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Розвиток цифрових технологій призвів до появи нових форматів та способів зберігання і обробки
даних, які, в свою чергу, дали поштовх запровадженню новітніх форм та видів контролю, одним з яких є
електронний аудит.

У статті проаналізовано чинні вітчизняні нормативно-правові акти, які стосуються організації та
здійснення такого виду перевірок.

Встановлено, що розвиток функціонування інституту електронного аудиту в Україні, а відповідно і
його правового регулювання, значно відстає від темпів розвитку цієї сфери в зарубіжних країнах (Порту-
галія, Австрія, Люксембург, Польща, Литва, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Швеція, Франція), а саме:
відсутнє нормативно закріплене визначення електронного аудиту та не врегульовано порядок його про-
ведення; немає єдиного формату файлу подання даних до фіскальних органів для цілей е-аудиту (подат-
кового аудиторського файлу); не закріплено відповідні права та обов'язки платників податків й контро-
люючих органів.

Відповідно авторами рекомендовано ввести в національну практику дефініцію запропоновану ІОТА,
а саме: "е-аудит — це верифікація та перевірка бухгалтерських операцій, яка здійснюються в електрон-
ному середовищі за допомогою комп'ютеризованих інструментів, використовуючи аналітичні, оціночні
та тестові методи аудиту".

Також у статті наведено структуру проекту українського податкового аудиторського файлу (SAF-T
UA), розробленого на основі другої версії стандартного податкового аудиторського файлу з урахуван-
ням вітчизняної практики ведення бухгалтерського обліку, та описано процедуру проведення електрон-
ного аудиту на його основі. Рекомендований порядок складається з кількох етапів й дозволить досягти
більш прогресивних та цивілізованих взаємовідносин між платниками податків і фіскальними органа-
ми.

The development of digital technologies has led to the emergence of new formats and ways of storing and
processing data, which in turn gave impetus to the introduction of the latest forms and types of control, one of
which is the electronic audit.

The article analyzes the current domestic statutory instruments concerning the organization and
implementation of such kind of inspections.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах проблематичності формування достатньої

податкової складової доходів бюджету та необхідності
скорочення рівня тіньової економіки на особливу увагу
заслуговує дослідження здійснення фіскальними орга-
нами заходів щодо підвищення ефективності податко-
вого контролю за масивом господарських операцій
платника податків [1]. Водночас доцільно враховувати,
що на сьогодні комп'ютерні технології посідають важ-
ливе місце в майже усіх сферах людської життєдіяль-
ності та наклали відбиток на функціонування практич-
но всіх суспільних інститутів, в тому числі фіскальних
органів. Зокрема в міжнародній практиці вже визначе-
но та закріплено на законодавчому рівні сутність елек-
тронного аудиту, запроваджено електронний докумен-
тообіг, розроблено та затверджено формат файлу для
цілей електронного податкового аудиту, а також мето-
дологію щодо його проведення.

Такий стан речей дає підстави говорити про не-
обхідність вивчення питання сучасного стану та норма-
тивно-правового регулювання е-аудиту в Україні, що
має не лише наукову, а й практичну цінність і потребує
обов'язкового вирішення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням виникнення е-аудиту, етапам його запро-

вадження та ефективності проведення, комп'ютеризації
аудиторської діяльності присвячувалися праці як тео-
ретиків, так і практиків, зокрема Я.А. Гончарука,
В.С. Рудницького, О.С. Кушнарьова, С.В. Івахненка,
Т.В. Мултанівської, О.А. Кузуб, В.Ю. Лісіної та інших
дослідників. Також окремі аспекти проведення аудиту
в умовах застосування комп'ютерних технологій розг-
лядалися у фундаментальних роботах закордонних ав-
торів, як-от М. Васархелай, P. Вебер, Б. Дженкінс, П.
Квест, К. Кловз та інших. На думку науковців, цифрові
технології опрацювання даних підвищують рівень інте-
лектуалізації аудиторської діяльності, посилюють нау-
кове обгрунтування аудиторських висновків, сприяють
повноті й своєчасності нарахування й сплати податків,
зборів та обов'язкових платежів. Разом з тим, питання,
пов'язані з нормативно-правовим забезпеченням елек-
тронного аудиту, залишаються дискусійними і тому ви-
магають подальших досліджень.

