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ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЇЇ КЛАСИФІКАЦІЯ

TAX REPORTING: ECONOMIC SATISFACTION AND ITS CLASSIFICATION

АНОТАЦІЯ 
У статті визначено принципові положення, що використо-

вуються у системі податкової звітності. Досліджено сутність 
податкової звітності як основного документу, який розкриває 
користувачам інформацію про наявність зобов’язань за кож-
ним податком за звітний період. Подано узагальнену класифі-
кацію форм податкової звітності, застосування якої сприятиме 
посиленню основних засад законодавства щодо сплати всіх 
податків та зборів. Висвітлено основні переваги впровадження 
електронної звітності в оподаткуванні. Визначено можливі про-
блеми та ризики, які виникають у підприємства під час подання 
звітності до органів державної фіскальної служби.

Ключові слова: податкова звітність, Податковий кодекс 
України, платники податку, податкова декларація, податок, 
електронна форма звітності.

АННОТАЦИЯ
В статье определены принципиальные положения, которые 

используются в системе налоговой отчетности. Исследована 
сущность налоговой отчетности как основного документа, кото-
рый раскрывает пользователям информацию о наличии обяза-
тельств по каждому налогу за отчетный период. Представле-
но обобщенную классификацию форм налоговой отчетности, 
применение которой будет способствовать усилению основных 
принципов законодательства по уплате всех налогов и сборов. 
Освещены основные преимущества внедрения электронной от-
четности в налогообложении. Определены возможные пробле-
мы и риски, которые возникают у предприятия при представле-
нии отчетности в органы государственной фискальной службы.

Ключевые слова: налоговая отчетность, Налоговый ко-
декс Украины, плательщики налога, налоговая декларация, 
налог, электронная форма отчетности.

АNNOTATION
The article defines the basic provisions used in the tax report-

ing system. The essence of tax reporting as the main document is 
disclosed, which discloses to users information about the presence 
of obligations for each tax in the reporting period. A general clas-
sification of forms of tax reporting is presented, the application of 
which will contribute to strengthening the basic principles of legis-
lation on the payment of all taxes and fees. The main advantages 
of introducing electronic accounting in taxation are highlighted. 
Identify possible problems and risks that arise at the enterprise 
when reporting to the bodies of the state fiscal service.

Keywords: tax reporting, tax code of Ukraine, tax payers, tax 
return, tax, electronic form of reporting.

Постановка проблеми. Обліково-аналітич-
ний процес завершується складанням фінансо-
вої та податкової звітності згідно з вимогами 
Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», Податкового 
кодексу України, а також положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку та інших норма-
тивно-правових актів, що регламентують поря-
док формування звітності підприємства.

Необхідність податків випливає з функцій 
та завдань держави (політичних, економіч-
них, оборонних, соціальних та ін.), виконання 
яких вимагає певних коштів. Юридичні особи 
зобов’язані визначатися з переліком податків, 
які мають сплачуватися, самостійно обчислю-
вати податкові зобов’язання, правильно запо-
внювати та своєчасно подавати податкову звіт-
ність.

Згідно зі ст. 67 Конституції України кожен 
зобов'язаний сплачувати податки і збори в 
порядку і розмірах, встановлених законом [1]. 
Податковий кодекс України (ст.36) конкрети-
зує це положення і закріплює обов'язок плат-
ника податку обчислити, задекларувати та/або 
сплатити суму податку та збору в порядку і 
строки, визначені Податковим Кодексом, зако-
нами з питань митної справи [2]. Таким чином, 
нарахування і сплата будь-якого податку чи 
збору передбачає необхідність здійснення 
належним чином обліку і розрахунку, резуль-
тати яких відображаються у відповідній формі 
податкової звітності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженням теоретичних і практичних аспек-
тів оподаткування та формування податкової звіт-
ності займалися такі науковці, як П.С. Безруких, 
М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, 
В.А. Дерій, Г.П. Журавель, В.П. Завгородній, 
М.В. Кужельний, Н. Левицька, Л.Г. Ловінська, 
О.В. Лега, О.І. Малишкін, О.М. Островський, 
М.С. Пушкар, Д.Є. Свідерський, П.Я. Хомин 
та інші. Проте аналіз спеціальних джерел дав 
змогу констатувати, що, незважаючи на значні 
здобутки у дослідженні вказаних проблем, в умо-
вах постійних змін податкового законодавства, 
вказані питання є актуальними для подальшого 
дослідження.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Натепер, зважаючи на 
складні політичні та економічні умови, плідну 
працю вчених та значні досягнення, окремі тео-
ретичні, організаційні, практичні й інші аспекти 
формування податкової звітності залишаються 
недостатньо вивченими, ускладнюють обґрун-
тування та прийняття управлінських рішень. 
Отже, виникає об’єктивна потреба в подальшому 
поглибленні теоретичних досліджень, спрямова-
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них на удосконалення практики складання та 
подання податкової звітності.

