Режим на временни разрешения на Обединеното кралство (ОК)
Преходният период, определен в споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз, приключва на 31.12.2020 г. В рамките
на този период Обединеното кралство (ОК) остава част от Митническия съюз и Общия пазар, като
законодателството на Европейския съюз продължава да се прилага и на територията на ОК,
включително за предоставяне на финансови услуги.
В ОК е предвиден т.нар. „режим на временни разрешения” (Temporary Permissions Regime), който
ще позволи на дружества и фондове, които извършват дейност в ОК по силата на свободата на
предоставяне на услуги, да продължават да осъществяват дейност в ОК и след края на преходния
период. Режимът ще предостави на дружествата и на инвестиционните фондове време да се
лицензират в ОК. Те трябва да уведомят контролния орган на ОК – Financial Conduct Authority (FCA)
за своето намерение да се възползват от режима до 29.12.2020 г., а тези дружества, които не са в
група и вече са уведомили FCA са получили /или ще получат/ писма от FCA за това как трябва да
действат:
За дружествата, които имат паспорт за извършване на дейност в ОК, срокът за подаване на
уведомления се удължи от 30 септември и те могат да се възползват от режима, подавайки
уведомления сега. Това позволява на всички самостоятелно регулирани дружества, които не са в
група и управители на фондове да уведомят FCA в случай, че още не са го направили. Повторното
отваряне на „прозореца за уведомяване“ допълнително предоставя възможност за мениджърите
на фондове да актуализират изпратените си уведомления, ако е необходимо.
Ако дружествата притежават паспорт и вече са уведомили, че ще се възползват от режима, но не
искат лицензиране в Обединеното кралство, защото не извършват дейност на територията на ОК,
трябва да оттеглят уведомлението си за възползване от режима и ако нямат съществуващи
договори, да анулират паспорта си.
Всички дружества с паспорт в ОК, които не се възползват от режима и които изискват разрешение
за изпълнение на съществуващ договор автоматично ще влезнат в Режима на ОК за договори на
финансови услуги (FSCR), което ще им позволи да прекратят бизнеса си в ОК по законосъобразен
начин. Дружествата под режим FSCR няма да могат да сключват нови договори в ОК. Повече
подробности можете да намерите на интернет страницата на FCA, а при наличие на допълнителни
въпроси, можете да се свържете с контактния център на FCA.
На 23 септември на интернет страницата на FCA е публикуван консултативен документ относно
общите изисквания на FCA към международните дружества, които искат лицензиране от FCA при
желание да осъществяват дейности в ОК. Документът дава допълнителна информация за
изискванията на FCA относно лицензирането. От всички дружества, които искат лицензиране в ОК
ще се очаква да имат офиси на територията на ОК. Крайният срок на консултацията изразяване на
мнение по консултативния документ е 27 ноември 2020 г.
За повече информация може да посетите интернет адресите на съответните регулаторни органи в
ОК:

https://www.fca.org.uk/brexit/temporary-permissions-regime-tpr
https://www.bankofengland.co.uk/eu-withdrawal/temporary-permissions-regime/operationalreadiness-of-the-temporary-permissions-regime