It has been established that the development of the functioning of the Institute of Electronic Auditing in
Ukraine, and accordingly its legal regulation, is far behind the pace of development of this sphere in foreign
countries (Portugal, Austria, Luxembourg, Poland, Lithuania, Norway, Germany, the Netherlands, Sweden, and
France), namely: there is no normative definition of the electronic audit and the procedure for conducting it is
not regulated; there is no single file format for submission of data to fiscal authorities for e-audit purposes (tax
audit file); the relevant rights and obligations of taxpayers and controlling bodies are not fixed.

The authors proposed the introduction of a national IOTA-defined e-auditing practice, namely, "e-audit it is
the verification/checking of accounting transactions (and their sources/origins) processed in an electronic
environment, using analysis, evaluation and testing audit methods, assisted by computerized tools".

This paper describes the structure of the Ukrainian tax audit file (SAF-T UA) project. The SAF-T UA project
was developed on the basis of the second version of the standard tax audit file published in April 2010 by the
OECD Fiscal Affairs Committee, taking into account national accounting practices.

Together with the draft tax audit file, the authors proposed a procedure for conducting an electronic audit on
its basis. The recommended procedure consists of several stages and will allow the achievement of more
progressive and civilized relationship between taxpayers and fiscal authorities.

Ключові слова: е-аудит, податковий аудит, електронний формат, стандартний податковий аудиторсь-
кий файл, інформаційні системи.

Key words: E-audit, tax audit, electronic format, Standard Audit File for Tax, information systems.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є аналіз та оцінка вітчизняних норма-

тивно-правових актів, що регулюють процес здійснен-
ня електронного аудиту. Адже для забезпечення належ-
ного функціонування інституту е-аудиту, необхідним є
формування сприятливих умов для виконання податко-
вого обов'язку платниками податків та гарантування
захисту їх прав та законних інтересів, досягнення ви-
щого рівня погодження з результатами перевірок, змен-
шення витрат часу та зусиль на надання відповідної до-
кументації, а також спрощення роботи органів ДФС
України. Це обумовлює наступні завдання: визначити
перелік нормативно-правових актів присвячених орган-
ізації та здійсненню е-аудиту; встановити, які аспекти
електронного аудиту підлягають регулюванню; розро-
бити пропозиції щодо доповнень чинного законодавства
щодо забезпечення належного функціонування інсти-
туту електронного аудиту в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В Україні одним із перших кроків у напрямі запро-

вадження електронного аудиту було схвалення Кабіне-
том Міністрів України "Стратегії реформування системи
управління державними фінансами на 2017—2020 роки"
[2], яка передбачає проведення системної реформи в
сфері державних фінансів. Зокрема, як свідчить
підпункт 4 пункту 2 розділу I Плану заходів з реалізації
Стратегії, "…з метою підвищення якості та ефективності
податкового адміністрування передбачено впроваджен-
ня Мінфіном спільно з ДФС е-аудиту із застосуванням
відповідного програмного забезпечення" [3].

Також Комітетом управління Проекту з комплекс-
ної реформи ДФС [4] погоджено першочергові заходи
щодо підвищення ефективності операційних процесів у
ДФС, що полегшать процес сплати податків для плат-
ників і стануть запорукою подальших перетворень.

Одним із таких заходів є перехід на електронний
документообіг, у т.ч. складання первинних документів
та ведення бухгалтерського обліку в електронному ви-
гляді, право подавати документи в електронній формі
уповноваженим контролюючим органам, окремі мож-
ливості використання електронного кабінету платника
податків та особливості подання електронних доку-
ментів для податкової перевірки тощо.
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Зокрема електронний документ, відповідно до статі
5 Закону України "Про електронні документи та елект-
ронний документообіг" від 22.05.2003 № 851-IV [5] —
це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді
електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити
документа, склад та порядок розміщення яких визна-
чається законодавством. Електронний документ, який
підготовлено відповідно до вимог чинного законодав-
ства та який містить усі необхідні реквізити, має таку ж
юридичну силу, як і документ у паперовому вигляді.