Мета статті. Метою статті є поглиблення тео-
ретичних досліджень щодо формування подат-
кової звітності з метою підвищення її якості, 
достовірності та об’єктивності. Для досягнення 
мети у статті поставлені такі завдання:

– дослідити сутність податкової звітності у 
нормативних актах та працях вітчизняних нау-
ковців;

– визначити класифікаційні ознаки форм 
податкової звітності;

– проаналізувати переваги та недоліки надання 
податкової звітності в електронній формі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Загальні вимоги до складання та подання 
податкової звітності в нашій державі регулює 
Податковий кодекс України (ПКУ), ним визна-
чені принципові положення, які використову-
ються у системі податкової звітності, а саме:

– під час встановлення податку обов’язково 
визначаються такі елементи, як: платник 
податку, об’єкт оподаткування, база оподат-
кування, ставка податку, порядок обчислення 
податку, податковий період, строк та порядок 
сплати податку, строк та порядок подання звіт-
ності про обчислення та сплату податку (ст. 
7 ПКУ); 

– платник податків зобов’язаний: вести в 
установленому порядку облік доходів, витрат, 
складати звітність, що стосується обчислення і 
сплати податків та зборів; подавати до контр-
олюючих органів у порядку, встановленому 
податковим та митним законодавством, декла-
рації, звітність та інші документи, пов’язані з 
обчисленням і сплатою податків та зборів (ст. 
16 ПКУ);

– платник податку на прибуток подає разом 
із відповідною податковою декларацією квар-
тальну або річну фінансову звітність (крім 
малих підприємств) (ст. 46 ПКУ);

– відповідальність за неподання, порушення 
порядку заповнення документів податкової 
звітності, порушення строків їх подання контр-
олюючим органам, недостовірність інформації, 
наведеної у зазначених документах, несуть: 
юридичні особи, постійні представництва нере-
зидентів, які, згідно з ПКУ, визначені платни-
ками податків, а також їх посадові особи (ст. 
47 ПКУ);

– податкова декларація складається за фор-
мою, затвердженою в певному порядку. Форма 
податкової декларації повинна містити необ-
хідні обов’язкові реквізити і відповідати нор-
мам та змісту відповідних податку та збору. 
Податкова звітність, складена з порушенням 
норм ст. 48 ПКУ, не вважається податковою 
декларацією (ст. 48 ПКУ);

– податкова декларація подається за звітний 
період у встановлені ПКУ строки органу дер-
жавної фіскальної служби, в якому перебуває 
на обліку платник податків. Платник податків 
зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ 

звітний період подавати податкові декларації 
(ст. 49 ПКУ); 

– у разі якщо у майбутніх податкових пері-
одах платник податків самостійно виявляє 
помилки, що містяться у раніше поданій ним 
податковій декларації (крім митної декла-
рації або обмежень, визначених ст. 50), він 
зобов’язаний надіслати уточнюючий розраху-
нок до такої податкової декларації за формою 
чинного на час подання уточнюючого розра-
хунку (ст. 50);

– податковий агент зобов’язаний подавати у 
строки, встановлені ПКУ для податкового квар-
талу, податковий розрахунок сум доходу, нара-
хованого (сплаченого) на користь платників 
податків, а також сум нарахованого та утрима-
ного з них податку органу ДФС за місцем свого 
обліку (ст. 51) [2].

На жаль, визначення категорії «податкова 
звітність» у ПКУ відсутнє, хоча використову-
ється у Кодексі досить широко.

