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Ознаки фіктивності

 Банкам забороняється здійснювати ризикову діяльність, що загрожує інтересам 

вкладників чи інших кредиторів банку (ст. 48 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»)

 Відповідно до вимог Положення про застосування Національним банком України

заходів впливу, зареєстрованого Постановою Національного Банку № 346 від

17.08.2012 (далі – Положення «Про застосування НБУ заходів впливу») :

❖ Однією з ознак здійснення банками ризикової діяльності у сфері фінансового

моніторингу, можуть бути участь банку (надання банком послуг) у проведенні

фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони

можуть бути пов'язані зі здійсненням фіктивного підприємництва

❖ Обов’язок довести, що в діях клієнта або банку немає ознак здійснення ризикової

діяльності, покладається на банк.

 Національний банк України, визначив ряд ознак, які можуть свідчити про здійснення

клієнтами банків фінансових операцій, що містять ознаки фіктивності (далі –

фінансові операції, які містять ознаки фіктивності). Перелік критеріїв (не вичерпний)

для виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності,

наведений в Додатку до Листа № 25-0008/37888 від 26.05.2017« Про критерії для

виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності » (далі - Лист)
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Запобігання 

 В ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – БАНК), з метою уникнення небезпеки бути задіяним у ризиковій

діяльності, в Департаменті фінансового моніторингу (ДФМ) створено окремий підрозділ - Управління

аналізу діяльності клієнтів та розроблено «Процедуру аналізу операцій» в якій наведено перелік

ризикових операцій, та визначено дії уповноважених осіб Банку. Визначені окремі найбільш ризикові

операції, які потребують попереднього погодження до їх проведення (з урахуванням діяльності клієнта)

даного Управління

 ДФМ підготував спеціальні чек-листи для попереднього скрінінгу (до здійснення операції/встановлення

ділових відносин) нових клієнтів/контрактів, для наступних підрозділів банку: Служба безпеки

(погодження нових клієнтів), Бізнес-підрозділи (нові клієнти та операції/контракти) та Валютний

контроль (контракти). Схему роботи із результатами скрінінгу :
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Управління аналізу діяльності клієнтів, за результатами поглибленої перевірки, у випадку 
підтвердження підозр, ініціює питання стосовно розірвання ділових відносин/відмову від 

встановлення ділових відносин із клієнтом

За наявності певної кількості балів за результатами скрінінгу, працівник підрозділу 
надсилає повідомлення в Управління аналізу діяльності клієнтів

Працівник відповідного підрозділу Банку заповнює чек-лист для скрінінгу клієнта/операції 
клієнта



Рекомендації стосовно порядку проведення аналізу 
фінансових операцій з метою виявлення фіктивної 

діяльності

Позитивна практика

Ситуативний приклад 1

В банку К в одній із філій в Південному регіоні відкрито рахунки 11 юридичним особам, по яких було виявлено

низку операцій з призначенням платежу «сплаті боргу згідно повідомлення про відступлення права вимоги».

Банком ретельно проаналізовано фінансові операції, що проводяться клієнтами за їх рахунками, співставленні

призначення вхідних та вихідних платежів із видами економічної діяльності, якими займаються клієнти.

Також проаналізовано інформацію, отриману при ідентифікації та вивченні клієнтів при встановленні ділових

стосунків, фінансову звітність клієнтів, подану ними до банку, перевірено наявність платежів із сплати податків,

проаналізовано контрагентів клієнтів.

Встановлено, що всі клієнти зареєстровані в м. Києві, а рахунки відкриті у відділеннях банку в Південному регіоні,

офіси в цьому регіоні відсутні. Клієнти протягом тривалого часу особисто не з’являлись до банку, з відкритих

джерел встановлено, що по всіх клієнтах змінено дані (керівники або юридична адреса), по яким у відділення

банку не було надано інформації. Відповідно до видів діяльності, окремі клієнти займаються заготівлею

вторсировини, металу, хоча складських приміщень не має у власності або оренді. У окремих клієнтів відсутні

платежі по сплаті податків та виплаті заробітної плати, а відповідно до інформації з Анкети клієнтів – у них

відсутні рахунки в інших банках. У всіх статутні капітали складають до 50 тис. грн., хоча обороти по рахунку

значні. Призначення вхідних та вихідних платежів у окремих клієнтів не відповідають між собою, а у окремих –

не відповідають видам діяльності, вказаних в Анкетах.

