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ПРЕС-РЕЛІЗ
БІЗНЕС ПРОСИТЬ ПАРЛАМЕНТ ВРЕГУЛЮВАТИ ПРОБЛЕМУ НЕНАВМИСНОГО ПОРУШЕННЯ СТРОКІВ
РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ ЧЕРЕЗ НЕЩОДАВНІ КІБЕР-АТАКИ
Європейська Бізнес Асоціація звертається до Верховної Ради України, Міністерства фінансів
України та Державної фіскальної служби України стосовно ситуації з неумисним порушенням
платниками податків строків реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування у
Єдиному реєстрі податкових накладних через інфікування комп’ютерних систем платників
невідомим вірусом-шифрувальником.
Як відомо, 27 червня 2017 року відбулася масова кібер-атака, що спричинила ряд негативних
наслідків для бізнесу, зокрема призвела до суттєвих труднощів під час реєстрації податкових накладних та
розрахунків коригування, виписаних у період з 1 до 15 червня цього року. До того ж, наразі існує ризик, що
компанії не зможуть зареєструвати своєчасно податкові накладні не лише за зазначений період, а й за весь
червень, оскільки необхідно чимало часу для пошуку, встановлення, налаштування взаємодії систем
підприємств з новим програмним забезпеченням.
Оскільки чинна редакція Податкового кодексу України передбачає застосування штрафів за
несвоєчасну реєстрацію податкових накладних навіть у випадку відсутності провини платника, єдиний
дієвий спосіб – це внесення змін до Кодексу. Наразі Міністерство фінансів України разом з Державною
фіскальною службою України розробили, а Уряд схвалив проект Закону змін до Кодексу, який найближчим
часом має бути зареєстрований у Верховній Раді України. Ця ініціатива дозволить не застосовувати до
платників податків штрафні санкції за порушення строків реєстрації податкових накладних чи розрахунків
коригування, що були складені з 1 до 15 червня, за умови їх реєстрації не пізніше 15 липня 2017 року.
У зв’язку з цим, представники Асоціації висловлюють свою підтримку та сподівання на
якнайшвидше прийняття проекту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у
Єдиному реєстрі податкових накладних».
Водночас, беручи до уваги, що вірусна атака охопила велику кількість підприємств та ймовірність
того, що такі втручання у роботу комп’ютерних мереж можуть траплятися у майбутньому, Асоціація
наголошує на необхідності системного вирішення цієї проблеми. Зокрема, ми вбачаємо важливими такі
кроки:
1.
Підготувати узагальнюючу податкову консультацію стосовно алгоритму дій платників
податків для вирішення ситуації неумисного порушення граничних строків реєстрації податкових накладних
за весь червень з причин кібер-атаки.
2.
Налагодити роботу та повну функціональність Електронного кабінету платника податків, що
зможе стати альтернативою програмного забезпечення «M.E.doc.».
3.
Законодавчо врегулювати потенційні аналогічні проблеми, які можуть виникати через
повторні проникнення шкідливих шифрувальників до комп’ютерів.
Компанії-члени Асоціації вдячні Міністерству фінансів України та Державній фіскальній службі за
розуміння ситуації, в якій опинилися платники податків, та їх проактивні кроки задля мінімізації негативних

наслідків вірусу для бізнесу та сподіваються на якнайшвидше прийняття відповідного проекту Закону
народними депутатами України.
Також ми пропонуємо увазі бізнесу деякі поради, що можуть бути корисними у даній ситуації:
Рекомендації від Кіберполіції України - http://bit.ly/2v2oWLb
Рекомендації від Торгово-промислової палати України - http://bit.ly/2u8wsI1
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:
Європейська Бізнес Асоціація - неурядова організація, яка об'єднує понад 900 європейських, міжнародних
та вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Сьогодні Асоціація є провідною організацією
міжнародного бізнесу в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999 році. Ініціатором її
створення була Європейська Комісія, яка зацікавлена в підтримці європейського бізнесу в Україні та
налагодженні двосторонніх зв'язків Україна-ЄС. Беручи до уваги пріоритети України щодо євро
інтеграції в Європейський Союз, основною метою діяльності Асоціації є налагодження стосунків
європейського бізнесу з представниками влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих умов
ведення бізнесу та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку держави. Детальна інформація
на сайті: www.eba.com.ua

