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Звіт
про періодичне відстеження результативності 

наказу Міністерства фінансів України від 18.01.2022 № 19                                
«Про затвердження Порядків встановлення відповідності умов 

контрольованої операції щодо сировинних товарів принципу «витягнутої 
руки»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядків 
встановлення відповідності умов контрольованої операції щодо сировинних 
товарів принципу «витягнутої руки» (далі – наказ). 

2. Назва виконавця заходів із відстеження результативності 
регуляторного акта

Департамент міжнародного оподаткування Міністерства фінансів України.

3. Цілі прийняття акта
Врегулювання методологічних аспектів встановлення відповідності умов 

контрольованих операцій щодо сировинних товарів принципу «витягнутої руки» 
відповідно до вимог та методів, передбачених статтею 39 Податкового кодексу 
України (далі – Кодекс); забезпечення ефективної та практичної реалізації 
положень Кодексу щодо сировинних товарів; підвищення ефективності протидії 
ухиленню від оподаткування несумлінними платниками податків та 
недопущення втрат бюджету; забезпечення стабільності та підвищення довіри 
платників податків до контролюючого органу.

Наказ дозволить платникам податків, які беруть участь у контрольованих 
операціях із сировинними товарами, правильно визначати обсяг їх 
оподатковуваного прибутку відповідно до принципу «витягнутої руки», а 
контролюючому органу – ефективно здійснювати податковий контроль.

4. Строк виконання заходів із відстеження
З 01.01.2023 по 10.02.2023.

5. Тип відстеження
Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснено 

статистичним методом.
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7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом 
аналізу застосування норм Кодексу та статистичних показників за результатами 
аналізу звітів про контрольовані операції, які подали платники податків за 
2021 рік.

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проєкт регуляторного 
акта, аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення 
розміщувалися на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Регуляторний акт поширюється лише на суб’єктів господарювання, які є 

платниками податку на прибуток, на яких поширюються вимоги Кодексу щодо 
дотримання правил трансфертного ціноутворення у контрольованих операціях.

Показники результативності регуляторного акта:
210 (або 8,8 відсотка від загальної кількості, що подали звіт) платників 

податків у звітах про контрольовані операції за 2021 рік зазначили, що 
здійснювали операції з сировинними товарами згідно із Переліком сировинних 
товарів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 
№ 1221;

154 (або 73,3 відсотка) платники податків у звітах про контрольовані 
операції за 2021 рік зазначили, що застосували метод порівняльної 
неконтрольованої ціни до операцій із сировинними товарами;

виконання вимог акта не призводить до виникнення додаткових витрат 
платників податків, які беруть участь у контрольованих операціях із 
сировинними товарами;

суб’єкти господарювання мають високий рівень поінформованості щодо 
основних положень акта у зв’язку з тим, що:

07.09.2021 Міністерство фінансів України спільно з Комітетом підприємців 
з податкових питань Торгово-промислової палати України та Державною 
податковою службою України презентувало проєкт акта та оголосило збір 
коментарів та пропозицій від експертів та бізнесу;

23.09.2021 Міністерство фінансів України спільно з Комітетом підприємців 
з податкових питань Торгово-промислової палати України, Державною 
податковою службою України за участі експертів ОЕСР та EU4PFM в Україні 
провело партнерську зустріч з представниками бізнесу, присвячену обговоренню 
коментарів та пропозицій від експертного та бізнес-середовища щодо проєкту 
акта;

13.12.2021 проєкт регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу та 
повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному вебсайті 
Міністерства фінансів України.
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9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

На підставі результатів базового відстеження результативності 
регуляторного акта можна зробити висновок про те, що шляхом впровадження 
цього регуляторного акта було забезпечено виконання вимог норм статті 39 
Кодексу у зв’язку з прийняттям наказу Міністерства фінансів України 
від 18.01.2022 № 19 «Про затвердження Порядків встановлення відповідності 
умов контрольованої операції щодо сировинних товарів принципу «витягнутої 
руки».

Ураховуючи те, що регуляторний акт набрав чинності з 01.01.2023, аналіз 
кількісних та якісних значень більшості показників його результативності 
можливий за результатами аналізу декларацій з податку на прибуток та звітів про 
контрольовані операції за звітні періоди, починаючи з 2023 року.

Разом з тим окремі показники результативності, які зазначені в наданому 
проєкті звіту про базове обстеження, сформовані за результатами аналізу звітів 
про контрольовані операції за 2021 рік і можуть слугувати базою для майбутніх 
періодичних відстежень показників результативності в динаміці років.      

Отже, більш точний висновок щодо ступеня досягнення визначених цілей 
можна буде зробити за результатами повторного відстеження результативності 
наказу, яке проводиться через два роки, починаючи з дня набрання ним чинності, 
а також за рахунок періодичних відстежень, які здійснюватимуться раз на 
кожних три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження 
результативності цього акта, зокрема таких показників результативності: розмір 
надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта; кількість платників 
податків, які подали скарги на дії контролюючих органів з питань встановлення 
відповідності умов контрольованої операції щодо сировинних товарів принципу 
«витягнутої руки».  

Міністр фінансів України                    Сергій МАРЧЕНКО

«___» __________ 2023 р.


