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Укладати договори з іноземцями можна буде через e-mail

Верховна Рада України планує надати українським компаніям можливість укладати
договори з клієнтами по електронній пошті, за схемою публічної оферти і в електронній
формі. Відповідний законопроект №4496 підтримали 246 депутатів.
Мета законопроекту – зняти адміністративні бар'єри для компаній, що займаються
експортом послуг. Нині, щоб українська IT-компанія могла працювати з іноземним
замовником, будуть потрібні договори з мокрими печатками. У іноземних партнерів таких
печаток часто просто немає.
Зокрема, документ передбачає можливість укладення договорів шляхом обміну
листами або просто виставлення інвойсу. Тобто не потрібно, як зараз, чекати отримання
звичайною поштою оригіналів договорів, коли послуга вже фактично надана.
Крім того, законопроект закріпить заборона банкам вимагати переклад документів на
українську мову в разі, якщо вони оформлені англійською. Також, згідно із
законопроектом, рахунок (інвойс) буде визнаватися первинним документом, що має
спростити процедури ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
Згідно із запропонованими змінами, рахунок (інвойс) може бути підписаний з
допомогою особистого підпису, аналога власної ручної підпису, електронного підпису
або електронного цифрового підпису відповідно до закону "Про електронний цифровий
підпис", електронного підпису з одноразовим ідентифікатором.
Відзначається, що необхідна буде тільки підпис експортера. Угодою з об'ємом і якістю
послуг, що надаються визнаватиметься факт оплати нерезидентом виставленого
рахунку.

Відмова від відповідальності
Звертаємо Вашу увагу на те, що стаття підготовлена для загального ознайомлення з даним питанням та не є
індивідуальною консультацією спеціаліста. Крім того, оскільки законодавство постійно змінюється, деяка
інформація також може змінитися вже після того, як стаття була опублікована, і Ассасе не несе ніякої
відповідальності за потенційні ризики та збитки, спричинені шляхом вживання заходів на основі інформації
викладеної вище.
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Про Ассасе
Зі штатом понад 330 спеціалістів та філіями в семи країнах Ассасе є однією з провідних
консалтингових компаній Центральної та Східної Європи. Протягом останніх років, завоювавши
довіру понад 1400 міжнародних компаній, що стали нашими клієнтами, Ассасе розпочала
стратегічну експансію поза межами регіону, щоб стати надійним провайдером послуг на світовому
рівні.
Офіси Ассасе представлені в Чехії, Румунії, Словаччині, Польщі, Україні та Німеччині. Також ми
надаємо послуги через довірених партнерів в інших країнах Європи та світу.
Більш детально про нас на www.accace.com

