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Щоdо внесення змiн dо норм
Л оП апково2о коd ексу У кр aiчu

ШАНОВНI ПРЕЗИДЕПТИ!

Торгово-промислова палата Украiвп висловлюе Balt свою поваry та повiдомлqс наст) Rв),
iвформацiю,

26 липвя 20l'7 року пабрав чинностi Закон Украifiи вiд lЗ.О'7.2О1"7 Nэ2143-VIII <Про
внесенвя злriн ло пiдроздiлу 10 роздiлу ХХ (Перехiднi положенt{я) Податкового кодексу
Украiltи щодо Ее застосувавяя штрафних савкцiй за ЕесtsоечасЕу ресстрачiю податкових та

аlциlних lэкладни\ внаслiдок HecatlKцioHoBapo,o в рlчан rя r робоrу коvп'югерllих vерсж
платЕикiв податкiв,

Також, цей Закон вреryлював питatЕЕя стосовlrо втрати та-lабо пошкоджеЕIrя iЕформацii (у

тому чис_ti! iпформацii, яка мiститься в базах даних облiку платЕика податкiв) та зобов'язав
вiдЕовити втрачеЕу та/або пошкодrкену iпформаuiю у TepMiH до 3 1 rрудrя 2017 року.

Звертаемо вашу уваrу Еа те, Iцо даний Закоя був прийЕятий з метою автоN{аlичЕоIо
везастосуваЕЕя, штрафних санкцiй до платникiв податкiв, за порушепня трани,tних cTpokiB

реестрацii податкових ЕакладЕих, акцизних !Iакладних та,/або розрах1llкiв кориDвання. якi
були скjlаденi у перiод з 01 червня 2017 року по 30 червfiя 2017 року, за }ъlови ix peccTpauii нс
пiзпirлс 31 липня 20l7 року, тому llорми даного Закону е нормами прямоi дiТ, якi Ее потребуIоть

додатково пiдтверджеппя. ,ЩаниЙ факт, Ееодр&зово, було пiдтверджено представlIикаvи
MiHicTepcTBa фiнаtсiв УкраlЪи. Дерr€вIrоi фiскальноi слркби Украiяи. Нацiонапьпоi полiltiТ
Украiпи, юристами Еа баIатьох зустрiчах за останнiй перiод, проведе]Iих за iпицiативоlо
керjвяицтва ТПП УкраiЕп з метою обговореяня сиryацii навколо Ееможливостi викопання
бiзнесом rrалежним чиЕом податкових зобов'язапь пiсля 27 червня 2017 року, внаслiдок
яесанкцiонованого втручавпя у роботу комп'ютерних мерея( платllикiв подеткjв,

При цьому, врахов},1очи велик,ч кiлькiсть зверЕень суб'ектiв господарськоi дjяльностi! якi
не NIають NtoroиBocTi здiйснювати належЕим чиЕом зобов'язаllЕя за доIоворами (коI рактаruи)
та перед дерr(авними орглIal]fи владиJ зокрсIfа податкових зобов'язань, у зв'язк,ч з

несанкцiопо]]аяим втр)л]аIiЕям у роботу комп'ютерlIих Nteper. (кiбератаrсоtо) з 27 чсрвня 2017
-j poKv, ТПП Украiни направило офiчiйний зыlит (dоlаеmься) до ДержавЕоi фiскапьtоi служби

.],-i Украiни для отРиманIlя додаткових Роз'ясЕснь щодо Ееобхjдностi засвiдчеЕпя форс-маяtоряих
lii обс.а*r' (обставин-непереборноi сили) за полаткови\lи зобов'яздlнями, а таlсох узагмьнеФlя
с-.- правильtrого використання у роботi ворм Зд(оЕу У(раilrи вiд 1З,07.20 ] 7 Nа2l4З -VIII року,

'ii Прпймаючи до )ваги зазЕаrIепс, ТПП УкраiiIи та регiоЕалънi торгово-проNlис noвi папати

Еа сьогодЕirпнiЙ день Ее мають правових пiдстав для засвiдчення форс-lтажорних обставив,

пов'язаних з немо)Сtйвiстю вйкоr]аЕЕя llапе}п]иl{и чинном подаIкових зобов'яза1$ з 27 червЕя

