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Комітет з питань промислової
політики та підприємництва
Верховної Ради України

Луганська регіональна торгово-промислова палата (далі - Луганська
РТПП) свідчить свою повагу голові та членам Комітету з питань промислової
політики та підприємництва Верховної Ради України та має намір звернутися з
питань роз'яснення положень законодавчого акту.
Верховною Радою України VII скликання 2 вересня 2014 року був
прийнятий Закон України № 1669-VII «Про тимчасові заходи на період
проведення антитерористичної операції» (далі - Закон № 1669). Ініціатором
законопроекту виступала Народний депутат України Кужель О.В., головним
комітетом - Комітет з питань підприємництва, регуляторної
та
антимонопольної політики.
Закон № 1669 визначає тимчасові заходи для забезпечення підтримки
суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення
антитерористичної операції (далі - АТО), та осіб, які проживають у зоні
проведення АТО або переселилися з неї під час її проведення, зокрема
підтвердження обставин непереборної сили. Відповідно до статті 10 єдиним та
достатнім документом, що підтверджує настання таких обставин, що мали
місце на території проведення АТО, як підстави для звільнення від
відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов'язань, є
сертифікат Торгово-промислової палати України, яка на підставі Рішення
Президії делегувала частину таких функції регіональним торгово-промисловим
палатам.
Луганська РТПП у тому числі засвідчує настання форс-мажорних
обставин (обставин непереборної сили).
Але на сьогоднішній день виникло непорозуміння у тлумаченні періоду
дії виданого торгово-промисловою палатою сертифікату про форс-мажорні
обставини (обставини непереборної сили). ТІ 111 України вважає, що дія такого
сертифікату припиняється з моменту перереєстрації суб'єкта господарювання
на підконтрольній органам державної влади України території, не враховуючи
того факту, що виробничі потужності залишаються на неконтрольованих
територіях Донецької та Луганської областей, а суб'єкт шдприємництараШ*
змозі був сплачувати всі нараховані податки та збори, так як знаходиврмОМЯ
збройного конфлікту.
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У зв'язку з цим. просимо Комітет надати роз'яснення відносно
практичного застосування сертифікату про форс-мажорні обставини (обставини
непереборної скли'». а саме кінцевого терміну .його дії.
У той же час, акцентуємо увагу7 Комітету на зверненнях підприємств, шо
з Законі
1669 визначені не всі аспекти щодо неможливості виконання
суб'єктами господарювання зобов'язань за нормативними актами й актами
органів місцевого самоврядування, а саме надання інформації за встановленими
формами до органів статистики для здійснення статистичних спостережень та
нефінансової звітності до інших державних органів.
Відповідь просимо надсилати на поштову адресу Луганської РТПП:
проспект Хіміків, 48А, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93401.
Сподіваємося на порозуміння проблем суб'єктів підприємництва зони
АТО.
Заздалегідь вдячні.
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