Кому:
Прем'єр-міністру України
пану Азарову М.Я.
Копії:
Секретарю Ради національної безпеки і оборони
України, Координатору дій центральної виконавчої
влади у сфері європейської інтеграції та взаємодії з
інституціями ЄС
пану Клюєву А.П.
Першому віце-прем'єр-міністру України
пану Арбузову С.Г.
Голові Національного банку України
пану Соркіну І.В.
Голові Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг
пану Візірову Б.Й.
Голові Вищої ради юстиції
пану Колесниченку В.М.
Члену Вищої ради юстиції, Голові Вищого
господарського суду України
пану Татькову В.І.
Члену Вищої ради юстиції, Голові Ради суддів
господарських судів України
пану Удовиченку О.С.
Послу Європейського Союзу в Україні
пану Яну Томбінському
Постійному представникові Міжнародного Валютного
Фонду в Україні
пану Жерому Ваше
Члену Європейської Комісії з питань торгівлі
пану Карлу де Гухту
Про вибіркове застосування законодавства України
щодо коригування лізингових платежів на курс
обміну валюти і на відсоткову ставку LIBOR

Шановні панове!
Асоціація лізингодавців України висловлює Вам свою високу повагу та звертається до Вас з
приводу деяких загроз, що виникають при укладанні та виконанні договорів фінансового
лізингу в Україні у зв'язку із низкою випадків вибіркового правосуддя у господарських
справах і нестабільністю судової практики.
Асоціація «Українське об’єднання лізингодавців» починаючи з 2005 року об’єднує
професійних інвесторів у сфері лізингу з метою захисту їх інтересів та репрезентує понад
80% лізингового ринку, наше об’єднання є дійсним членом LEASEUROPE – Європейської
федерації, до складу якої входять 45 національних лізингових асоціацій;
Згідно відомостей Асоціації "Українське об'єднання лізингодавців" і Нацкомфінпослуг,
об'єм укладених лізингових угод у 2012 році складав 14,7 млрд грн. Проте загальний рівень
проникнення лізингу у загальний обсяг капітальних вкладень становить лише 3,3% при
середньому значенні проникнення лізингу для країн Європейського Союзу – 12,5% та
Російської Федерації 28%. Це свідчить про значний потенціал лізингу в Україні. Однак його
реалізація залежить від покращення інвестиційного клімату в державі а важливою
передумовою зростання інвестицій лізингових компаній в економіку України протягом
останніх років стала певна стабілізація судової практики щодо укладання і виконання
договорів фінансового лізингу.
Правовою основою для здійснення інвестиційної діяльності у формі фінансового лізингу є
Закон України "Про фінансовий лізинг" від 16 грудня 1997 року № 723/97-ВР. Відповідно до
статті 16 Закону України «Про фінансовий лізинг» сплата лізингових платежів здійснюється
в порядку, встановленому договором.
1. Попередня практика щодо коригування лізингових платежів на курс обміну валюти.
Відповідно до статті 111-28 Господарського процесуального кодексу України, рішення
Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового
рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і
тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх
суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий
акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Суди зобов'язані привести
свою судову практику у відповідність із рішеннями Верховного Суду України.
У Постанові Верховного Суду України від 4 липня 2011 року про перегляд постанови
Вищого господарського суду України від 9.02.2011 у справі №12/149 за позовом ТОВ
«Райффайзен Лізинг Аваль» до ТОВ «Спецгортехніка» про стягнення заборгованості за
договорами фінансового лізингу зазначено, що у зразкових справах №№ 32/147, 32/148,
37/320пд, 14/345-09, 10/315-09, 24/325пд, 20/329 господарський суд касаційної інстанції
підтвердив, що чинним законодавством передбачено право сторін договору лізингу
визначати грошовий еквівалент зобов’язання в іноземній валюті. При цьому таке
зобов’язання повинно виконуватися у гривні за офіційним курсом іноземної валюти на день
платежу.
2. Попередня практика щодо коригування лізингових платежів на відсоткову ставку
LIBOR

Починаючи з 1984 року Британська Банківська Асоціація (British Banking Association - ВВА)
щоденно оприлюднює показник ЛІБОР (LIBOR), що відображає відсоткові ставки, за якими
між першокласними банками надаються грошові кошти на Лондонському ринку
міжбанківського кредитування. Історичні значення показника ЛІБОР оприлюднюються в
мережі Інтернет на сторінці www.bbalibor.com.
Кредитні угоди, ратифіковані Верховною Радою України й акти Національного банку
України містять посилання на діючі лондонські міжбанківські ставки "загальновідомі як
ЛІБОР".
Попередня судова практика ґрунтувалась на правовій позиції, що застосування у кредитних
правовідносинах процентної ставки ЛІБОР (LIBOR) не суперечить нормам діючого
законодавства України та з урахуванням вищенаведеного є загальнодоступним значенням.

3. Вибіркова зміна судової практики застосування законодавства України
Двома постановами Вищого господарського суду України від 12.03.2013 р. у справі № 50113/7980-2012 та від "28" лютого 2012 р. у справі № 30/5009/693/11 створено прецедент, який
змінює попередню судову практику щодо коригування лізингових платежів на курс обміну
валюти та на відсоткову ставку LIBOR.
Судова колегія постановила щодо коригування розміру лізингових платежів на курсову
різницю, як передбачено договором фінансового лізингу, є зміною істотної умови договору в
односторонньому порядку.
Та сама судова колегія постановила щодо корегування лізингових платежів на відсоткову
ставку LIBOR: для випадків, коли згідно договору фінансового лізингу, як основа для
встановлення лізингових платежів діє відсоткова ставка для валюти обчислення LIBOR,
даний показник не є загальновідомим (а отже потребує доведення відповідними засобами).
4. Негативні наслідки вибіркового правозастосування у лізингових правовідносинах
З норми пункту 1 частини 1 статті 111-16 Господарського процесуального кодексу України,
випливає: якщо суд (суди) касаційної інстанції при розгляді двох чи більше справ за
подібних предмета та підстав позову, змісту позовних вимог та встановлених фактичних
обставин і однакового матеріально-правового регулювання спірних правовідносин дійшов
(дійшли) однакових правових висновків,- такі рішення будуть мати силу правильної та
однакової судової практики.
Вищезгадана неодноразова вибіркова зміна судової практики створює значні ризики
інвестуванню у формі фінансового лізингу в Україні, та може призвести до його зменшення
на мільярди гривень.
Такі дії органів влади суперечать багаторічним спільним зусиллям Уряду України,
Національного банку України, Міжнародної фінансової корпорації та Світового банку щодо
покращення інвестиційного клімату.

У зв'язку з цим, звертаємось до Вас з проханням невідкладно створити міжвідомчу робочу
групу для вирішення вище окреслених суперечливих питань правозастосування.
Заздалегідь вдячні за розгляд листа та сподіваємось на відповідь найближчим часом.

З повагою,
Генеральний директор Асоціації
країнське об’єднання лізингодавців»

Марина Масіч

