ПРОЕКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впровадження
електронних перевірок (е-аудит)»
______________________________________________________________
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради
України, 2011 р., № 13 – 17, ст. 112) такі зміни:
1. Пункт 14.1 статті 14 доповнити підпунктом 14.1.2291 такого змісту:
«14.1.2291. Стандартний аудиторський файл SAF-T – це стандартизований
формат надання платниками податків бухгалтерської та фінансової інформації
в електронній формі до податкових органів, що містить 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».
2. У абзаці 7 пункту 73.3 статті 73 слова «виявлено факти, які свідчать»
замінити словами «виявлено факти, які можуть свідчити»; після слів
«покладено на контролюючі органи» доповнити словами «, із обов’язковим
зазначенням таких фактів у запиті;».
3. Главу 11 «Відповідальність» доповнити новою статтею 1192 такого
змісту:
«1192. Порушення платником податків порядку подання стандартного
аудиторського файлу SAF-T:
1192.1. Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання
не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками
стандартного аудиторського файлу SAF-T, –
тягнуть за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі:
100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року для великих платників податків;
10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року для платників податків, визначених статтею 180
цього Кодексу, крім самозайнятих осіб, зазначених у підпункті 14.1.226 пункту
14.1 статті 14 цього Кодексу.
1192.2. Сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника
податків від обов’язку подання стандартного аудиторського файлу SAF-T.
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1192.3. Неподання стандартного аудиторського файлу SAF-T протягом 30
календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати
фінансових санкцій (штрафів), передбачених пунктом 1192.1 цієї статті, тягне за
собою повторне накладення штрафів, передбачених пунктом 1192.1 цієї статті
Кодексу.».
4. Підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити пунктом 64
такого змісту:
«64. З 1 січня 2025 року великі платники податків зобов’язані подавати
стандартний аудиторський файл SAF-T протягом 60 календарних днів, що
настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
З 1 січня 2027 року обов’язок щодо виконання вимог абзацу першого цього
пункту виникає у платників податків, визначених статтею 180 цього Кодексу.
Для платників податків, які відповідно до цього пункту зобов’язані надавати
інформацію у вигляді стандартного аудиторського файлу SAF-T, загальний
формат та порядок подання такої інформації визначаються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову
політику.».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. У статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999 р., № 40,
ст. 365 із наступними змінами):
1) частину четверту доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
«Регістри бухгалтерського обліку, складені в електронній формі, повинні
мати реквізити, зазначені в абзаці першому цієї частини, та відповідати
вимогам законів України «Про електронні документи та електронний
документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
Якщо підприємство відповідно до вимог законодавства зобов’язане
надавати органам державної влади показники бухгалтерського обліку та
фінансової інформації в електронній формі, то ведення регістрів
бухгалтерського обліку здійснюється в електронній формі.»;
2) частину шосту викласти у такій редакції:
«6. У разі створення та зберігання первинних документів і регістрів
бухгалтерського обліку з використанням електронних засобів оброблення
інформації підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити їх копії на
паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також
правоохоронних органів та відповідних державних органів у межах їх
повноважень, передбачених законами.».
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3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої
влади своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.
Голова
Верховної Ради України

