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Пояснювальна записка
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо регульованих ринків та деривативів)»

Обґрунтування необхідності прийняття акта 
Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ó êðà¿íàõ ç ðîçâèíóòîþ åêîíîì³êîþ ðèíêè êàï³òàë³â òà ³íø³ ðåãóëüîâàí³ ðèíêè º âèñîêîðîçâèíåíèìè òà çíà÷íèìè çà ðîçì³ðàìè òà ¿õ âàæëèâ³ñòþ. 
Äî îñíîâíèõ âàæëèâèõ ôóíêö³é, ÿêó âîíè â³ä³ãðàþòü  íàëåæàòü:
- çìåíøåííÿ ðèçèêó íåáàæàíèõ çì³í ó ìàéáóòíüîìó ö³í íà ö³íí³ ïàïåðè, òîâàðí³ ðåñóðñè, ïðîöåíòíèõ ñòàâîê, à òàêîæ îáì³ííèõ êóðñ³â;
- íàÿâí³ñòü ³íñòðóìåíò³â ³ ðèíê³â, ùî çàáåçïå÷óþòü îòðèìàííÿ âèñîêèõ äîõîä³â òà íå ïîòðåáóþòü çíà÷íèõ ô³íàíñîâèõ âêëàäåíü (ñïåêóëÿö³ÿ). 
Êð³ì òîãî, íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ñâ³òîâèì ðèíêàì êàï³òàëó ïðèòàìàííèé øâèäøèé ðîçâèòîê ³ç âïðîâàäæåííÿ íàéíîâ³øèõ ô³íàíñîâèõ òà òåõíîëîã³÷íèõ íîâîââåäåíü, ùî ïðèçâîäèòü äî ïîñò³éíî¿ ïîÿâè íîâèõ ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â.
Òàêèì ÷èíîì, øèðîêèé âèá³ð ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â ðèíê³â êàï³òàëó, óìîâ ¿õ åì³ñ³¿ (âèäà÷³), ïîãàøåííÿ òà âèïëàòè äîõîäó, ð³çí³ ñõåìè òîðã³âë³ òà âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ ñóá’ºêòàìè ðèíê³â êàï³òàëó ïîâèíí³ çàáåçïå÷óâàòè ìàêñèìàëüíó ìîá³ë³çàö³þ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, ¿õ ðàö³îíàëüíèé ðîçïîä³ë ³ ïåðåðîçïîä³ë òà åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ. Öå âèçíà÷àº çíà÷íó ðîëü ðèíê³â êàï³òàëó òà âàæëèâ³ñòü ¿õ âïëèâó íà åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê áóäü-ÿêî¿ êðà¿íè.
Ïðîòå, â Óêðà¿í³ íà äàíèé ÷àñ ïîâíîö³ííîìó ôóíêö³îíóâàííþ òà ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó ðèíê³â êàï³òàëó çàâàæàº ³ñíóâàííÿ ö³ëîãî ðÿäó íåâèð³øåíèõ ïðîáëåì, òàêèõ ÿê:  
	â³äñóòí³ñòü êîìïëåêñíîãî ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí, ÿê³ âèíèêàþòü íà ðèíêàõ ïîõ³äíèõ ö³ííèõ ïàïåð³â òà äåðèâàòèâ³â;

íåâ³äïîâ³äí³ñòü òåðì³íîëîã³¿ òà âèçíà÷åíü;
-  íåóçãîäæåí³ñòü òà â³äñóòí³ñòü ºäèíèõ ï³äõîä³â ùîäî ðåãóëþâàííÿ  ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàòîð³â òîðã³âë³;
- â³äñóòí³ñòü ³íñòèòóò³â «îñòàòî÷í³ñòü ðîçðàõóíê³â» òà «ë³êâ³äàö³éíèé íåòò³íã»;
- íåâ³äïîâ³äí³ñòü â³ò÷èçíÿíîãî çàêîíîäàâñòâà çàêîíîäàâñòâó ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó â ÷àñòèí³ ðåãóëþâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ðèíêàõ êàï³òàëó; 
Êð³ì òîãî, íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî òîâàðíó á³ðæó», ïðèéíÿòèé ó 1991 ðîö³, íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì, ÿê³ âèñóâàþòüñÿ äî ñó÷àñíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òîâàðíîãî á³ðæîâîãî ðèíêó.
Ïîëîæåííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî òîâàðíó á³ðæó» âñòàíîâëþþòü ìàéíîâ³ òà óïðàâë³íñüê³ âèìîãè äî òîâàðíî¿ á³ðæ³, ÿê³ íîñÿòü äåêëàðàòèâíèé õàðàêòåð, îñê³ëüêè íå âèçíà÷àþòü ìåõàí³çì³â âçàºìîä³¿ ì³æ ñóá’ºêòàìè  îðãàí³çîâàíèõ ðèíê³â. Â³äñóòíÿ ñèñòåìà â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñóá’ºêò³â ðèíêó òà ìåõàí³çì çàõèñòó çàêîííèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â ³íâåñòîð³â (÷ëåí³â á³ðæ³ òà ¿õ êë³ºíò³â). Â³äñóòíÿ ìîæëèâ³ñòü îðãàí³çàö³¿ êë³ðèíãó çà òîâàðíèìè á³ðæîâèìè äîãîâîðàìè. Â³äñóòí³ñòü íà á³ðæàõ ñèñòåì ãàðàíòóâàííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü çà á³ðæîâèìè äîãîâîðàìè ïîñëàáëþº çàö³êàâëåí³ñòü ó÷àñíèê³â ðèíêó â á³ðæîâ³é òîðã³âë³, ³ ÿê íàñë³äîê, ïðèçâîäèòü äî íåçíà÷íèõ îáñÿã³â á³ðæîâî¿ òîðã³âë³, ùî íå ñïðèÿº ðîçâèòêó ñó÷àñíèõ á³ðæîâèõ òåõíîëîã³é òà ïðèìóøóº òîâàðí³ á³ðæ³ çäåá³ëüøîãî çä³éñíþâàòè îðãàí³çàö³þ ïîçàá³ðæîâî¿ àóêö³îííî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â³ò÷èçíÿí³ òîâàðí³ á³ðæ³, ÿê ïðàâèëî, ìàþòü íèçüêó ë³êâ³äí³ñòü. Çà äàíèìè Ì³íþñòó ñòàíîì íà 17.08.2015 ðîêó çàðåºñòðîâàíî 626 òîâàðíèõ á³ðæ, 109 ç ÿêèõ ïåðåáóâàþòü ó ñòàí³ ïðèïèíåííÿ, à ïðàêòè÷íó ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþþòü 200 á³ðæ, íà ÿêèõ çä³éñíþþòü îïåðàö³¿ ó ñåðåäíüîìó ïî 8 áðîêåðñüêèõ êîíòîð.
Для  усунення зазначених проблем існує нагальна потреба у комплексному законодавчому врегулюванні принципів функціонування цих регульованих ринків, правових взаємовідносин між їхніми учасниками та розбудові інфраструктури цих ринків та інш.