Додатково від клієнтів отримано пояснення стосовно діяльності та договори і фінансові документи. Пояснення,

договори та фінансові документи, надані до банку, є однотипними, при цьому, виявлені випадки, коли один

договір переуступки боргу посилається на інший, подібний. Встановлено, що, хоча формально клієнти не

зв’язані, всі вони контролюються керівником однієї з юридичних осіб, обороти якої складають основну долю в

групі.

Додатково банком отримано висновок служби безпеки банку, з якого з`ясовано, що ряд фізичних осіб, на яких

переоформлені окремі юридичні особи були засуджено (раніше) за крадіжки або шахрайство.

На підставі результатів проведеного аналізу банком прийнято рішення, що є мотивована підозра, що клієнти

здійснюють фіктивну діяльність та подальші ділові стосунки були припинені.

Висновок: банком здійснено всі достатні дії стосовно встановлення суті діяльності та фінансового стану клієнтів,

встановлені всі ризики та прийнято правильне рішення щодо стосунків з клієнтами.
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Позитивна практика

Ситуативний приклад 2

В банку Х в одній із філій відкрито рахунок ФОП М, по якому було виявлено операції отримання коштів від

страхової компанії за надані консультаційні-посередницькі послуги з пошуку ринку потенційних страхувальників

та укладання угод страхування від імені компанії, які в подальшому всі знімає готівкою як дохід підприємця Також

проаналізовано інформацію, отриману при ідентифікації та вивченні клієнтів при встановленні ділових стосунків,

фінансову звітність клієнта та страхової компанії, перевірено наявність платежів із сплати податків.

Встановлено, що ФОП М був зареєстрований 3 місяці тому, офіційного офісу не має, зареєстрований за адресою

проживання. За нетривалий час напрацював значну базу страхувальників, було заключено велика кількість угод.

Від клієнта на свій запит Банк отримав договори, а також, не тільки акти виконаних робіт, а і реєстри укладених

угод з реальними ПІБ/найменуванням контрагентів. Додатково проаналізовано ринок даної діяльності та

реальність відсотків комісійних доходів ФОП. Отримано пояснення від ФОП щодо суті його діяльності та мети

отримання значних коштів готівкою. Від страхової компанії отримано Акти виконаних робіт з іншими

посередниками.

За результатами аналізу встановлено:

- в окремих реєстрах найменування страхувальників повторюються, хоча можуть бути вказані інші реквізити

(наприклад, адреса);

- у інших посередників, як правило, перелік контрагентів в десятки разів менший ніж у ФОП Х;

- комісійній процент по угодах ФОП Х завищений в 3-5 разів від ринкових;

- мета отримання коштів готівкою (будівництво будинку, придбання автомобілю, придбання домашньої техніки

та меблів) не достатньо аргументована, такі операції клієнт може здійснювати безготівковим шляхом:

- ФОП Х в минулому не мав досвіду роботи зі страховими продуктами;

На підставі результатів проведеного аналізу банком прийнято рішення, що є мотивована підозра, що клієнти

здійснюють фіктивну діяльність, метою якої є переведення коштів в готівку та подальші ділові стосунки були

припинені.

Висновок: банком здійснено всі достатні дії стосовно встановлення суті діяльності та фінансового стану клієнтів,

встановлені всі ризики та прийнято правильне рішення щодо стосунків з клієнтами.
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Позитивна практика

Ситуативний приклад 3

В банку Д обслуговується декілька фізичних осіб, які відкрили поточні та карткові рахунки, та уклали з Банком

договір про обслуговування за допомогою продукту, що дозволяє управляти рахунками з віддаленого доступу

(інтернет-банкінг).