2017 року, oкpiм можливостi llадаilяя роз'ясненьj посилаючись на норми Закони УкраiЕи вiд
ь2] 4 оl дll.
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В той же час, поцедура розгляду заяв та засвiдченЕя форс-маяiорпих обставин (обставиrr
вепереборноi сили) уповЕоважепйми особа\1rl вiдповiднцх ТПП впаслiлок несанкцiонованого
втручання у роботу комп'ютервих мереж (кiбсратакою) з 27 червЕя 2017 року, що об'сктивво
уЕеможливлюють викоцаЕIlя зобов'язань, передбачеIrих у1"fовalми договору (контракту, угоди
lошо). обов'я]кiв rtiдно il lаконодмчи\,1и la iнutими норчаt.lвн/]\4и а{lэчи. я,':i

вепередбаченi lIормами вищезазначеЕоIо Закоцу, повпlIна здiЙсцюватись в заIмьпому
порядку, встановленим РеглаN{еЕтом вiд 18,12.2014р, N44(5) засвiдчення Торгово-
промисловою пматою Украiпи та ретiональними торIово-лромисловипти палатами форс-
мажорних обставив (обставив веперсборво'i сили) та з обов'язковим надаппям з бокт
завЕI!ка доказiв такпх обставпп, початок ix випикнеttпя i TepMiH дii, (до таких долi)менljв
Nlorк}"lb напежати! зокрема: аоR:у,ие7lr?r, tцо пidrпверdэlсуюпь cLLlrlr|lueчe зупuнення ко-uсрцi ноl
dirubчocmi (iз зазначе llrLм dапu почапку i закiнчеllня пакоzU прuзупuнення); проспрочення
зобов'язання, зсlява dо полiцii:; вuпlя? з KpuviчctbЧo?o проваdl!сення, вuсllовоiакm
експерmаlспецiаlliсlпа u|оdо фiксацii' iнцudенпу , кiбераtпакu, з зазltачеllням обспавuн (чalсовuх
пермiнiв - dаtпu, часу почапку iнцudеl|mу, вllявjlено?о па зафiксованоео пpo?P[LuЧozo
забезпечеlпя фаiлu з зловмчснuм коdом (пid заzапьною азвою l|Petya,Al'), mа захоdiб
провеdенl]х лiквidацiею illцudенlпу mа Gidllовлення робоmu Bidoiny з комп|юперно2о веDення
бухzачmерськоео обriку пidпрuс7lсlпва, пl)u|о); )оkуменmu, u|o свidчапlь про поtuttоdэлсення або
вmраmу dокуменmiв бухzапmерськоzо облiку (капiя наdiс-,lано?о з боку зaавнuка повidо71,,lе}lня
сmорр]L! ||эеDж:авному конlп|)олюючо.му opzaчy за |1а?енmу Jа
ёоzовоDом) п|эо немосtслuвiспь вuконаlпtя зобов'язаtпt ау зg2зхуз насmаннялl фоос-маэtсорнuмu
обспавuн; акп, запверdJlсенuй керiвнuком пiОпрuсмсrпва; поясllеlиlя BidпoBidajlbll|B осiб lцоdа
зазноченоео lпоlцо); iнфорлtацiя про розпаlчубання про?ра.|tно?о забезпечеllня lй епекпронllому
Hocii ко74п'юпера, ц|о засlпосовуеlпься у BeoeHHi бух?а,!lперсько?о облiку аано?о пidпрuсмспlва
лil|ензiiнi у?оdu, dо?оворu i m-i,; пidпверdэ]сення обслуZовування mе7lliчнk\! пepLolla1o-1l
проzр41,1нuх проr)укmiв (1С, Medoc, iнu!е), 1цl) j|iспяmьс' на комп'юlперi,,Lкuй заLrпu(.)LуLuъся
dля веdення бух?ааmерсько?о обlliку ёаноzо пidпрч€мсlпва (якчй булu поulкоёl!сенuй у
кiбераtпацi); Bidoцoclпi з €ДРПОУ на dаlпу звернення lL,laпllu\a поdапкiв паlцо.).

ВказаЕий перелiк це е вичерпним, заявIIик мохе Еадати до ТПП Украiни та РТПП будь-якi
докази) що пiдтверджують вппив форс-мажорЕих обставиЕ вкaLзаЕих ) заявi заявника, на
виконаЕця певЕоIо обов!язку. У р;rзi веобхiдностi уповноваженi особи Nlожуть вимагати
l{ацан ня lo_]a, ков.] \ до{) \leH ?Lq ьн l \ докаliв,

!оdаtпок: копiя пuсmа ТПП Уцэа|нч N 2405105-7,] Bia 27.а7,2а17 lцоdо необхiаносmi
засвidчення форс-маасорнllt обсmавшl ёrп ппаlпнuкiв поdаlпкiв на арк.2, у 1прьw.

