Лист Мiндоходiв Украiни
вiд 14.05.2013 No
2521/6/99-99-18-06-05-15 "Про
впровадження електронних сервiсiв"

Державна фiскальна служба Украiни Офiцiйний портал

Лист Мiндоходiв Украiни вiд 14.05.2013 No
2521/6/99-99-18-06-05-15 "Про впровадження
електронних сервiсiв"Роздiл: Листи
MIHICTEPCTBO ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАIНИ

лист
14.05.2013 № 2521/6/99-99-18-06-05-15
Про впровадження електронних сервiсiв

Мiнiстерство доходш 1 зборiв Украi'ни розглянуло Ваш лист < ...> щодо розширення електронних
сервlСlВ та ПОВ1ДОМЛЯ€.
Статтею 14 Закону Украi'ни вiд 22 травня 2003 року № 851 "Про електроннi документи та
електронний документообiг" (далi - Закон № 851) встановлено, що електронний документообiг
здiйснюеться вiдповiдно до законодавства Украi'ни або на пiдставi договорiв, що визначають
взаемовiдносини суб'ектiв електронного документообiгу. Використання електронного документа у
цившьних вiдносинах здiйснюеться згiдно 1з загальними вимогами вчинення правочиюв,
встановлених цившьним законодавством.
Вiдповiдно до п. 2 ст. 9 Закону Украi'ни "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Украi'нi"
(далi - Закон № 996) первиннi та зведенi облiковi документи можуть бути складенi на паперових або
машинних носiях i повиннi мати обов'язковi реквiзити, визначенi цим пунктом, зокрема посади осiб,
вiдповiдальних за здiйснення господарськоi' операцii' i правильнiсть i"i оформления та особистий
пiдпис або iншi данi, що дають змогу iдентифiкувати особу, яка брала участь у здiйсненнi
господарськоi' операцii'.
При цьому п. 2.3 Положения про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку,
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв Украi'ни вiд 24 травня 1995 року № 88, зареестрованого
в Мiнiстерствi юстицii' Украi'ни 5 червня 1995 року за № 168/704, встановлено, що первиню
документи, створенi в електронному виглядi, застосовуються у бухгалтерському облiку за умови
дотримання вимог законодавства про електроннi документи та електронний документообiг.
У разi складання та зберiгання первинних документiв i регiстрiв
машинних носiях iнформацii' пiдприемство зобов'язане

бухгалтерського облiку на

за свiй рахунок виготовити i'x копii' на паперових носiях на вимогу iнших учасникiв господарських
операцiй, а також правоохоронних органiв та вiдповiдних органiв у межах i'x повноважень,
передбачених законами (п. 6 ст. 9 Закону № 996).
Водночас пунктом 85.2 ст. 85 Податкового кодексу Украi'ни (далi - Кодекс) визначено, що платник
податкiв зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам територiальних органiв Мiнiстерства
доходiв i зборiв Украi'ни у повному обсязi всi документи, що належать або пов'язанi з предметом
перевiрки. Такий обов'язок виникае у платника податкiв пiсля початку перевiрки.
Аналогiчно п. 85.4 ст. 85 Кодексу встановлено, що при проведеннi перевiрок посадовi особи
територiальних органiв Мiнiстерства доходiв i зборiв Украi'ни мають право отримувати вiд платникiв
податкiв належним чином завiренi копii' первинних фiнансово-господарських, бухгалтерських та
iнших документiв, що свiдчать про приховування (занижения) об'ектiв оподаткування, несплату

