СУП закликає ДФС піти назустріч компаніям, які постраждали від кібератаки
27 червня 2017 року українські компанії зазнали масштабної кібератаки. Підприємці наразі
підраховують збитки. Але вже зрозуміло, що втрати українського бізнесу обчислюються
сотнями мільйонів гривень в день.
За інформацією спікера Національної поліції Ярослава Тракала, за останні дві доби в
Національну поліцію з повідомленнями про блокування роботи комп’ютерної техніки
вірусом-шифрувальником звернулися 1508 юридичних і фізичних осіб.
За повідомленням прес-центру компанії Microsoft, програма для звітності та документообігу
M.E.doc стала причиною масового поширення вірусу. Ці відомості підтверджують у
Департаменті Кіберполіції Національної поліції України.
Оскільки атака сталася напередодні дати подання звітності, у компаній виникли труднощі з
поданням звітності: були втрачені дані, відновлення яких потребує значного часу.
Ситуація, що склалася, зачепила багато компаній. Значно більше, ніж ті великі гравці, що
згадувались у пресі. Це означає, що проблема має масовий характер. Тому підприємці, які
сплачують податки і хочуть у подальшому виконувати свої обов’язки перед державою,
просять владу «не ховати голову в пісок», а визнати ситуацію, що склалася, форс-мажором та
піти назустріч добросовісному бізнесу.
СУП закликає прийняти відповідні рішення, щоб в особливому режимі отримувати податкові
платежі від бізнесу, який постраждав і внаслідок кібератаки втратив величезні масиви
інформації, в тому числі фінансові звітності.
Просимо Державну фіскальну службу незастосовувати санкцій за прострочення до 10 днів
подачі податкової звітності, звітна дата або строк подачі якої припадає на період з 27 червня
2017 до 30 червня 2017 року (включно). Також просимо не застосовувати санкцій за
прострочення до 10 днів оплати податків, які самостійно визначені платником податків у
звітності, звітна дата або строк подачі якої припадає на період з 27 червня 2017 до 30 червня
2017 року (включно).
В свою чергу, очікуємо від державних органів:
рекомендації бізнесу для зменшення збитків і попередження конфліктів
з контролюючими органами;
компроміси, які пропонує держава для подолання бізнесом кризи, спричиненої втратою
інформації в результаті кібератаки.
Також СУП вважає за необхідне включити в податкову реформу питання звільнення від
відповідальності за несвоєчасне подання звітності таза несвоєчасну сплату податкових
зобов’язань у випадку дії загальновідомих обставин, які унеможливили вчасне виконання
своїх обов’язків платниками податків.
Спілка звертається до Уряду і Національної поліціїз проханням надати офіційну позицію
державних органів щодо ситуації, повідомити, якою є стратегія держави щодо кібербезпекиі
покроковій план подолання наслідків кібератаки.
Ми також розуміємо важливість кіберзахисту держави і приватного бізнесу. Ця атака
показала, що українським компаніям необхідно більше уваги приділяти кібербезпеці.
Компанії повинні усвідомити, що ІТ-захист – це одна з важливих частин корпоративної
безпеки.
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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 480 компаній з усієї України. У 2015 році члени СУП
сплатили понад 8,12 млрд грн податків до бюджетів всіх рівнів та надали більше 230 000 робочих місць. За
перший рік роботи СУП підготувала 16 публічних запитів і 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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