Визначення поняття «податкова звітність» 
знаходиться у Наказі ДПСУ «Про затвер-
дження Методичних рекомендацій щодо при-
ймання та комп’ютерної обробки податкової 
звітності платників податків в органах ДПС 
України» від 14 червня 2012 р. № 516. Згідно 
із зазначеним нормативним актом, податкова 
звітність – це документи, які, згідно з ПКУ, 
подаються платниками податків до органів 
ДПС і на підставі яких здійснюються нараху-
вання та сплата податку, збору (обов’язкового 
платежу) [3]. ПКУ визначено сутність поняття 
«податкова декларація, розрахунок» – це доку-
мент, що подається платником податків (у тому 
числі відокремленим підрозділом у випадках, 
визначених Кодексом) контролюючому органу у 
строки, встановлені законом, на підставі якого 
здійснюється нарахування та/або сплата подат-
кового зобов’язання або відображаються обсяги 
операції (операцій), доходів (прибутків), щодо 
яких податковим та митним законодавством 
передбачено звільнення платника податку від 
обов’язку нарахування і сплати податку і збору, 
чи документ, що свідчить про суми доходу, 
нарахованого (виплаченого) на користь платни-
ків податків – фізичних осіб, суми утриманого 
та/або сплаченого податку». Додатки до подат-
кової декларації є її невід’ємною частиною [2]. 

Неоднозначне законодавче визнання подат-
кової звітності дає підстави дослідити зміст 
цієї категорії у працях науковців. Результати 
такого аналізу узагальнені в таблиці 1.

Як показали дослідження, серед науков-
ців також відсутнє єдине тлумачення поняття 
«податкова звітність». 

Характеризуючи приведені авторами визна-
чення змісту поняття податкової звітності, 
можна зазначити, що узагальнюючим її кри-
терієм у працях науковців є відображення 
зобов’язань за розрахунками з бюджетом 
(в тому числі й до позабюджетних фондів) до 
фіскальних органів. Окремі автори у визначенні 
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терміна деталізують форми податкової звітності 
(декларації, розрахунки, звіти) чи суб’єктів, 
які її формують (платники, податкові агенти).

На основі вищезазначеного можна дійти 
висновку, що податкова звітність є підсумко-
вою стадією виконання податкового обов’язку 
і передбачає сукупність дій платника податків 
(або особи, що його представляє) з обчислення 
податків і зборів та складання і подання доку-
ментів, передбачених законодавством, до контр-
олюючого органу. Застосування однозначного 
тлумачення та використання терміна «подат-
кова звітність» сприятиме посиленню основних 
засад законодавства щодо сплати всіх податків 
та зборів.

Податкова звітність класифікується за різ-
ними ознаками: залежно від періодичності, 
строків подання, за критерієм звітування, сту-
пеня узагальнення, за формою подання тощо 
(табл. 2).

Податкова декларація, яка подається про-
тягом звітного періоду вперше, має статус 
«Звітна». Якщо платник податків самостійно 
виявляє помилки, що містяться в раніше пода-

ній податковій декларації, то він має право 
подати нову декларацію з правильними показ-
никами. Якщо нова декларація подається до 
закінчення звітного податкового періоду, то 
вона має статус «Звітна нова». У разі коли 
помилки виправляються після закінчення звіт-
ного податкового періоду, платник податків з 
метою виправлення помилок подає:

– або уточнюючий розрахунок до податкової 
декларації;

– або відображує уточнені показники у 
складі податкової декларації будь-якого наступ-
ного податкового періоду.

Платник податків має право виправляти 
помилки у податкових деклараціях протягом 
1095 днів.

У разі якщо платник податку виправляє через 
уточнюючий розрахунок помилки, які привели 
до недоплати податкового зобов’язання, він 
повинен сплатити штраф у розмірі 3% від суми 
такої недоплати. Виправлення помилки через 
податкову декларацію наступних податкових 
періодів зобов’язує платника податків сплатити 
штраф у розмірі 5% від суми недоплати.

