Позиція СУП щодо втручання працівників внутрішньої безпеки ДФС у роботу компанії
«Нова пошта Інтернешнл»
Спілку Українських Підприємців (СУП) – громадську організацію, що об’єднує українських
представників малого, середнього та великого бізнесу, стривожив факт втручання працівників
внутрішньої безпеки ДФС у роботу компанії «Нова пошта Інтернешнл». СУП рішуче засуджує будь-яке
намагання держави блокувати роботу та розвиток успішних українських компаній.
Як зазначається у публікації компанії у соціальній мережі Facebook, працівники внутрішньої
безпеки ДФС втручаються в роботу сектору митного оформлення міжнародних експрес-відправлень
компанії «Нова пошта Інтернешнл», яка є членом СУП.
«Нова пошта Інтернешнл» - компанія, що займається міжнародними перевезеннями та швидко
розвивається. Компанія є порядним платником податків. Лише у квітні 2017 року при ввезенні імпортних
товарів до держбюджету сплачено 800 тисяч гривень.
Втручання в роботу компанії з боку ДФС призводить до затримки доставок клієнтам та до
накладення штрафних санкцій з боку інших державних органів.
СУП висловлює свою стурбованість з приводу втручання в діяльність компанії-члена організації.
Такі дії несуть негативні наслідки не лише для компанії, а й для іміджу України загалом.
Враховуючи викладене вище, СУП закликає органи влади вжити всіх можливих заходів для того,
аби не повторювати подібні випадки втручання в господарську діяльність компанії, що є
законослухняною та здійснює свою діяльність у правовому полі.
Ми, незалежні українські підприємці, прагнемо рівних, чесних та прозорих умов ведення бізнесу.
Лише так ми зможемо розраховувати на залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій та досягнення
стабільного економічного зростання країни.
З повагою,
Спілка Українських Підприємців

Довідково:
Спілка українських підприємців (СУП) - це перша найбільша об’єднана сила українських підприємців, яка
створена для захисту незалежного прозорого бізнесу. Спілка існує за межами політичних інтересів та не має зв’язків з
олігархічним капіталом. СУП об'єднує більше 430 компаній з усієї України. У 2015 році члени СУП сплатили понад
5,2 млрд грн податків до бюджетів всіх рівнів та надали більше 115 000 робочих місць. За перший рік роботи СУП
підготувала 16 публічних запитів та звернень до органів влади, подала 12 законодавчих ініціатив, взяла участь більш
ніж у 40 круглих столах, відвідала сім обласних центрів для налагодження діалогу з місцевими підприємцями. У квітні
2017 року СУП відкрила офіційні представництва у Дніпрі, Львові, Харкові та Одесі.
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