З повагою,

Перций вiце - презпдепт М. I. НепраtI

Вик. HeclepeнKo А,С.
тел,|(041) 586-40-6l
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обсйавu| l 0tя lLlaпHuKiB поlапlкiв

Шdноан й Мlrрославе Bactuboauчуl

Тортово-промпслова палата Украiни вис"lОl]люс Banl с]]оlо l,jlибо(у по9аlу та звертасTься

з аас,lуllяrlм.
Вiдповiдло до дiючоrо закоЕодавства Украiни, ТПП УкраiЕц та регiональнi ТПП

виконуютъ фуrкцitо щодо засвiдчення форс-мапrорних обстаtзиЕ (обставfiн i{сЕсрсборноi с ли),

ЗасвiдченяЯ форс-мажорних обст8влв (обставиu IrепереборIIоi сили) здiйснlосться за

зверЕеt{ЕяNl суб'сктiв господарськоi дiялъяостi'га фiзичrrтrх осiб по KoжHolly oKpelToMy

ооaЬ"ору, noourr,o"rr", ,га/чи iнrпrтх зобов'язаЕня\1/обов'язl(о]!{) вlп(отlаЕня яlсl), Hacrд,]1o ]гirlн, l

уI,ов,,Nlи до овОг\. l{olllpably. уо, и. aii{oнo tlB'|'x " , i"-,1{ l'огIldl,,qри\ rr, ,i" i и;о' ,Чl Я

яшiх стаJIо нс]uожливим через яаявнiсть зазtiачсяих обставин,

З 27 червЕЯ 2017 рокУ до ТПП Укр!iнИ Ha,]xo,l{tb числеiтвi звернеtпя суб'сктiв

тосподар}овацfi; за засвiдчснням форс-r"lажораr,tх обставпн (обставин нетrереборвоi сили), якi не

маютъ мо)кливостi здiйсвюватrl напе)кЕим чино зобоts,яз ]ня за лоrовора.лrи (контрактапIи) та

псрсд державЕиIlИ орlаllами владИ у зв'язку ] кiберагакоЮ яа корпоративl{i Nlepeжi i Nlepeжj

opiuniu oau;r". особливо велика Ki-.rbкic,Ib зверхеЕь стосуетъся що,lо неNlоя:тпвостi вико1{0нЕаI

полатковпх зобов'iза!!ь,
I1рийплаюь,И до уваrи ilор\rИ Заt(ояу УкраiнИ вiл 13,07,2017 N!2l1з-VПI (Про вЕесеЕня

зrriп до пiдрозл].тУ 10 роздiху ХХ (Llерехйпi поJIохеIIпя) flодаткового кодексу Украiни (цодо

не застос}ъавня штраtРних санкчiй за Ессвосчасllу ресстрацiю полсткових те ш(д!вних

нацпадцих уrrаслiдоК ЕесанкцiоlJоваЕогО вцучання У роботу ко}tп'ютерlм{ ItepeT{ ппзтIцк]в

податкiв)r. згiдно з якиNI до платlrикiв лолагкiв вс застосовуваl,йýIуться r Tpa4)Hi санкцii за

яесвоечаснУ ресстрацiЮ подат(ових: акцизFruх пакллдj]их т'або розрахlнкiв 1(ориIувавня,

через necatTкllioнoвaнe втручання в роботу комп'ютерних }1ере'(} та з ý{етOlо яадапхя

доa1,оЪф*i iнфорrчtачii aonunr*at,'оrо необхi,хЕостi та ý1o)ti]TиBoc]Ti засвiдчеяня форс-

"uu,орЙ 
об"ruоrп д-,lя }uIaTHиKiB податкiв. Тflfl Украiни лросЕБ i]адати роз'яснен!я за

пас'l_тпнi-a}lлl питаЕЕяtltи i

- Чи яеобr,iлuо засвiдчувати форс-моrtорнi обставlirIи (обставини Еепсреборцоi с ли) за

llорушеЕtlя гранtlчllих строкiR ресстрацii гlодаткових наклалjlих, акl!изllих цаклални\ т'або

po.po*yuniu пор"rу"оЕня. якi були ск]lадснi у перiол з 01 чсрвЕя 2017 року по 30 червпЯ

2017 poK_Y, за умови ix peecTpauii rte п]знiше з1 липня 201? року, адже норуи Закоllу е

HopNla.\lti прямоi дi'i, якi яе лотребуlоть долатково Еiдтвсрд,("u",* u"1,111зlцчllq звi,tытяс

,;np,,iu,,illr(Jt, 
". 

