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SAF-T 
як стандарт 
електронної звітності 

SAF-T (Standard Audit File - Tax) – це електронний 
стандарт звітності для обміну даними 
бухгалтерського обліку. 

Основна мета SAF-T - спростити для компаній подання 
бухгалтерської інформації на запит державних 
органів або аудиторів. 



Нормативне підґрунтя розробки SAF-T UA 

ПКУ 
п. 85.2 

Мінфін 

Концепція 
впровадження 
електронного аудиту (е-
аудиту) для платників 
податків 

“Про електронні 
документи 
та електронний 
документообіг” 
 

Закон 
України 

№ 729 
“Про затвердження 
Формату (стандарту) 
електронного документа 
звітності суб’єкта 
господарювання” 

Наказ 
Міндоходів 

Наказ 
Мінфіну 

№ 561 - зміни 
щодо Е-аудиту 
до № 1393 

Наказ 
Мінфіну 

№ 1393 
“Про затвердження 
порядку надання 
документів великого 
платника податків в 
електронній формі” 
 

Guidance 
OECP 

Керівництво та схема 
файлу SAF-T (версія 2.0)  



Дані, які передаються у складі SAF-T UA 

Важливо: у платника податків є лише 2 дні з моменту отримання запиту від контролюючого органу, щоб надати SAF-T UA  

Головна 
книга 

Обсяги 
продажів 

Обсяги 
закупівель 

Податкові 
різниці  

Дані про 
платежі 

Рух основних 
засобів 
та запасів 



Взаємозв’язок xls & xsd даних 



Загальна структура SAF-T UA  

SourceDocuments 
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MasterFiles 

GeneralLedger 
Entries 



Структура SAF-T UA. Заголовок. 

Розділ “Заголовок” містить загальні дані про файл SAF-T, 
відомості про суб’єкт господарювання та інформацію про звітний 
період. 

GeneralLedger 
Entries 
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Структура SAF-T UA. Довідники. 

Довідники використовуються для розкриття інформації, наданої 
в інших розділах. Також в цьому розділі надається інформація 
про податкові різниці (за запитом контролюючого органу). 

GeneralLedger 
Entries 

 

MasterFiles     eader 
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Documents 

 



Облікова політика (AccountingPolicies) 

Довідники операцій (TransactionFeatures) 

Сальдові  відомості (GeneralLedgerAccounts) 

Таксономії (Taxonomies) 

Клієнти (Customers) 

Постачальники (Suppliers) 

Таблиця податків (TaxTable) 

Таблиця одиниць виміру (UOMTable) 

Таблиця аналітичних рахунків (AnalysysTypeTable) 

Таблиця типів руху (MovementTypeTable) 

Номенклатура запасів/продукції  (Products) 

Запаси (PhysicalStock) 

Власники (Owners) 

Необоротні активи (Assets) 

Податкові різниці (TaxDifferences) 

Довідники. 
Перелік. 

Довідники включаються до складу файлу 
SAF-T UA за необхідністю, в залежності від того, 
які саме дані із розділів “Бухгалтерські операції” 
або “Інформація про документальне 
забезпечення даних бухгалтерського обліку” 
містить файл. 

MasterFiles 



Структура SAF-T UA. Бухгалтерські операції. 

В розділі надається інформація щодо бухгалтерських операцій 
та транзакцій за обраний період. 

MasterFiles 
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                           ments 

 
 

GeneralLedger 
Entries 



Бухгалтерські операції. 
Структура. 

До складу розділу включаються необхідні 
журнали бухгалтерських записів, що містять усі 
транзакції за звітний період. Наприклад, журнал 
операцій 
з основними засобами, журнал операцій з 
цінними паперами, нарахування заробітної плати 
тощо. 
 
Надається максимальна деталізація для кожної 
бухгалтерської транзакції з розкриттям в розрізі 
аналітики. 
 
 

Кількість облікових записів 
(NumberOfEntries) 

Загальна сума по кредиту 
(TotalCredit) 

Загальна сума по дебету 
(TotalDebit) 

GeneralLedger 
Entries 

Журнал бухгалтерських записів 
(Journal) 



Структура SAF-T UA. Інформація про документальне 
забезпечення даних бухгалтерського обліку. 

Розділ призначено для надання відомостей щодо усіх 
первинних документів по певних напрямках обліку: доходи від 
продажу, придбання запасів, рух основних засобів та інше. 
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Entries 

 

MasterFiles 
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Інформація про документальне 
забезпечення даних бухгалтерського обліку. 
Перелік. 

Аудиторський файл має містити лише необхідні 
типи документів за звітний період.  До інформації 
в підрозділах, які суб’єкт господарювання включає 
в файлі SAF-T, обов’язково додаються відповідні 
довідники. 

Source 
Documents 

Відомості про продаж 
(SalesInvoices) 

Відомості про платежі 
(Payments) 

Інформація про бухгалтерські довідки 
(WorkingDocuments) 
 

Відомості про придбання/закупівлю 
(PurchaseInvoices) 
 

Операції з запасами 
(MovementGoods) 

Операції з необоротними активами 
(AssetTransactions) 
 



Відмінності SAF-T UA vs SAF-T 

Можна визначити основні типи відмінностей українського файлу SAF-Т UA від  схеми SAF-T version 2.0, затвердженої ОЕСР: 
● додано нові національні елементи (зазначені в файлі літерою У) 
● змінено обов’язковість заповнення деяких елементів (зазначено в файлі літерою З) 
● виключено з використання у національній схемі деякі необов’язкові елементи (зазначені в файлі літерою Н) 



Відмінності SAF-T UA vs SAF-T. Схема. 

Дані відсутні 

Дані відсутні 



Простий елемент 
Стандартний елемент XML. 
 

Приклад типу 

xs:decimal,xs:string, xs:date 

Простий тип (Simple Type) 
Є визначеним елеметом, який 
базується на простому та 
містить 
додаткові конкретні обмеження. 
 
 
 

Приклад типу 

SAFmonetaryType  

Складний тип (Complex Type) 
Складається з набору декількох 
показників будь-яких типів. 
 
 
 Приклад типу 

AddressStructure; AmountStructure; 
AnalysisStructure; 
BankAccountStructure. 

Типи даних в SAF-T UA 



 Типи даних в SAF-T UA. Приклади.  

Простий елемент 

Простий тип 

Складний тип 



Валідація даних та використання довідників 



Використання унікальних ключів 



Стандартний аудиторський файл SAF-T UA  

SourceDocuments 
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MasterFiles 
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Результат імплементації  SAF-T UA 



Дякуємо за увагу! 
 
Слава Україні! 