2. Ö³ë³ ³ çàâäàííÿ ïðèéíÿòòÿ àêòó.
Ìåòîþ ðîçðîáêè çàçíà÷åíîãî çàêîíîïðîåêòó º ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ äëÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ òà ôóíêö³îíàëüíîñò³ ðèíê³â êàï³òàëó òà ³íøèõ ðåãóëüîâàíèõ ðèíê³â â Óêðà¿í³, â ïåðøó ÷åðãó  øëÿõîì êîìïëåêñíîãî âðåãóëþâàííÿ ïèòàíü ôóíêö³îíóâàííÿ ðèíê³â ïîõ³äíèõ ö³ííèõ ïàïåð³â òà äåðèâàòèâ³â òà çàêîíîäàâ÷îãî ðåãóëþâàííÿ ³íôðàñòðóêòóðè öèõ ðèíê³â,  ùî º âêðàé âàæëèâèì òà â³äïîâ³äàëüíèì çàâäàííÿì íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè, çâàæàþ÷è íà âàæëèâ³ñòü ¿¿ ³íòåãðóâàííÿ ó ºâðîïåéñüêó òà ñâ³òîâó åêîíîì³÷íó ñï³ëüíîòó.

Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ³ îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ïðîåêòó àêòó.

Çàçíà÷åíèì Çàêîíîïðîåêòîì äëÿ êîìïëåêñíîãî âðåãóëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ íà ðèíêàõ êàï³òàëó ïðîïîíóºòüñÿ âíåñòè çì³íè äî ñòàòåé 14, 39, 70, 95, 141, 170, 173, 196 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ç ìåòîþ óçãîäæåííÿ òåðì³íîëîã³¿, ÿêà çàïðîâàäæóºòüñÿ ïðîåêòîì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè (ùîäî ðåãóëüîâàíèõ ðèíê³â òà äåðèâàòèâ³â)».

Ïðàâîâ³ àñïåêòè

Ïðàâîâ³äíîñèíè ó ö³é ñôåð³ ðåãóëþþòüñÿ Ïîäàòêîâèì êîäåêñîì Óêðà¿íè.
Ðåàë³çàö³ÿ ïîëîæåíü ïîäàíîãî çàêîíîïðîåêòó ï³ñëÿ éîãî ïðèéíÿòòÿ íå ïîòðåáóº âíåñåííÿ çì³í äî ³íøèõ Çàêîí³â Óêðà¿íè.

5.Ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ

Ðåàë³çàö³ÿ ïîëîæåíü Çàêîíó ó ðàç³ éîãî ïðèéíÿòòÿ íå ïðèçâåäå äî äîäàòêîâèõ âèäàòê³â ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè.

6. Ïðîãíîç ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ, ïðàâîâèõ òà ³íøèõ íàñë³äê³â ïðèéíÿòòÿ çàêîíîïðîåêòó
Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо регульованих ринків та деривативів)»  забезпечить можливість надання учасниками ринків капіталу більш широкого спектру фінансових послуг, сприятиме ефективному розвитку ринків похідних цінних паперів та деривативів, а також дозволить  в майбутньому отримати прозорі ціни на будь-який актив для усіх учасників ринку, держава отримає репрезентативні біржові цінові індикатори, покращиться управління ціновими ризиками, знизяться ризики невиконання угод контрагентами, в свою чергу єдина інфраструктура та уніфіковані підходи стимулюватимуть інвестиції та економічний розвиток.


Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè                                
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Î.Ï. Ïðîäàí
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Í.Â. Êàöåð-Áó÷êîâñüêà
Ì.À. Ïîëÿêîâ
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Ë.Ï. Êîçà÷åíêî
Ã.À. Øâåðê
Â.ª. ²â÷åíêî 


