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Секторам, яким притаманний високий рівень готівкових
транзакцій, присвоюється найвищий ризик. Особлива увага на
економічних агентів, які приймають платежі у великих номіналах (200
та 500 євро). Фін. продукти аналогічної анонімності та/або
ліквідності (електронні гроші, віртуальні валюти, краудфандингові
платформи, золото, діаманти…)

Анонімність

Проникнення, інтеграція та отримання прав власності з боку ОЗУ
та їх спільників. Створення компаній-оболонок, трастів, складних
корпоративних структур з непрозорою структурою
власності, для маскування UBO. SNRA застерігає від
механічного використання “25 %-го ” критерію при
встановленні UBO.

Неефективність нагляду в транскордонному контексті.
Негармонізований нагляд за СПФМ фінансової

UBO

ГОРИЗОНТАЛЬНІ ВРАЗЛИВОСТІ (властиві для всіх секторів)

Інші
вразливості

Негармонізований нагляд за СПФМ фінансової
групи, представленої в кількох країнах-членах ЄС. Некоректне
визначення, або й незнання секторальних ризиків відповідними
регуляторами. Слабкий контроль за СРО-регуляторами.

Перешкоди для доступу, обміну та використання інформації;
правові, практичні та операційні проблеми інформаційного обміну
між ПФР країн-членів. Шляхи вирішення – The FIU Platform.

Проникнення злочинців у структуру власності СГД. Підроблення
документів. Недостатній обмін інформацією між державним і
приватним сектором (зворотній зв'язок). Недостатня кількість
ресурсів, обізнаність про ризики та ноу-хау у сфері ПВК/ФТ. Нові
Фінтех-ризики.

Нагляд

Взаємодія між
ПФР



Операції понад 10 000 Євро постачальників послуг у сфері азартних
ігор, торгівців за готівку, провайдерів послуг з нерегулярного
(випадкового) переказу коштів на супу понад 1 000 Євро.
Посилення РОП. Створення реєстрів UBO. Зменшення анонімності
електронних грошей. Новий рівень санкцій (мін: 1 млн. Євро –
небанки; 5 млн. Євро - банки). Новий режим співпраці між ПФР в ЄС.

4AMLD

Зміни до 4AMLD: платформи з обміну і постачальники
гаманців ВВ – СПФМ; створення централізованого реєстру
банківських та платіжних рахунків і їх власників з повним
доступом ПФР до цього реєстру; конкретизація EDD-заходів до
клієнтів/контрагентів третіх країн з високим ступенем ризику;
механізми актуалізації та верифікації даних в реєстрах UBO.
Зниження порогу декларування готівки. Загальноєвропейське

Законодавчі
новації

ПОМ'ЯКШУВАЛЬНІ ЗАХОДИ  (з урахуванням 4AMLD)

Зниження порогу декларування готівки. Загальноєвропейське
визначення злочину ФТ. Оновлення Регламенту про взаємне
визнання наказів щодо заморожування та конфіскації активів. .

Підвищення прозорості готівкових розрахунків.
Стандартизація звітності про підозрілі ФО. Спеціальні правила
ЄС щодо співробітництва ПФР і ПО. Цільова група Єврокомісії
«ФінТех» з оцінки розвитку технологій, фінтех-послуг та бізнес-
моделей (краудфандинг; криптовалюти; блокчейни; електронна
ідентифікація та цифрове супроводження клієнтів).

Формування статистичних зведень у сфері ПВК/ФТ для кращого
розуміння національних і секторальних ризиків. Розробка тренінгів
та методичні рекомендації для ВНУП, діяльність пов'язана із
зловживанням принципом «юридичного привілею». Подальший
аналіз ризиків, спричинених IVTS. Посилення системи ризик-
орієнтованого регулювання і нагляду у сфері ПВК/ФТ ЄС
(тематичні перевірки).

Програмні
ініціативи

Інші 
заходи





National Risk Assessment 
(UA level)



Макрорівнева модель управління ризиками у сфері 
ЗПВД/ФТ
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Мікрорівнева модель управління ризиками у сфері 
ЗПВД/ФТ



The Heart of 
Behavioral Behavioral 
economy





The Heart of the 
Economic 

Analysis of Law Analysis of Law 
in the context of

AML/АC



Антилегалізаційна модель

• EU = u[(1 - p)(my - cy) + p( - cy - ty2)]
• де EU – очікувана корисність від «відмивання» нелегальних 

доходів; 

• u – функція корисності; 

• р – ймовірність виявлення діяльності із «відмивання» 
нелегальних доходів; нелегальних доходів; 

• у – обсяг нелегальних доходів, який підлягає «відмиванню»;

• m – доходність «відмитих» нелегальних доходів;

• с – вартість послуг із «відмивання» нелегальних доходів; 

• t – величина санкцій у випадку виявлення фактів «відмивання» 
нелегальних доходів.

Masciandaro D. Money Laundering: the Economics of Regulation // European Journal of Law and Economics
May 1999, Volume 7, Issue 3, pp 225-240



Adapting Becker’s Model to AML problems



Adapting Becker’s Model to AML problems



UBO UBO 

register







Shortcomings include not conducting anti-money laundering 
risk assessments (eight countries) and not requiring 

verification of information by registries (all 20).





Ідентифікація бенефіціарних власників і ПО



Контролер

Істотний учасник

ЄДР 
КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ 

ВЛАСНИКІВ

КБВ – фізична особа
(публічний діяч?)

Ідентифікація КБВ

Структура власності

Пов'язані/близькі
особи

Ділові зв'язки

Керівник 
підприємства

Ідентифікація 
(встановлення КБВ)



The Structure of 
Predicate Offences of Predicate Offences of 

Ukraine



Предикатна структура злочинів в Україні



What do the 
Ukrainian STRs Ukrainian STRs 

testify?











