LBS, співпраця з якою дає можливість запросити на Online/Offline
заходи студії LBS представників
Державної податкової служби, Кабінету міністрів України, Верховної
Ради України, Національного Банку, Верховного Суду та інших державних та правоохороних установ.
Розмова! і Студія права та бізнесу «Law & Business Studio» (LBS)
розпочинають серію заходів з питань податків «LBS TAX TALKS #1».
Розмова! – це проєкт Студії
Права та Бізнесу, де ми поєднали
людей, бізнес та цікаву бесіду.
Цей проєкт про успішних людей,
людські цінності, бізнес відносини,
злети та падіння.
Інформаційні ресурси LBS:
Facebook, Instagram, Telegram,
Youtube, сайт
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300

Підписники
Facebook

Лайв
перегляди

3000

100

Перегляди
Facebook

1000

5000

Ольга Дмитрієва
Голова Наглядової ради ААУ,
ментор проєктів LBS,
керуючий партнер
АО «Dmitrieva & Partners»

25000

•
•
•
•
•
•
•
•

Інтелектуальна власність
IT та технології
Маркетинг та PR
Безпека та захист активів,
Екологія
Особистий розвиток та HR
Краса та здоров’я
Культура

Пропонуємо участь в якості
спікера або експерта у тематичних вебінарах, зустрічі з експертами, онлайн дебати та інше.
•
•
•
•
•
•
•
•

Тематичні рубрики LBS:
Юридична практика
Нерухомість та девелопмент
Бізнес
Агро
Медицина та фарма
Інвестиції
Фінанси та банківська справа
Податки

№3 (46) серпень – вересень 2020 р.

www.lbs.org.ua

ПАРТНЕРИ ААУ / АНОНС ААУ
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР BANKING&COMPLIANCE 2020 A2B FORUM
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ
МЕДІА-ПАРТНЕР

ІННОВАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ
ПАРТНЕР

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ:

МЕДІА-ПАРТНЕРИ:

Засновник:
ВГО «Асоціація адвокатів України»
вул. Мечникова, 16, оф. 307, оф. 316
Моб.: +38 067 343-34-07
E-mail: info@uaa.org.ua
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