Resumen
En Colombia se cuenta con una amplia regulación normativa sobre la
prueba electrónica, cuyo contenido ha sido desarrollado por la doctrina
y la jurisprudencia en procura de hacer de este medio probatorio un
instrumento eficaz en la aplicación del derecho.
Para el desarrollo de este artículo se presenta la normatividad
correspondiente al régimen probatorio y doctrina, entre otros, a fin de
conceptualizar cómo obtener la prueba electrónica sin perder su
eficacia. Los resultados demuestran la importancia que se le debe dar
a este medio probatorio como instrumento de fiscalización tributaria y
la necesidad de actualizar sus procesos y procedimientos tendientes a
asumir cualquier tipo de auditoría a medios electrónicos.
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Abstract
In Colombia, the electronic evidence has had wide legal regulation
made by doctrine and jurisprudence with the purpose of make this form
of evidence an effective instrument in the implementation of the law.
This article shows how to evaluate an electronic evidence in order to it
is effective. Results demostrate that electronic evidence is very
important to tax audit. In addition, it shows that is necessary update
process and procedures designed, in order to face any type of audit to
electronic media.
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Resumo
Na Colômbia conta-se com uma ampla regulação normativa sobre a
prova eletrônica, cujo conteúdo tem sido desenvolvido pela doutrina e
a jurisprudência em procura de fazer deste meio provatório um
instrumento eficaz na aplicação do direito.
Para o desenvolvimento deste artigo se apresenta a normatividade
correspondente ao regime provatório e doutrina, entre outros, a fim de
conceituar como obter a prova eletrônica sem perder a sua eficácia. Os
resultados demonstram a importância que deve ser dado a este meio
provatório como instrumento de fiscalização tributária e a necessidade

de atualizar seus processos e procedimentos tendentes a assumir
qualquer tipo de auditoria a meios eletrônicos.
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