Як приватний підприємець я хочу укласти угоду із страховою компанією. Але
обов’язковою умовою для підписання правочину компанія заявляє надання мною
витягу із єдиного державного реєстру на дату укладення угоди. Чи є така
вимога правомірною, адже я маю Свідоцтво про державну реєстрацію?
Дійсно, до недавнього часу було цілком достатньо пред’явлення
контрагенту Свідоцтво про державну реєстрацію для того, щоб підтвердити факт
вашої державної реєстрації як приватного підприємства. Але 07 травня 2011 року
набув чинності Закон України «Про внесення змін в деякі законодавчі акти
України щодо відміни свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців», яким внесено зміни як до Закону України «Про
держану реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003
року, так і ще до 26 нормативних актів. Відповідно до норм нового закону, замість
свідоцтва про державну реєстрацію державним органом буде видаватися витяг із
єдиного державного реєстру, який віднині і підтверджуватиме факт державної
реєстрації. За твердженням авторів закону, такі зміни сприятимуть спрощенню
ведення бізнесу в Україні. Законом визначено, що безкоштовне отримання такого
витягу відбуватиметься при здійсненні державної реєстрації суб’єкта
підприємницької діяльності, внесення змін до інформації єдиного державного
реєстру (крім змін в установчих документах), а також при припиненні діяльності.
Варто зазначити, що введення цієї норми викликало багато дискусій у нашому
суспільстві. Адже Свідоцтво про державну реєстрацію не тільки підтверджувало
державну реєстрацію, але й сам факт існування такого суб’єкта підприємницької
діяльності: в момент ліквідації юридичної особи чи приватного підприємця
Свідоцтво підлягало поверненню відповідному державному органу. А витяги з
державного реєстру підтверджують наявність державної реєстрації лише на
момент видачі такого витягу і не більше. Тобто, прямої нормативної вимоги, яка
би зобов’язувала сторони кожен раз при укладенні правочину надавати витяг з
єдиного державного реєстру немає. Але для надійності ведення господарських
операцій, формується звичаєва практика вимоги до сторін господарської угоди
щодо надання витягу з державного реєстру станом на дату укладення угоди.
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