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ВИСНОВОК
щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо впорядкування діяльності відокремлених підрозділів
юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави
(реєстр. № 4482 від 10.12.2020, Кабінет Міністрів України)
Комітет розглянув проект Закону на своєму засіданні 10 лютого 2021 року
(протокол № 62) відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України.
1. Загальна характеристика законопроекту
Метою законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є
створення сприятливого законодавчого поля, яке впорядкує правовий статус
відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до
законодавства іноземної держави, сприятиме уніфікації, спрощенню та
прискоренню процедур створення та припинення їх діяльності на території
України.
Проект Закону розроблено на виконання цілі 19.2. «Захист права власності,
ефективне правове регулювання» Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня
2020 року № 471, кроку 663 Плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020
року № 1133-р, щодо спрощення реєстрації філій та представництв іноземних
юридичних осіб, а також з метою врахування вимог Директиви (ЄС) 2017/1132
Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2017 року, що стосуються
деяких аспектів корпоративного права (Кодифікація), зокрема, щодо правил
розкриття інформації, які застосовуються до філій компаній з інших державчленів.
2. Належність законопроекту за предметом правового регулювання до
сфери дії права Європейського Союзу
Проект Закону за предметом правового регулювання належить до сфери
законодавства про компанії, що відповідно до Закону України «Про
Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства
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Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-IV належить до
пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства України до
законодавства Європейського Союзу та охоплюється зобов’язаннями України
передбаченими у рамках Глави 13 «Законодавство про заснування та діяльність
компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит» Розділу V
«Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про
асоціацію).
3. Відповідність законопроекту праву ЄС
За результатами правового аналізу проекту Закону щодо його відповідності
aquis ЄС та Угоді про асоціацію слід зазначити таке.
Свобода заснування, лібералізація та усунення перешкод для здійснення
підприємницької діяльності є одним із пріоритетних завдань Угоди про
асоціацію.
Згідно з положеннями статті 387 Угоди про асоціацію, визнаючи
важливість комплексного застосування ефективних правил та методики у сферах
законодавства щодо заснування та діяльності компаній, корпоративного
управління, а також щодо бухгалтерського обліку та аудиту, з метою створення
повноцінно функціонуючої ринкової економіки та задля стимулювання торгівлі,
Сторони домовилися співробітничати, зокрема, з питань захисту прав акціонерів,
кредиторів та інших заінтересованих сторін відповідно до вимог ЄС у цій сфері
згідно з Додатком ХХХІV до цієї Угоди.
Директиви Ради 82/891/ЄЕС та 89/666/ЄЕС, Директиви 2005/56/EC,
2009/101/EC, 2011/35/ЄС та 2012/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради було
кілька разів суттєво змінено. В інтересах чіткості та раціональності ці директиви
були кодифіковані Директивою (ЄС) 2017/1132 Європейського Парламенту та
Ради від 14 червня 2017 р., що стосуються певних аспектів корпоративного права
(OJ L 169, 30.6.2017, p. 46–127) (далі – Директива 2017/1132).
Змінами до частини п’ятої статті 9 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань», якими запропоновано перелік відомостей про відокремлені
підрозділи юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної
держави, що містяться в Єдиному державному реєстрі частково враховані
положення статті 30 Директиви 2017/1132, якою, зокрема, передбачено і
обов’язкове розкриття бухгалтерських документів відповідно до статті 31 цієї
Директиви.
Законопроектом передбачена наявність у відомостях про відокремлені
підрозділи юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної
держави лише ідентифікаційного коду в Єдиному державному реєстрі
підприємств і організацій України.
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Разом з тим, вимогами частини четвертої статті 29 Директиви 2017/1132,
встановлено, що держави-члени забезпечують, щоб філії мали унікальний
ідентифікатор, за допомогою якого вони можуть бути однозначно ідентифіковані
при обміні даними між реєстрами через систему взаємозв’язку реєстрів. Такий
унікальний ідентифікатор повинен містити щонайменше елементи, що дають
можливість ідентифікувати державу-член реєстру, внутрішній реєстр
походження та номер філії в цьому реєстрі, а також, у відповідних випадках,
ознаки, щоб уникнути помилок ідентифікації.
З огляду на зазначене, проект Закону за своєю метою не суперечить
міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції,
але потребує суттєвого доопрацювання з метою приведення у відповідність до
положень Директиви 2017/1132.
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