Таблиця 1
Визначення податкової звітності у працях вітчизняних науковців

Автор Визначення поняття «податкова звітність»
Верига Ю.А. [4] звітність, яку складають суб’єкти господарювання, що є платниками податків, та яка 

надає інформацію органам державної податкової адміністрації і характеризує стан 
розрахунків з державою за податками

Гега П.Т.,  
Доля Л.М. [5]

сукупність дій платника податків (або особи, що його представляє) і податкового орга-
ну зі складання, ведення і здачі документів установленої форми, що містять відомості 
про результати діяльності платника податку, його майнове становище і фіксують про-
цес обчислення податку, а також суму, що підлягає сплаті до бюджету

Давидов Г.М., Ша-
лімова Н.С.  
[6, с. 596]

податкова звітність – це документація (податкові декларації, розрахунки, звіти тощо), 
яка містить інформацію про розрахунок податкових зобов’язань, на підставі яких 
здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов’язкового платежу), що 
підлягає сплаті до бюджету та державних цільових фондів у встановлені законом 
терміни, яка подається платником податку, податковим агентом у податкові органи.

Кужельний 
М.В.,Єфименко 
Т.І.,Калюга Є.В. [7]

сукупність звітних документів (декларацій, розрахунків, довідок, звітів, відомостей 
тощо), які подаються платниками податків до державних податкових органів у термі-
ни, встановлені законодавством

Купалова Г.І. [8] характеризує стан зобов'язань підприємства, пов'язаних із нарахуванням і сплатою 
податків та інших обов'язкових платежів. Вона подається до органів податкової служ-
би і позабюджетних фондів

Кучерявенко М.П. 
[9]

податкова звітність являє собою сукупність дій платника податків (або особи яка його 
представляє) і податкового органа зі складання, ведення і надання документів вста-
новленої форми, які містять відомості про результати діяльності платника податку, 
його майнове положення і фіксують процес обчислення податку, а також суму, що 
підлягає сплаті в бюджет.

Левицька С.О. [10] звітність підприємства за основними податками та обов’язковими платежами до бю-
джету і позабюджетних фондів. Звітні дані ґрунтуються на даних бухгалтерського 
обліку з відповідним коригуванням у межах податкового законодавства

Лега О.В. [11] податкова звітність – це документ платника податків, який включає розрахунки, по-
даткові декларації за кожним видом податку та іншого обов’язкового платежу, до-
датки до розрахунків і податкових декларацій, які складаються за затвердженими 
відповідними формами.

Микитенко Т.В. 
[12]

податкова звітність – це упорядкована система зведених взаємопов’язаних обліково-
податкових показників, складених за спеціально затвердженою формою, яка харак-
теризує результати та умови діяльності платника податку за певний звітний період 
(місяць, квартал, рік)

Свідерський Д.Є. 
[13]

податкова звітність відображає методику розрахунків з бюджетом за відповідним ви-
дом оподаткування і складається за даними податкового обліку

Чабанюк О.М.,  
Мединська Т.В. 
[14, с. 58]

податкова звітність – це звітність перед органами податкової служби про господарську 
діяльність підприємства, завдяки якій сплачуються податки і збори
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Платники податків несуть відповідальність за 
неподання або несвоєчасне подання податкових 
декларацій. Статтею 120 ПКУ передбачено накла-
дання штрафу у розмірі 170 гривень за кожне 
неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, 
вчинені протягом року, якщо вже було застосо-
вано штраф за таке порушення, збільшують роз-
мір штрафу до 1020 гривень за кожне неподання 
або несвоєчасне подання податкової декларації.

Податкова декларація є вагомою частиною 
процесу адміністрування податків, адже в ній 
фактично реалізується елемент звітності перед 
контролюючими органами.

Податкові декларації формуються та пода-
ються до контролюючого органу протягом 
строку, що розпочинається з наступного дня, 
який настає за останнім днем звітного пері-
оду, в терміни, визначені законодавчо. Форми 
податкової звітності за основними податками 
узагальнено у таблиці 3 [2].

Платнику надається право обирати один із 
трьох способів подання податкової звітності: 

особисто або через уповноважену особу; поштою 
з повідомленням про вручення та з описом вкла-
дення; засобами електронного зв’язку в елек-
тронній формі (з дотриманням умови щодо реє-
страції електронного підпису підзвітних осіб). 
Це право обмежується для великих і середніх 
підприємств, які зобов’язані подавати податкові 
декларації в електронній формі. Таке рішення 
спрямоване на покращення адміністрування 
податків шляхом оптимізації документообігу 
та враховує наявність технічних можливостей 
у відповідних платників щодо його реалізації.

Податкова звітність з ПДВ подається в елек-
тронній формі контролюючому органу всіма 
платниками цього податку [2]. 