Розподіл сум коштів за повідомленнями СПФМ у 
розрізі кодів ОФМ з 06.02.15 по 31.12.15 





ТОРГІВЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Встановлення власником товару ціни, 

яка перевищує собівартість/ціну 
придбання (нерідко в рази)

ФІСКАЛЬНИЙ 
КАПІТАЛ

Несправедливий глобальний
перерозподіл торгівельного,
фінансового і виробничого
капіталу шляхом ухилення
та/або уникнення
оподаткування в країні
створення відповідного
джерела капіталу

ПОТОКИ КАПІТАЛІВ

4

1

ФІНАНСОВИЙ 
КАПІТАЛ

Відсотки, комісії, 
спекулятивні прибутки…

ВИРОБНИЧИЙ 
КАПІТАЛ
Створення і 

перерозподіл/присвоєння 
доданої вартості

23



CAPITAL FLIGHT FROM DEVELOPING COUNTRIES: THE TOP 20 LOSERS



Country Rankings by Largest Average Illicit Financial Flows, 2004-2013

UKRAINE Illicit Financial Flows (1991-2013):
219 861 millions of U.S. dollars

UKRAINE IFF (1991-2010): 167 000 mln. $
UKRAINE IFF (2011-2013): 52 861 mln. $

Source : Global Financial Integrity



Wikileaks (2010);

Vatileaks (2012);

Offshore Leaks (2013);
Luxembourg Leaks (2014);

www.occrp.org/en/panamapaper
s/

Luxembourg Leaks (2014);

Swiss Leaks (2015);

Bahamas Leaks (2016)



The 10 most popular tax havens
in the Panama Papers

Despite having a population of less than 31,000, the BVI 
currently has about 417,000 active companies on its 

register. They hold assets around the world worth an 
estimated $1.5 trillion.



www.occrp.org/en/paradisepapers/



Щоб обмежити виведення грошей і доходів в
офшори, а також повернути вже виведені
гроші, «високоподаткові» країни стали
ініціаторами скасування не тільки банківської
таємниці, а й конфіденційності інформації
про кінцевих бенефіціарних власників
компаній (у т. ч. офшорних).

НАСТУП США НА ФІСКАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

Для боротьби з ухиленням від
податків, США у 2010 році приймають
закон FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act), що дозволяє фіскальним
органам США отримувати від податкових
органів інших країн інформацію про
доходи, отриманих в цій країні
американськими громадянами.



BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) -
план дій ОЕСР з протидії розмивання
бази оподаткування та виведення
прибутку з-під оподаткування

ГЛОБАЛЬНИЙ НАСТУП НА ФІСКАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

Декларація про BEPS була прийнята наДекларація про BEPS була прийнята на
засіданні Ради Міністрів у 2013 році на
прохання G20, а в липні 2013 стартував
відповідний План дій.

У плані передбачено 15 конкретних
дій, необхідних для вирішення цього питання.
Впровадження плану передбачало 3 етапи, з
дедлайном у грудні 2015 року.



The Common Reporting Standard
(CRS), developed in response to the G20
request and approved by the OECD Council on
15 July 2014, calls on jurisdictions to obtain
information from their financial
institutions and automatically exchange that
information with other jurisdictions on an
annual basis. It sets out the financial account
information to be exchanged, the financial

ГЛОБАЛЬНИЙ НАСТУП НА ФІСКАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

information to be exchanged, the financial
institutions required to report, the different types
of accounts and taxpayers covered, as well as
common due diligence procedures to be
followed by financial institutions.



Research published by the Tax
Justice Network on the EU list
found that 41 countries should
be on the blacklist according
to the EU’s own criteria. That
research can be found

here: http://datafortaxjustice.net/paradis

elost/



У 2004 році Україна підписала Конвенцію про взаємну адміністративну
допомогу в контексті оподаткування - MCMAATM (Multilateral
Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters).
Конвенція ратифікована і набрала чинності в 2009 році.

НАСТУП НА ФІСКАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ

У січні 2017 року Україна вже приєдналася до плану дій в галузі міжнародного
оподаткування - проект BEPS.

Участь нашої країни в MCMAATM і BEPS - перший крок до впровадження вимог
CRS.

У 2020 році Україна має намір приєднається до міжнародної системи
обміну фінансовою інформацією CRS

У разі приєднання нашої країни до протоколу CRS в 2020 році, обмін
інформацією між Україною та країнами-учасницями буде проведено за
2019 рік. Таким чином, в українців, які приховують свої "секрети" за
кордоном, залишилося не так багато часу, щоб підготуватися до наступу
нової реальності, коли фіскальний органи отримають всю інформацію про
закордонні рахунки, операції і активах. У такій ситуації, ті хто матиме
незадекларовані доходи ризикують зіткнутися не тільки з нарахуванням
податків, а й зі штрафними санкціями…



З 2018 року, в країнах ЄС
відмінений принцип банківської
таємниці…

Инструменты дополнительного финансового контроля ПЛ

Головним досягненням ЄС в питанні
відмови від банківської таємниці стало
те, що в цій угоді беруть участь всі країните, що в цій угоді беруть участь всі країни
Європи. У тому числі і ті, що не входять в
ЄС - Швейцарія, Сан-
Марино, Ліхтенштейн, Монако і Андорра.
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Відповідає

Переважно відповідає

Частково відповідає

Не застосовується
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Значний

Середній

Низький







Conclusion:

You can not change human
nature, you can change only
circumstances in which human
nature is manifested!