Knlu, u!t. Ben1l.al )(rtlolulpcbliц З.] З-], \ih,ka zh},tomtrlkx S1!:, t(yi1,0]601, Ukгаiпс

T.J./phone | +ЗtJ0 ,14 2]2-29- l L {D,,ic/lIr!: =з80 ,1t 2?;-ЗЗ-5], E-rn sil: u,ri" lcti,org, а



Чи Ееобхiдво засвiдqувати форс-маlкорнi обставIrЕи (обставиЕй Еепереборяоi сили) у разi
втрам таlабо поlлкоджеЕня iвформаuii (у тому числi, iнфорNrацii, яка мiститъся у базrх

даних облiку платвика податкiв) уЕаслiдок несаljкцiоновfu{ого в,ФучаЕЕя у роботу
комп)юlер!rйх ]fереж платЕика подaЕкiв?
Яхi докумепти l'tожуть 6}ти гriдтверлБеЕтrям тleмo)KnпBocтi викоtlаяпя податковвх
зобов'язапь при необхiдrrостi засвiдчсlrвя форс-маiкорr,rих обсгавив (обставив лепереборвоi

сили), oKpiM тих, що на думку ТПП Укра'l'ли Nrожуть бути доказами для Аjохливостi
встановленпя l ричиltно-нсслi]коао| о зв'я ]ý. ,1 сацс:

докрtевти, що пiдтвердrltуютъ вимушене зупиuеняя комерчiЙноi дЙльностi (iз зазначеЕЕяIt

дати початку i закiвченця такого призупиllеяня);

докуNtеятЕ, що пiдтвердпryють Ерострочеттня зобов'язаЕЕя;

заява до полiцij;

витяI з кримiнаJ,тьlтого провадяaеЕня;

висновок/акт експерта_/спецiапiста цодо фiксацi'i iнциденту - кiбератаJФ, з зазнаqепЕя 1

оби,авиЕ (часових термiпiв - датиl часу почаrку iнциденry, виявленого та зафiксоваЕоlо

проIраN{Iiого забезпечепЕя фаЙли з з.qовмисним кодо}I (Еiд зФмБною Еазвою "Petya.A"), та

заходiв проведевйх лiквiдацiею iнцидевту та вiдновлеrrня роботи вiлдiлу з комп\отерноt,о

ведеяня бу<гмтерсъкоl,о облiliу пiдпри€Nlства), тоIдо;

докуlv!оятиJ що свiдчать про попкоджеI]Ея або втрату доýаIеЕтiв бухгаттерського облiку

(пов:Jоv,lенМ про 1aLзначече. яадiсlа.lе::lО oplaiy fоход;в i,1борiв: alcт. за,l]ердыери;

керьником пiдприелtстве; поясненвя вiдповцаr]ьЕих осiб щодо зазЕачеfiого). тощо;

iнформхUiЯ про ро lташ) ванлЯ про"рачLоaО забеlпе,_е.lня tl.r e_.el'Tpotluovy Hoc'i

комп'ютера, що заотосовустьсЯ у веденяi бухгzuттерСьrсоm облiку да$ого пiдllрисltства -
лiцеllзiйнi уfоди, договорй та iH,; пiдтвердлrсввя обспуговувшIня технiтши]ч! пероовLпо]!{,

проIрatýtних !родуктiв (1С, Medoc, iнше), що ]\1iстяться на KoNlп'toTepi, rкий застосовуетъся

для ведеt{Ея бухгаптерсБкоl,о обjriку дапого пiдлрйсмства (який буjIи пошкоджений у
KiбepaTaIri):

вiдоvост:з €ДРПОУ нс,]al) rвернення ллаtнqкз по,rягкiв. гоцо,

Зездаqегiдь вдя"гвi та сподiвасмось на плiдну спiвпрацю,

З повагою,

ПерЕий вiце-президент

(l
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,r=+( Z--ч
M.I. Непрап