Зауважимо, що у пункті 85.2 статті 85 Податкового
кодексу України [6] право отримувати від великих плат-
ників податків документи в електронній формі забезпе-
чується обов'язком останніх їх надати, з урахуванням
умови щодо реєстрації електронного підпису. Відпо-
відно, статтею 1 Закону України "Про електронний циф-
ровий підпис" від 23.05.2003 № 852-ІV [7] визначено, що
електронний цифровий підпис є різновидом електрон-
ного підпису, отриманого за результатом криптогра-
фічного перетворення набору електронних даних, який
додається до цього набору або логічно з ним поєднуєть-
ся і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифі-
кувати особу, яка підписувала.

Позиція контролюючого органу щодо можливості
ведення платниками податків виключно в електронно-
му вигляді документів з обліку доходів, витрат та інших
показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподат-
кування (податкових зобов'язань), первинних доку-
ментів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової
звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням
та сплатою податків і зборів, використання документів,
створених в електронній формі, порядку використання
електронного цифрового підпису, а також вимог до
електронних документів та порядку їх зберігання, ви-
значена Листом ДФС України від 04.01.2017 № 30/6/99-
99-15-02-02-15 [8]. В цьому нормативному акті вказано,
що платники податків, які здійснюють ведення доку-
ментів з обліку доходів, витрат та інших показників,
пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (по-
даткових зобов'язань), первинних документів, регістрів
бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших
документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою по-
датків і зборів у електронному вигляді, зобов'язані при
проведенні перевірок надати посадовим особам конт-
ролюючого органу на їх вимогу копії документів, що
належать до предмета перевірки.

Водночас абзацом четвертим пункту 85.2 статті 85
Податкового кодексу України [5] визначено, що загаль-
ний формат та порядок подання документів, які пов'я-
зані з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо
такі документи створюються таким платником податків
в електронній формі та зберігаються на машинних но-
сіях інформації) встановлюються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування держав-
ної фінансової політики. Наразі це питання регулюєть-
ся Наказом Міністерства доходів і зборів України від
07.11.2011 № 1393 "Про затвердження Порядку надан-
ня документів великого платника податків в електронній
формі при проведенні документальної перевірки" [9].

Також враховуючи, що електронний аудит здебіль-
шого ототожнюється з електронною перевіркою слід
зупинитися на підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75
Податкового кодексу України [6], де визначено що до-
кументальною невиїзною позаплановою електронною
перевіркою за заявою платника податків (далі — елект-
ронна перевірка) вважається перевірка, що проводить-
ся на підставі заяви, поданої платником податків з не-
значним ступенем ризику до контролюючого органу, в
якому він перебуває на податковому обліку.

Така перевірка здійснюється за заявою платника
податків на підставі поданих ним до відповідного орга-
ну ДФС документів в електронній формі, що пов'язані з
обчисленням та сплатою податків і зборів. Порядок по-
дання документів в електронній формі для проведення

електронної перевірки затверджено Наказом Міністер-
ства доходів і зборів України від 31.12.2013 № 898 "Про
затвердження форматів та Порядку подання документів
в електронній формі для проведення електронної пере-
вірки" [10]. За результатами електронної перевірки
складається довідка у двох примірниках, що надається
платнику податків або його законним представникам.

З наведеного вище бачимо, що на сьогодні здійсне-
но певні кроки на шляху запровадження кращої світо-
вої практики щодо організації та проведення е-аудиту
в діяльність вітчизняних фіскальних органів. Проте нині
поза правовим полем регулювання цього виду аудиту
перебувають:

— визначення поняття "електронний аудит" та по-
рядку його проведення,

— створення єдиного формату файлу подання да-
них до фіскальних органів для цілей е-аудиту (податко-
вого аудиторського файлу),

— визначення відповідних прав та обов'язків плат-
ників податків й контролюючих органів тощо.

Відтак, враховуючи євроінтеграційний вектор роз-
витку української економіки та заходи щодо гармоні-
зації національного законодавства із законодавством
Європейського Союзу, доцільно в ввести національну
практику визначення електронного аудиту запропоно-
ване ІОТА, а саме: "е-аудит — це верифікація та пере-
вірка бухгалтерських операцій, яка здійснюються в
електронному середовищі за допомогою комп'ютеризо-
ваних інструментів, використовуючи аналітичні, оці-
ночні та тестові методи аудиту" [11].

