Інформація про статуси, яких може набувати пакет звітності
в електронній формі, створений піднаглядною установою
в Комплексній інформаційній системі Нацкомфінпослуг

Звітність в електронній формі подається піднаглядними установами до
Нацкомфінпослуг з використанням веб-інтерфейсу доступу до спеціалізованого
програмного
забезпечення
«Комплексна
інформаційна
система
Нацкомфінпослуг», який розміщений на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг
(далі – КІС).
Пакет звітності в електронній формі, створений піднаглядною установою в
КІС, може мати декілька статусів:
1. «Редагується» – статус пакета звітності в період від його створення в КІС,
заповнення та до відправлення в Нацкомфінпослуг (до зміни статусу на
«Відправлено»);
2. «Відправлено» – статус пакета звітності, після набуття якого пакет
звітності блокується для внесення будь-яких змін піднаглядною установою, і,
якщо звітність надається до Нацкомфінпослуг з дотриманням вимог
законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері
електронної комерції, і повинен бути підписаний електронними цифровими
підписами керівника та головного бухгалтера установи (з урахуванням
інформації, наведеної в останньому абзаці цієї інформації), або друкується в
паперовій формі та надсилається до Нацкомфінпослуг. Після набуття пакетом
звітності
статусу
«Відправлено»
така
звітність
опрацьовується
в
Нацкомфінпослуг;
3. «Ідентифіковано» – статус пакета звітності, у якому сертифікати
електронних цифрових підписів керівника та головного бухгалтера ідентифіковані
як дійсні або до Нацкомфінпослуг надійшла паперова форма звітності, яка
перебуває на реєстрації (у випадку, якщо законодавством передбачено можливість
надання звітності в паперовій формі);
4. «Не ідентифіковано» – статус пакета звітності, у якому:
 один або обидва сертифікати електронних цифрових підписів керівника
та/або головного бухгалтера не ідентифіковані як дійсні;
 пакет звітності не підписаний двома або підписаний одним з електронних
цифрових підписів керівника та/або головного бухгалтера. Піднаглядні установи,
які надають до Нацкомфінпослуг звітність в електронному вигляді з дотриманням
вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері
електронної комерції, у разі, якщо посада головного бухгалтера є вакантною або
не передбачена штатним розписом установи, замість електронного цифрового
підпису головного бухгалтера накладають електронний цифровий підпис
керівника; при цьому у складі пакета звітності в супутніх документах має бути
долучена інформація (або копії організаційно-розпорядчих документів установи),
що підтверджує зазначені обставини.

Після набуття цього статусу пакет звітності стає доступним для піднаглядної
установи для редагування (пакет звітності необхідно перевести у статус
«Редагується») та/або підписання його дійсними електронними цифровими
підписами керівника та головного бухгалтера з наступним повторним
відправленням пакета звітності до Нацкомфінпослуг;
5. «Зареєстровано» – статус пакета звітності, набуття якого відбувається у
разі успішної ідентифікації електронних цифрових підписів підписантів або після
реєстрації в Нацкомфінпослуг паперової форми такої звітності.
6. «Не прийнято» – статус пакета звітності, набуття якого є наслідком
непідтвердження повноважень підписантів пакета звітності:
 підписантами є особи, інформація про яких не відповідає інформації, що
міститься в Державному реєстрі фінансових установ та інших переліках, які
ведуться Нацкомфінпослуг (з урахуванням інформації, наведеної в останньому
абзаці цього повідомлення);
 та/або в інформації, що міститься в сертифікатах електронних цифрових
підписів, немає ПІБ підписанта.
Після набуття цього статусу пакет звітності стає доступним для піднаглядної
установи для редагування (пакет звітності необхідно перевести в статус
«Редагується») та/або підписання його дійсними електронними цифровими
підписами керівника та/або головного бухгалтера (з підтвердженням повноважень
підписантів пакета звітності) з наступним повторним відправленням пакета
звітності до Нацкомфінпослуг.
При поданні піднаглядними установами звітності до Нацкомфінпослуг з
дотриманням вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади
діяльності у сфері електронної комерції, зміна статусів пакета звітності
«Ідентифіковано» та «Не ідентифіковано» відбувається в автоматичному режимі
засобами КІС, крім випадків, зазначених у абзаці третьому пункту 4 цього
повідомлення.
Зміна статусів пакета звітності піднаглядної установи фіксується в
автоматичному режимі у базі даних КІС. Зміна статусів «Редагується» та
«Відправлено» залежить від використання КІС піднаглядною установою; зміна
інших статусів – Нацкомфінпослуг.
У разі якщо пакет звітності піднаглядної установи в електронній формі
підписаний електронними цифровими підписами осіб інших, ніж ті, інформація
про яких міститься в Державному реєстрі фінансових установ та інших переліках,
які ведуться Нацкомфінпослуг, як керівника та/або головного бухгалтера
піднаглядної установи, у складі пакета звітності в супутніх документах має бути
долучена інформація (копії установчих та/або організаційно-розпорядчих
документів установи), що підтверджує право таких осіб засвідчувати своїми
підписами документи піднаглядної установи.