Банком було виявлено значну кількість щоденних безготівкових операцій по рахунках клієнтів на суму, яка

гранична по ліміту для операцій по інтернет-банкінгу. Суть операцій: отримання коштів від іншої фізичної особи

та перерахування на власний рахунок в іншому банку. Від клієнтів отримано пояснення стосовно діяльності.

Пояснення, надані до банку, є однотипними – отримую кошти від знайомого та відправляю на свій рахунок, потім

повертаю знайомому через рахунок в іншому банку. Ціль: тестуємо програми різних банків, а також привчаю

знайомого до роботи з банківськими продуктами. Встановлено, що, хоча формально клієнти не зв’язані, всі вони

проживають в одному населеному пункті та фактично контролюються керівником однієї з юридичних осіб

(рахунок відкрито в іншому банку).

Було отримано інформацію про доходи вказаних фізичних осіб, встановлено, що суми які вони використовували

не відповідають їх офіційним доходам. А джерелом надходженням є якби фінансова допомога готівкою

(отримано розписки про отримання коштів) від власника компанії.

Додатково банком отримано висновок служби безпеки банку, з якого з`ясовано, що ряд фізична особа, на яку

оформлена компанія раніше була засуджена за крадіжки. А сама юридична особа має ознаки фіктивності

На підставі результатів проведеного аналізу банком прийнято рішення, що є мотивована підозра, що клієнти

здійснюють фіктивну діяльність (здійснення операцій що не мають економічної доцільності та не відповідають їх

фінансовому стану) та подальші ділові стосунки були припинені.

Висновок: банком здійснено всі достатні дії стосовно встановлення суті діяльності та фінансового стану клієнтів,

встановлені всі ризики та прийнято правильне рішення щодо стосунків з клієнтами.
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Негативна практика

Ситуативний приклад 1

В банку Б обслуговується фізична особа-підприємець С, який на постійній основі отримує кошти від юридичної

особи А за надані консультаційні послуги з аналізу ринку сільгосппродукції, які в подальшому всі знімає готівкою

як дохід підприємця.

Банком проаналізовано фінансові операції, що проводяться клієнтами, співставлено призначення вхідних та

вихідних платежів із видами економічної діяльності, якими займається клієнт, проаналізовано контрагента

клієнта.

За результатами проведеного аналізу встановлено, що кошти надходять від однієї компанії, яка отримує валютні

кошти із-за кордону за продану продукцію

Отримано від клієнтів договори, акти виконаних робіт та фінансові документи, які є однотипними та

стандартними.

На підставі результатів проведеного аналізу банком прийнято рішення стосовно достатності проведених заходів

з аналізу.

В той же час, банком не враховано наступні моменти:

засновником єдиного контрагента є дружина ФОП С;

підозри, які мали би виникнути виходячи із того, щодо100% коштів, отриманих від контрагента, знімаються ФОП

готівкою, і відсутні будь-які платежі з організації вивчення ринку, податки і інші господарські витрати;

підозри, що вказана схема із зняття готівкових коштів може бути направлена на умисне переведення

безготівкових коштів в готівку;

підозри що ФОП С та юридична особа А здійснюють фіктивну діяльність;

те, що підприємство А реалізовувало свою продукцію тільки одному контрагенту, і відповідно, не мало потреби

додаткового аналізу ринку;

засновником іноземної компанії є родич власника юридичної особи А та ФОП С;

інших операцій по рахунках юридичної особи А, крім описаних вище не здійснюється

крім формальних актів виконаних робіт, відсутні результати аналізу ринку, які могли бути враховані, для

прийняття менеджерських рішень

Висновок: така практика є негативною у зв’язку з тим, що вона не дає змоги виявити всі ризики, які містять

операції, та свідчить про формальний підхід банку до здійснення аналізу.
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В банку С в одній із філій відкрито рахунок ФОП Ч, по якому було виявлено операції отримання коштів від низки

юридичних осіб за надані консультаційні послуги з аналізу ринку сільгосппродукції, які в подальшому всі знімає

готівкою як дохід підприємця. Також проаналізовано інформацію, отриману при ідентифікації та вивченні клієнтів

при встановленні ділових стосунків, фінансову звітність клієнтів, подану ними до банку, перевірено наявність

платежів із сплати податків, проаналізовано контрагентів клієнтів.