Процес упровадження електронної звітності 
в оподаткуванні містить у собі численні пере-
ваги як для ДФС, так і для платників податків. 
Але виникає також велика кількість проблем-
них питань, що потребують вирішення (табл. 4).

Таким чином, система подачі податкової 
звітності в електронному вигляді забезпечує 

Таблиця 2
Класифікація форм податкової звітності підприємства

Класифікаційна 
ознака Вид звітності Характеристика

Періодичність 
складання

Місячна, квартальна, 
піврічна, дев'ятимісячна, 
річна

Подається відповідно раз у місяць, квартал, півроку, 
дев'ять місяців, рік

Строк подання Поточна Місяць, квартал, півріччя, 9 місяців
Річна Результати роботи за рік

За критерієм 
звітування

Звітна У разі подання за термінами, передбаченими для відповід-
ного звітного періоду

Звітна нова У разі, коли протягом терміну подання платник подав 
звітну декларацію та виявив помилки будь-якого змісту, 
які він має право виправити до встановленого терміну по-
дання звітності;

Уточнююча У разі, коли подається декларація з виправленими помил-
ками після останнього терміну подання для відповідного 
звітного періоду

Рівень 
спеціалізації

Загальна Охоплює всі сторони діяльності
Спеціалізована Охоплює тільки певний вид діяльності (звітність із вико-

ристання фонду оплати праці тощо)
Ступінь 
узагальнення

Індивідуальна Однієї юридичної особи
Консолідована Юридичної особи та дочірніх підприємств

За формою 
подання

Паперова Податкова звітність подається на непошкодженому паперо-
вому носії формату А4, який заповнюється машинописним 
текстом чи друкованими літерами без помарок, закрес-
лень, виправлень і уточнень

Електронна В електронній формі – у порядку підготовки і подання 
податкових документів в електронному вигляді засобами 
телекомунікаційного зв'язку, встановленому центральним 
органом ДПС

За  способом 
подання

Подається особисто Особисто платником податків або уповноваженою на це 
особою

Поштою з повідомленням 
про вручення та з описом 
вкладення

Платник податку зобов’язаний здійснити таке відправ-
лення на адресу відповідного органу державної податкової 
служби не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного 
строку подання податкової декларації (п. 49.5 ПКУ)

Засобами електронного 
зв'язку в електронній фор-
мі з дотриманням вимог 
законів щодо електронного 
документообігу та електро-
нного цифрового підпису

Платник податку зобов’язаний здійснити таке відправ-
лення на адресу відповідного органу державної податкової 
служби не пізніше закінчення останньої години дня, в яко-
му спливає такий граничний строк (п. 49.5 ПКУ)
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тісну взаємодію фіскальних органів та платни-
ків податків, має певні переваги та недоліки.

Якщо проаналізувати наведений перелік 
переваг та недоліків надання звітності у елек-
тронній формі, то можна дійти висновку, що 
головним чином електронна звітність еконо-
мить час, а основним фактором виникнення 
недоліків є можливі технічні неполадки.

Зважаючи на пришвидшення економічних 
операцій з кожним днем, електронна звітність 
є невід'ємною необхідністю організації обліку 
та вимогою часу. За умови високого рівня тех-
нічної бази та програмного обслуговування 
переваги від використання системи подання 
податкової звітності в електронному вигляді 
перевищать її недоліки.

Висновки. Підводячи підсумок дослідження, 
можна дійти таких висновків. Податкова звіт-
ність – це один із видів бухгалтерської звітності, 
що є підсумковою стадією виконання податко-

вого обов’язку і передбачає сукупність дій плат-
ника податків (або особи, що його представляє) 
з обчислення податків і зборів та складання 
і подання документів, передбачених законо-
давством, до контролюючого органу. Застосу-
вання однозначного тлумачення та викорис-
тання терміна «податкова звітність» сприятиме 
посиленню основних засад законодавства щодо 
сплати всіх податків та зборів.

Звітність за податками розкриває її корис-
тувачам інформацію про нараховані податкові 
зобов’язання, правильність застосування подат-
кової бази, методів її нарахування або регулю-
вання заборгованості платника за таким подат-
ком.

