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Щодо надання пропозиції 
до проекту Положення 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР), 
на лист №133 від 15.07.15р. (вх. №4957 від 15.07.15р.) щодо надання роз'яснення з 
питання визначення кінцевих бенефіціарних власників ІСІ повідомляє наступне. 

За результатом обговорення на 36-му засіданні Робочої групи з розгляду 
проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу -
небанківських фінансових установ, яке відбулось 07.07.15р. щодо кінцевих 
бенефіціарних власників пайових інвестиційних фондів встановлено, що 
відповідно до пункту 20 частини першої статті 1 Закон України «Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних4 злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення» (далі - Закон) кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична 
особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати 
вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи 
безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації 
права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права 
вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також 
вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської 
діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції 
органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого 
або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією 

^ особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними 
г - особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного 
^ капіталу або прав голосу в юридичній особі. 
тн При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути 
^ особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або 

прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем 
(номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права. 

Згідно з частиною першою статті 41 Закону України «Про інститути 
спільного інвестування» пайовий інвестиційний фонд - сукупність активів, що 
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належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, 
перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею 
окремо від результатів її господарської діяльності. 

Крім того, відповідно до частини третьої статті 41 вищенаведеного Закону 
пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою і не може мати посадових 
осіб. 

Таким чином, враховуючи визначення кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера), визначеного в статті 1 Закону (яке стосується лише юридичних осіб), 
за позицією Держфінмоніторингу, Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку та інших учасників Робочої групи, в пайових інвестиційних 
фондів відсутній кінцевий бенефіціарний власник (контролер). 

Разом з цим, звертаємо увагу на необхідність виконання частини 
вісімнадцятої статті 9 Закону, відповідно до якої у разі якщо клієнт (особа) діє як 
представник іншої особи чи від імені або в інтересах іншої особи, суб'єкт 
первинного фінансового моніторингу зобов'язаний згідно з вимогами цієї статті та 
положеннями інших законів, що регулюють процедуру ідентифікації, 
ідентифікувати та верифікувати також особу, від імені або за дорученням якої 
проводиться фінансова операція, а також встановити вигодоодержувача. 

Член Комісії О. Панченко 

Вик. Бузало М. В. 254-56-22 


