ЕЛЕКТРОННА ПОШТА
Незалежна асоціація банків України

Національний банк України

Комітет з питань оподаткування
та обліку

Заступнику Голови
пану Смолію Я.В.

Вих. № 3540-23/09
від 23.09.16 р.
Про розгляд питання щодо отримання
українських банків статусу гаранта

Шановний Якове Васильовичу!
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо
успіхів у Вашій професійній діяльності.
Незалежна асоціація банків України (далі – НАБУ), на численні
прохання банків-членів Асоціації, звертається до Вас з ініціативною щодо
обговорення стратегії розвитку гарантійного ринку та проблеми вільного
доступу до нього українських банків.
Починаючи з 2012 року банками ведеться постійна робота з ДФСУ
щодо отримання статусу гаранта, але до реєстру гарантів до цього часу ні
один не внесено. Як наслідок - банки не мають змоги надавати своїм
клієнтам послуги, на які є попит - фінансові гарантії.
Станом на 2016 рік, ринок фінансових гарантій практично відсутній.
Реєстр гарантів на сайті Державної фіскальної служби України (далі ДФСУ)
містить всього три чинних гаранта, серед яких лише один є ПАТ
«Укргазбанк». Такий стан справ порушує принцип вільної конкуренції та 42
статті Конституції України.
Так, згідно положень статті 560 Цивільного кодексу України (далі –
ЦКУ) за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація
(гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником
(принципалом) свого обов'язку.
Надання гарантій притаманно саме банкам, використання
підприємствами саме банківських гарантій є найбільш поширеним, саме
банківські гарантії найбільш врегульовані законодавчо, докладні вимоги до
них викладено у Положенні про порядок здійснення банками операцій за
гарантіями в національній та іноземних валютах, що затверджено
Постановою Правління Національного банку України № 639 від 15.12.2004
(далі – Постанова № 639).
Вельмишановний Якове Васильовичу, з огляду на наведене вище,
НАБУ сподівається на плідний діалог з НБУ, який сприятиме виявленню та
усуненню причин, що заважають банкам в отриманні такого статусу.
У зв’язку з цим, звертаємось до Вас з проханням делегувати
відповідальних профільних фахівців НБУ для обговорення вищезазначеного
проблемного питання та запрошуємо Вас та Ваших колег відвідати робочу
зустріч в НАБУ з цього приводу.

Зустріч відбудеться 11.10.2016 о 10.00 в приміщенні НАБУ за адресою:
м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська) 72 , Бізнес – центр
«Олімпійський» (вхід з вул. Фізкультури під’їзд 3), пов.3, оф.6.
Будемо вдячні за підтримку даної ініціативи та зворотній зв’язок.
Сподіваємось на плідну подальшу співпрацю.
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