Зміна кінцевого бенефіціарного
власника

11 липня 2021 року стартувала компанія з актуалізації
відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
(КБВ), що триватиме до 11 жовтня 2021 року

Куди звертатись для внесення відомостей про КБВ?
до виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київської та
Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій, нотаріусів - щодо юридичних осіб
до територіальних органів Міністерства юстиції України – щодо
громадських організацій

Кому не потрібно подавати інформацію
про КБВ?
Не подають інформацію про КБВ:
політичні партії і їх структурні утворення;

торгово-промислові палати;

професійні спілки, їх об’єднання, організації
профспілок,
передбачені
статутом
профспілок та їх об’єднань;

ОСББ;

творчі спілки, місцеві осередки творчих
спілок;

державні органи;

організації роботодавців, їх об’єднання;

адвокатські об’єднання;

релігійні організації;

органи місцевого самоврядування, їх
асоціації;

державні та комунальні підприємства,
установи, організації.

Які документи необхідно подати державному
реєстратору?

-заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів
влади) - форма 2 або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського
формування - форма 4;
- структуру власності за формою та змістом відповідно до наказу Міністерства фінансів України
від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури
власності»;
-витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що
підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі,
якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;

-нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, –
для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування
засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента (тобто
за винятком паспортів у форматі ID-картки або закордонних паспортів, виданий за допомогою
зазначеного реєстру).

Структура власності має містити
відомості про:
всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють однією юридичною особою самостійно
чи спільно з іншими особами (всі учасники юридичної особи та кожної особи у кожному
ланцюгу володіння корпоративними правами юридичної особи);
всіх осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на
керівництво чи діяльність юридичної особи;

розмір участі (відсоток корпоративних прав), який належить кожній фізичній та/або
юридичній особі, кожному трасту та/або іншому подібному правовому утворенню в іншій
юридичній особі, трасті або іншому подібному правовому утворенні.
У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо
засновник - юридична особа, вноситься обґрунтована причина його відсутності.
Структура власності є офіційним документом, який з метою встановлення КБВ юридичної
особи має в обов’язковому порядку надаватись державному реєстратору. Готується в
довільній формі та є схематичним зображенням, на якому відображаються всі особи, які
прямо чи опосередковано володіють юридичною особою самостійно чи спільно з іншими
особами.

Додатково:
Структура власності, яка подається для державної реєстрації створення
юридичної особи, підписується одним із засновників такої юридичної особи чи іншою
уповноваженою зборами особою.
Якщо юридична особа вже зареєстрована, то структура власності підписується
її керівником або іншою уповноваженою особою, яка має право підпису від імені
юридичної особи, зокрема представником засновника (учасника) юридичної особи
відповідно до прийнятого рішення уповноваженим органом управління цієї юридичної
особи.
У останньому випадку до схематичного зображення структури власності також
додається оригінал або завірена в установленому порядку копія документа, який
підтверджує повноваження підписанта (крім випадку, якщо відомості про повноваження
цього підписанта містяться в ЄДР).
Зразки складання схематичного зображення структури власності розміщенні на офіційному
вебсайті Міністерства фінансів України:
https://mof.gov.ua/uk/samples_of_drawing_up_a_schematic_representation_of_the_ownership_structur
e-517?fbclid=IwAR3lvzmv3te4Jau-hMYi-1RKCLWkwu-CqIx6dM2E_49DVE8frVdptBBvFPA

