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Повідомлення про оприлюднення 

проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо впровадження електронних перевірок (е-аудит)» 

 

Міністерство фінансів України відповідно до вимог Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  повідомляє про 

оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо впровадження електронних перевірок (е-аудит)» (далі – законопроект). 

Прийняття законопроекту сприятиме покращенню якості та результативності 

податкового контролю, вдосконаленню ризик-орієнтованих підходів на 

доперевірочному та перевірочному етапах, зменшенню особистих контактів між 

платником податків та контролюючим органом. 

Проектом акта пропонується внести зміни до Податкового кодексу України в 

частині обов’язку платників податків подавати до органів ДПС експортовані з 

вихідної системи обліку достовірні дані про наявність та стан активів, власного 

капіталу та зобов’язань, а також зміни у фінансово-господарському стані платника 

податків за звітний (податковий) рік у вигляді стандартного аудиторського файла 

(SAF-T) протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 

звітного (податкового) року. Водночас такий обов’язок виникає у великих платників 

податків з 01.01.2025, а у платників, визначених статтею 180 Податкового кодексу 

України, – з 01.01.2027. 

Також проектом акта пропонується встановити відповідальність платників 

податків за порушення порядку подання стандартного аудиторського файлу SAF-T. 

До того ж, проектом акта пропонується внести зміни до Закону України від 

16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в 

частині доповнення чинної норми щодо забезпечення ведення підприємствами 

регістрів бухгалтерського обліку в електронній формі з дотриманням вимог законів 

України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про 

електронні довірчі послуги». 

Проект закону оприлюднено на офіційній сторінці Міністерства фінансів 

України в мережі Інтернет (www.mof.gov.ua) у рубриці «Законодавство» у розділі 

«Проекти регуляторних актів для обговорення» підрозділу «Проекти регуляторних 

актів для обговорення у 2021р.». 

З метою налагодження всебічного громадського обговорення зауваження і 

пропозиції стосовно змісту проекту закону просимо надавати у письмовій та 

електронній формі за наступними адресами: 

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, e-mail: 

chayun@minfin.gov.ua; 

Державна податкова служба України, 04119, м. Київ, Львівська пл., 8, e-mail: 

okorostyliova@tax.gov.ua.  

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 

01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua. 
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