РІШЕННЯ № 130
Про результати розгляду листа Державної фіскальної служби України
щодо інформаційної взаємодії з Радою адвокатів України
«08» вересня 2018 року

м. Херсон

До Ради адвокатів України надійшов черговий лист Державної
фіскальної служби України від 21 березня 2018 року № 9798/6/99-99-08-0101-15 щодо інформаційної взаємодії ДФС України та РАУ, шляхом
погодження та затвердження проекту «Протоколу про порядок обміну
інформацією, терміни, структуру та формат файлів між ДФС України та
РАУ» в частині надання РАУ до ДФС України та/або її територіальних
органів за місцезнаходженням інформації про включених до ЄРАУ
адвокатів.
У своєму зверненні Державна фіскальна служба України звертає увагу,
що підпунктом 3 пункту 6 Порядку подання суб’єктами інформаційних
відносин інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та
об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а
також обчислення та справляння податків і зборів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року №1386
встановлено, що Рада адвокатів України подає ДФС та/або її
територіальним органам за місцезнаходженням інформацію про адвокатів,
включених до Єдиного реєстру адвокатів України, зокрема, прізвище, ім’я
та по-батькові адвоката, номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення
адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України),
найменування і місцезнаходження адвокатського бюро чи адвокатського
об’єднання, адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку,
інформацію про зупинення або припинення права на заняття адвокатською
діяльністю, інші відомості, передбачені законом.
Водночас, статтею 1312 Конституції України визначено, що засади
організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в
Україні визначаються законом.
Ні спеціальним Законом України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність», ні Положенням про Раду адвокатів України, ні Порядком

ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженим на виконання
статті 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не
передбачено обов’язку Ради адвокатів України передавати Державній
фіскальній службі України та/або її територіальним органам інформацію,
що міститься в Єдиному реєстрів адвокатів України.
Єдиний реєстр адвокатів України утворений та ведеться виключно з
метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про
чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних
держав, які відповідно до цього Закону набули права на заняття
адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні
форми адвокатської діяльності.
У Єдиному реєстрі адвокатів України міститься інформація про
прізвище, ім’я та по батькові адвоката, номер і дату видачі свідоцтва про
право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дату прийняття рішення
про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер
і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до
Єдиного реєстру адвокатів України), найменування і місцезнаходження
організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку,
адресу робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку, про зупинення або
припинення права на заняття адвокатською діяльністю, а також інші
відомості, передбачені цим Законом. Іншого Законом не передбачено.
Така інформація є відкритою та загальнодоступною на
офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України
http://erau.unba.org.ua/.
Рада адвокатів України в силу законодавчо визначних повноважень в
частині Єдиного реєстру адвокатів України: забезпечує його ведення;
координує діяльність, здійснює організаційне, методичне, інформаційне
забезпечення рад адвокатів регіонів щодо внесення ними відомостей до
ЄРАУ та надання витягів з нього згідно Порядку ведення Єдиного реєстру
адвокатів України.
Рада адвокатів України не уповноважена на передачу відомостей
Єдиного реєстру адвокатів України будь яким органам.
Крім того, за приписами статті 3 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» правовою основою діяльності адвокатури України є
Конституція України, цей Закон, інші законодавчі акти України.
Постанови Кабінету Міністрів України за своєю формою є
підзаконними актами, приймаються уповноваженими нормотворчими
суб’єктами на основі і на виконання законів і не повинні суперечити їм.
З огляду на викладене, Рада адвокатів України,
врахувавши
пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України,
керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність», Порядком ведення Єдиного реєстру адвокатів України,
Положенням про Раду адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів
України, вирішила:

1.

Повторно поінформувати Державну фіскальну службу України, що
інформація Єдиного реєстру адвокатів України є відкритою та
загальнодоступною на офіційному веб-сайті Національної асоціації
адвокатів України, а обов’язку чи повноважень Ради адвокатів України
на передачу відомостей Єдиного реєстру адвокатів України будь-яким
органам ні спеціальним законодавством про адвокатуру та адвокатську
діяльність, ні Положенням про Раду адвокатів України, ні Порядком
ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженим на
виконання статті 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність», не передбачено.

2.

Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити
Державну фіскальну службу України.

Голова Ради адвокатів України

підпис
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