Комерційна таємниця.

Комерційною таємницею є інформація, що становить комерційну цінність за
визначенням власника підприємства та є предметом спеціальних заходів щодо
збереження її секретності.

Комерційною таємницею підприємства становлять відомості технічного, органзційного,
комерційного, виробничого та іншого характеру.
Це може бути:

1. інформація про фінансову діяльність підприємства, стан банківських рахунків; рівень
доходів підприємства;

2. розміри торговельної націнки;

3. розмір заробітної плати, про оплату праці взагалі

4. інформація про засновників, постачальників, контрагентів, клієнтів, партнерів;

5. інформація про технології ї суть виробничого процесу, обсяги виробництва,
виробниче обладнання.

6. інформація про способи придбання і реалізації продукції;

7. поточні і перспективні плани виробництва;

1/4

Комерційна таємниця.

8. відомості про зміст і характер договорів та контрактів підприємства;

9. відомості про обладнання приміщень підприємства охронною сигналізацією та місця її
встановлення.

10. відомості про управління підприємством;

11. відомості про баланс підприємства;

Правовласник самостійно визначає право на використання комерційної таємниці.

Не може бути комерційною таємницею

Комерційною таємницю, не можуть бути відомості, що складають державну таємницю,
тобто секретна інформація, що містить
відомості в сфері оборони,
економіки зовнішніх відносин, державної безпеки й охорони правопорядку,
розголошення яких може заподіяти шкоду життєво важливим інтересам України і які
визнані законом державною таємницею і підлягають охороні з боку держави.

Не можуть бути комерційною таємницею наступні відомості:

-статутні документи, дозвільні, ліцензійні документи
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-інформація з усіх установлених форм державної звітності;

-дані, необхідні для перевірки вирахування і сплати податків і інших обов’язкових
платежів;

-відомості про чисельність і склад працівників, їхню заробітну плату за професіями і
посадами, а так само наявність вільних місць;

-документи про сплату податків і обов’язкових платежів;

-інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотриманні
безпечних умов праці, реалізацію продукції, що заподіює шкоду здоров’ю, а так само
інших порушень законодавства України і розмірах заподіяних при цьому збитків;

документи про платоспроможність;

-відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах,
союзах, об’єднаннях та інших організаціях, що займаються підприємницькою діяльністю;

-відомості, що згідно із чинним законодавством підлягають розголошенню.

Ці відомості використовуються при здійсненні перевірок контролюючими органами,
аудиторами для проведення аудиту, а такж при здачі звітності в різні фонди.
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До осіб, що порушили умови використання комерційної таємниці, застосовують
дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову, кримінальну відповідальність.
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