Невід'ємною частиною впровадження е-аудиту є
розроблення єдиного формату файлу подання даних до
фіскальних органів для цілей е-аудиту. Відтак реаліза-
ція цього етапу передбачає створення формату украї-
нської версії податкового аудиторського файлу (SAF-
T UA) з урахуванням особливостей вітчизняної прак-
тики ведення бухгалтерського обліку на основі рекомен-
дацій ОЕСР (версія SAF-T 2.0), які оприлюдненні у квітні
2010 року Комітетом з фіскальних питань [12].

Структурно стандартний податковий аудиторський
файл складається із чотирьох розділів: "Заголовок",
"Довідники", "Журнал бухгалтерських записів" та "Пер-
винні документи". Його українську версію доцільно до-
повнити п'ятим розділом "Фінансова звітність", адже на-
явність такого розділу у файлі податкового аудиту доз-
воляє контролюючим органам здійснити комплексну
експертизу фінансово-господарської діяльності
підприємства на предмет відповідності ведення обліку
вимогам податкового та бухгалтерського законодав-
ства, здійснити оцінку правильності нарахування й по-
вноти сплати податків, проаналізувати інші аспекти опо-
даткування.

Блок-схема структури українського податкового
аудиторського файлу (SAF-T UA) представлена на ри-
сунку 1.

 Розділ "Заголовок" містить інформацію про су-
б'єкта господарювання, від імені якого створено подат-
ковий аудиторський файл, його контактних осіб, юри-
дичну адресу та реєстраційні дані. У цьому розділі вка-
зується рік та звітний період, за який складено подат-
ковий аудиторський файл. Також у "Заголовку" наво-
диться інформація про програмне забезпечення, за до-
помогою якого було сформовано податковий ауди-
торський файл, його версію та розробника.

Розділ "Довідники" складається з упорядкованих
відомостей про рахунки бухгалтерського обліку, які за-
стосовуються суб'єктом господарювання, його власників,
контрагентів, продукцію, запаси, необоротні активи тощо
та має в своїй структурі дев'ять підрозділів, а саме:

1) "Сальдова відомість" — підрозділ, де міститься
інформація про рахунки бухгалтерського обліку, що
використовуються підприємством, а також про залиш-
ки коштів на цих рахунках на початок і кінець звітного
періоду;
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2)  "Контрагенти" — підрозділ, де розкривається
інформація про постачальників та покупців, юридичних
та фізичних осіб. Щодо кожного контрагента вказуєть-
ся його назва, реєстраційні та контактні дані, а також
дебетове/кредитове сальдо за цим контрагентом та його
унікальний ідентифікатор;

3)  "Податкова таблиця" — підрозділ, який дає мож-
ливість обрати вид податку (ПДВ, податок на прибуток
підприємств) та переглянути всі деталі пов'язані з його
нарахуванням та стягненням;

4)  "Таблиця одиниць вимірювання" — підрозділ,
який містить опис усіх видів одиниць вимірювання, що
застосовуються господарюючим суб'єктом, від імені
якого подано податковий аудиторський файл;

5)  "Довідник операцій" — таблиця з описом усіх
видів й типів господарських операцій, а також відповідні
умовні позначення;

6)  "Продукція" — підрозділ, де міститься інфор-
мація про результати трудової діяльності (виробничих
процесів) суб'єкта господарювання, що мають корисні
властивості і призначені для використання спожива-
чем;

7) "Запаси" — підрозділ, який містить інформацію
про матеріальні цінності (відмінні від основної про-
дукції), що очікують вступу у процес виробничого або
особистого споживання;

8) "Власники" — підрозділ, який відображає інфор-
мацію про власника (власників) суб'єкта господарюван-
ня;

9)"Необоротні активи" — підрозділ, що надає мож-
ливість контролюючим органам перевірити наявне у
платника податків майно.

Розділ "Фінансова звітність" містить вичерпну та
достовірну інформацію про фінансовий стан, резуль-
тати діяльності та рух грошових коштів суб'єкта гос-
подарювання за звітний період та включає в себе такі
підрозділи: "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"; "Звіт
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)";
"Звіт про рух грошових коштів"; "Звіт про власний кап-
італ" і "Примітки до фінансової звітності".