Подання податкової звітності в електро-
нному вигляді є надзвичайно важливим кроком 
у взаєморозумінні та налагодженні партнер-
ських стосунків між контролюючим органом та 
платниками податків.

Таблиця 3
Перелік форм податкової звітності за основними податками

Податковий
період Термін подання податкової звітності Термін сплати податків (зборів)

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
Квартал протягом 40 календарних днів, що настають 

за останнім календарним днем звітного (по-
даткового) кварталу (півріччя)

Протягом 10 календарних днів, що настають 
за останнім днем граничного строку для по-
дання податкової декларації

Рік протягом 60 календарних днів, що настають 
за останнім календарним днем звітного (по-
даткового) року

Податкова декларація з податку на додану вартість
Місяць протягом 20 календарних днів, що наста-

ють за останнім календарним днем звітного 
місяця

Протягом 10 календарних днів, що настають 
за останнім днем граничного строку для по-
дання податкової декларації

Квартал протягом 40 календарних днів, що настають 
за останнім календарним днем звітного (по-
даткового) кварталу (півріччя)

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку,  
і сум утриманого з них податку

Квартал протягом 40 календарних днів, що настають 
за останнім календарним днем звітного (по-
даткового) кварталу (півріччя)

Під час виплати оподатковуваного доходу 
єдиним платіжним документом

Податкова декларація з акцизного податку
Місяць протягом 20 календарних днів, що наста-

ють за останнім календарним днем звітного 
місяця

Протягом 10 календарних днів, що настають 
за останнім днем граничного строку для по-
дання податкової декларації

Податкова декларація з екологічного податку
Квартал протягом 40 календарних днів, що настають 

за останнім календарним днем звітного (по-
даткового) кварталу (півріччя)

Протягом 10 календарних днів, що настають 
за останнім днем граничного строку для по-
дання податкової декларації

Податкова декларація із земельного податку
Рік до 20 лютого рівними частками за місцезнаходженням зе-

мельної ділянки за податковий період, який 
дорівнює календарному місяцю, щомісяця 
протягом 30 календарних днів, що настають 
за останнім календарним днем податкового 
(звітного) місяця

Місяць протягом 20 календарних днів, що наста-
ють за останнім календарним днем звітного 
місяця

Єдиний податок: четверта група платників
Рік до 1 лютого Щомісяця протягом 30 календарних днів, що 

настають за останнім календарним днем по-
даткового (звітного) місяця, у розмірі третини 
суми податку, визначеної на кожний квартал 
від річної суми податку, у таких розмірах: I, 
ІІ квартал – 10%; III – 50%; IV – 30%
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Сучасні електронні комунікації та немину-
чість їх застосування у загальноекономічних 
процесах дають можливість значною мірою 
оптимізувати виробничі потужності, спрос-
тити документообіг та постійно вдосконалю-
вати методи прийняття управлінських рішень. 
Їх застосування в організації відносин між 
платником і державою дає можливість мінімі-
зувати вплив фіскальних органів на суб’єкта 
оподаткування під час визначення податкового 
зобов’язання у звітності з податків.
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Таблиця 4
Переваги та недоліки процесу впровадження електронної звітності в оподаткуванні

Переваги Недоліки
– економія робочого часу, можливість платникам 
своєчасно і зручно звітувати в усі контролюючі дер-
жавні органи;
– заощадження коштів на придбання бланків звіт-
них документів;
– можливість для платника відстежувати рух свого 
звіту на шляху до податкової;
– проведення автоматичної перевірки підготовлених 
документів на наявність арифметичних помилок та 
описок;
– оперативне оновлення форматів подання докумен-
тів в електронному вигляді за допомогою телекому-
нікаційних каналів зв’язку;
– конфіденційність інформації та зниження впливу 
людського фактора;
– оперативність оброблення одержаної інформації

– соціально-психологічні фактори;
– потреба додаткових фінансових вкладень у процес 
автоматизації електронної звітності;
– необхідність у доступі до мережі Інтернет, який є 
платним;
– проблеми у провайдера Інтернету;
– необхідність платного придбання програмного 
забезпечення для відправлення електронної подат-
кової звітності;
– необхідність купувати за власні кошти електро-
нні ключі в Акредитованих Центрах Сертифікації 
Ключів (АЦСК) для подання електронної податкової 
звітності

Джерело: узагальнено автором на підставі [15, 16]