Встановлено, що всі контрагенти є сільськогосподарськими підприємствами однієї групи та розташовані в

декількох сусідніх районах однієї області. Здійснюють реальну діяльність. Від ФОП Ч Банк запросив та отримав

Акти виконаних робіт. На основі отриманої інформації було прийнято рішення стосовно достатності проведених

заходів з аналізу та визнано операції звичайними.

В той же час, банком не враховано наступні моменти:

- фізична особа підприємець Ч є співзасновником одного з контрагентів;

- крім того, ФОП так є одним з керівників іншого контрагента Групи;

- дана особа фактично має вирішальний вплив на роботу підприємств групи, а отже, можна зробити висновок, що

всі КБВ компаній є номінальними;

- крім формальних актів виконаних робіт, відсутні результати аналізу ринку, які могли бути враховані, для

прийняття менеджерських рішень

- підозри, які мали би виникнути виходячи із того, щодо100% коштів, отриманих від контрагента, знімаються ФОП

готівкою, і відсутні будь-які платежі з організації вивчення ринку, інші господарські витрати;

- підозри, що вказана схема із зняття готівкових коштів може бути направлена на умисне переведення

безготівкових коштів в готівку;

- те, що вище перераховані факти можуть свідчити про фіктивну діяльність ФОП Ч

Висновок: така практика є негативною у зв’язку з тим, що вона не дає змоги виявити всі ризики, які містять

операції, та свідчить про формальний підхід банку до здійснення аналізу.

Сторінка 8



Рекомендації стосовно порядку проведення аналізу 
фінансових операцій з метою виявлення фіктивної 

діяльності

Негативна практика

Ситуативний приклад 3

В банку Н обслуговується юридична особа М, які отримує кошти з місцевого бюджету та знімає кошти готівкою на

закупівлю товарів.

Банком було проаналізовано фінансові операції, що проводяться клієнтом, співставлено призначення вхідних та

вихідних платежів із видами економічної діяльності, якими займається клієнт, визначено контрагента клієнта.

За результатами проведеного аналізу встановлено, що кошти надходять від міської ради, на здійснення

ремонтних робіт об'єктів соціальної сфери.

Отримано від клієнтів договори, акти виконаних робіт та фінансові документи. А також, пояснення що

враховуючи специфіку об'єктів (дитячі заклади), та необхідність щоб вони всі вигляділи по різному, компанії

необхідно закупати матеріали в невеликих об'ємах.

На підставі результатів проведеного аналізу банком прийнято рішення стосовно достатності проведених заходів

з аналізу.

В той же час, банком не враховано наступні моменти:

- засновник компанії в одній особі і директор , і єдиний штатний працівник ;

- компанія була створена за декілька днів до першого тендеру;

- компанія виграла всі тендери, що призначались для виконання будівельних робіт в даному місті;

- в тендерах, як правило приймали участь одні і ті ж компанії;

- компанія не має обладнання та працівників для виконання робіт;

- договори, акти однотипні та носять формальний характер

- підозри, які мали би виникнути виходячи із того, щодо 100% коштів, отриманих від контрагента, знімаються

готівкою, хоча відсутні будь-які причини неможливості виконання операцій безготівково;

- відсутні платежі з інших господарських витрат;

- підозри, що вказана схема із зняття готівкових коштів може бути направлена на умисне переведення

безготівкових коштів бюджетної організації в готівку;

- те, що вище перераховані факти можуть свідчити про фіктивну діяльність компанії

Висновок: така практика є негативною у зв’язку з тим, що вона не дає змоги виявити всі ризики, які містять

операції, та свідчить про формальний підхід банку до здійснення аналізу.
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