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РОЗКРИТТЯ БЕНЕФІЦІАРА:
порядок, умови, строки



28.04.2020р. набрав чинності

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року №361-IX.

Закон №361-IX зобов’язує подавати:

✓ інформацію про кінцевого бенефіціарного власника;

✓структуру власності.



Інформацію про кінцевого бенефіціарного власника повинні
розкривати усі юридичні особи крім:

✓ політичних партій;

✓ професійних спілок, їх об’єднань;

✓ адвокатських об’єднань;

✓ об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

✓ релігійних організацій;

✓ державних органів;

✓ органів місцевого самоврядування, їх асоціацій;

✓ державних та комунальних підприємств, установ, організацій.

(п.9 ч.2 ст.9 Закону №755-IV)

ХТО ПІДПАДАЄ ПІД ДІЮ ЗАКОНУ?



Кінцевий бенефіціарний власник — будь-яка фізична особа, яка
здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта
та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова
операція.

Прямий вплив — це безпосереднє володіння часткою у розмірі
не менше 25 відсотків статутного капіталу.

Непрямий вплив — це володіння через пов’язаних осіб часткою
у розмірі не менше 25 відсотків статутного капіталу.

ХТО ТАКИЙ КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК?



КОЛИ, ЩО ТА У ЯКІ СТРОКИ ПОДАВАТИ?

Протягом 3 місяців з дня набрання чинності НПА, яким буде
затверджена форма та зміст структури власності юридичні особи,
зареєстровані до 28.04.2020 подають державному реєстратору:

✓ інформацію про кінцевого бенефіціарного власника;

✓структуру власності.
(ч.4 Розд.Х Закону №361-IX)

Набрання 
чинності 

НПА

Протягом 3 місяців
(юридичні особи 

зареєстровані до 28.04.2020)

Державний 
реєстратор



КОЛИ, ЩО ТА У ЯКІ СТРОКИ ПОДАВАТИ?

Щороку, протягом 14 календарних днів починаючи з наступного року з
дати державної реєстрації, необхідно підтвердити відомості про
кінцевого бенефіціарного власника. Для цього надати:
✓заяву про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного
власника;
✓структуру власності;
✓документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи —
нерезидента (для засновників юридичних осіб нерезидентів);
✓нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, -
кінцевого бенефіціарного власника.

(ст.171 Закону №755-IV)
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КОЛИ, ЩО ТА У ЯКІ СТРОКИ ПОДАВАТИ?

Протягом 30 робочих днів з дня виникнення змін у відомостях про
кінцевого бенефіціарного власника, необхідно подати:
✓ документи, що підтверджують ці зміни.

(ч.22 ст.17 Закону №755-IV)
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КОЛИ, ЩО ТА У ЯКІ СТРОКИ ПОДАВАТИ?

Протягом 3 робочих днів з дня виявлення неповноти або неточності
інформації про кінцевого бенефіціарного власника надати:
✓відкориговані відомості.

(ч.22 ст.17 Закону №755-IV)
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КОЛИ, ЩО ТА У ЯКІ СТРОКИ ПОДАВАТИ?

При державної реєстрації створення юридичної особи, реєстрації змін до
відомостей про неї, додатково крім звичного переліку документів необхідно
надати:
✓ структуру власності;
✓документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента (для
засновників юридичних осіб нерезидентів);
✓нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, - кінцевого
бенефіціарного власника.

(ст.17 Закону №755-IV)

Якщо при реєстрації змін до відомостей про юридичну особу відсутні зміни у
структурі власності, або у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника,
необхідно повідомити про відсутність таких змін.

(ч.22 ст.17 Закону №755-IV)



ЯК ОФОРМИТИ ДОКУМЕНТИ БЕНЕФІЦІАРА НЕРЕЗИДЕНТА?

Документи видані іноземною державою та на іноземній
мові повинні бути:

✓легалізовані (консульська легалізація чи проставлення
апостиля);

✓перекладені на державну мову із засвідченням вірності
перекладу.



ЯК ТА КУДИ ПОДАТИ?

• в паперовій формі:

✓особисто заявником. У цьому випадку пред’являється паспорт
громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, а
якщо документи подає представник — додатково подається
оригінал або копія нотаріальної довіреності;
✓поштовим відправленням. У цьому випадку справжність підпису
заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

• в електронній формі підписані електронним цифровим
підписом.



ЯКІ ВІДОМОСТІ ПРО БЕНЕФІЦІАРА БУДУТЬ МІСТИТИСЯ В ЄДР?

В ЄДР будуть міститися наступні відомості:

✓прізвище, ім’я, по батькові;
✓дата народження;
✓країна громадянства;
✓серія та номер паспорта;
✓місце проживання;
✓реєстраційний номер облікової картки платника податків;
✓повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента)
засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим
бенефіціарним власником;
✓характер та міра бенефіціарного володіння.



ЯКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ?

Неподання або несвоєчасне подання інформації про кінцевого
бенефіціарного власника — тягне за собою накладення штрафу на
керівника у розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 51
000 гривень).

(абз.11 ст.16611 КУпАПП)



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ВНИМАНИЕ!
Настоящая презентация не является правовой консультацией. Основная цель презентации -
освещение общей информации законодательных изменений и судебной практики в спорах с
органами государственной власти и органами местного самоуправления. Для предотвращения
негативных последствий с использованием информации этой презентации, рекомендуем
обратиться за юридической поддержкой
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