Розділ "Журнал бухгалтерських записів" — це
основний зведений реєстр бухгалтерського обліку, у
якому відображаються дані за звітний період за всіма
рахунками бухгалтерського обліку, що застосовує
суб'єкт господарювання. У ньому міститься інформа-
ція щодо господарських операцій платника податків в
розрізі рахунків та операцій із можливістю перегляду
виписки за кожним конкретним рахунком та деталіза-
цією кожної окремої операції.

Розділ "Первинні документи" — відображає первинні
документи бухгалтерського обліку в розрізі відповідних
підрозділів: "Рахунки-фактури продажів", "Рахунки-
фактури закупівель", "Платежі", "Операції з запасами",
"Операції з необоротними активами", "Податкові на-
кладні", "Акцизні накладні" та "Робочі документи".

Щодо порядку проведення е-аудиту на основі по-
даткового аудиторського файлу то його доцільно про-
водити в кілька етапів [13]. На першому етапі платник
податків здійснює формування даних у форматі SAF-T
та надає їх до фіскального органу. Підготовка подат-
кового аудиторського файлу та його передача до відпо-
відного органу ДФС може здійснюватись як на вимогу
фіскального органу, так і у встановлений законодав-
ством термін. Також можуть мати місце обидві умови
подання файлів. При цьому використовуються спе-
ціальні алгоритми шифрування даних з високим рівнем
криптографічної стійкості, а також складається про-
токол здавання-приймання конфіденційної інформації.
На другому етапі аудитор завантажує дані з захище-
ного сервера та приступає до їх аналізу за допомогою
спеціалізованого програмного забезпечення (ACL,
IDEA тощо) [14, с. 13]. Після завершення контрольно-
перевірочних процедур платник податків отримує про-
токол аудиту, у якому містяться висновки, зроблені в

ході електронної податкової перевірки.
Рекомендований порядок проведення електронно-

го аудиту дозволить досягти більш прогресивних та ци-
вілізованих взаємовідносин між платниками податків та
фіскальними органами. Адже на сьогодні перевірка
діяльності суб'єкта господарювання та складання ви-
сновків за її результатами є найскладнішим і найконф-
ліктнішим їх аспектом. Відповідно формування і реалі-
зація чіткої та послідовної державної політики у цьому
напрямі матиме наслідком підвищення ефективності
реалізації податкової реформи, із дотриманням орієн-
тації на гармонізацію відносин між платниками податків
та органами ДФС, спрощення ведення бізнесу, своєчас-
ності й повноти сплати податків великими платниками
податків, а також загальним поліпшенням інвестицій-
ного клімату в Україні.

ВИСНОВКИ
Отже, із зазначеного вище, можна зробити висно-

вок, що розвиток функціонування інституту електрон-
ного аудиту в Україні, а відповідно і його правового ре-
гулювання, значно відстає від темпів розвитку даної
сфери в зарубіжних країнах (Португалія, Австрія, Люк-
сембург, Польща, Литва, Норвегія, Німеччина, Нідер-
ланди, Швеція, Франція), а саме: відсутнє нормативно
закріплене визначення електронного аудиту та не вре-
гульовано порядок його проведення; немає єдиного
формату файлу подання даних до фіскальних органів
для цілей е-аудиту (податкового аудиторського файлу);

Рис. 1. Блок-схема податкового аудиторського файлу
SAF-T UA

Джерело: розроблено авторами.
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не закріплено відповідні права та обов'язки платників
податків й контролюючих органів.

Вирішення таких проблемних питань, на нашу дум-
ку, можливе за умови внесення змін та доповнень до чин-
ного законодавства в частині тлумачення е-аудиту, зак-
ріплення структури української версії податкового
аудиторського файлу (SAF-T UA) та порядку проведен-
ня е-аудиту.

Водночас подальших досліджень потребує визна-
чення відповідних прав та обов'язків платників податків
й контролюючих органів, а також розробка алгоритмів
зіставлення даних SAF-T UA для виявлення порушень
бухгалтерського та податкового законодавства.
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