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Звіт 

про періодичне відстеження результативності  

наказу Міністерства фінансів України від 30.12.2020 № 820 

«Про затвердження вимог до заяви про розгляд справи за процедурою 

взаємного узгодження та порядку розгляду заяви (справи)» 

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження вимог до заяви 

про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження та порядку розгляду 

заяви (справи)» (далі – наказ). 
 

Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

регуляторного акта 

Департамент міжнародного оподаткування Міністерства фінансів України. 
 

Цілі прийняття акта 

Забезпечення права платників податків на процедуру взаємного узгодження 

у ситуаціях, коли платники податків вважають, що в результаті дій або рішень 

контролюючого органу України або відповідного органу влади іншої країни 

вони піддаються чи піддаватимуться оподаткуванню, що не відповідає 

положенням чинних міжнародних договорів України про уникнення подвійного 

оподаткування, а також права контролюючого органу ініціювати процедуру 

взаємного узгодження для забезпечення однозначності або усунення 

розбіжностей у тлумаченні та/або застосуванні положень міжнародного 

договору України про уникнення подвійного оподаткування або з метою 

проведення консультацій щодо уникнення подвійного оподаткування у 

випадках, не охоплених безпосередньо положеннями міжнародного договору 

України про уникнення подвійного оподаткування.  

При цьому, право платників податків на розгляд справи за процедурою 

взаємного узгодження, передбаченою статтею 1081 розділу ІІ Податкового 

кодексу України (далі – Кодекс).  
 

Строк виконання заходів з відстеження 

Січень – лютий 2021 року. 
 

Тип відстеження 

Базове. 
 

Методи одержання результатів відстеження 

Результати базового відстеження наказу шляхом збору і аналізу звернень та 

пропозицій суб’єктів господарювання. 
 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

а також способи одержання даних 

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія цього акта.  

Під дію регулювання регуляторного акта підпадають платники податків 

(резиденти та нерезиденти), що в результаті дії або рішення контролюючого 
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органу України або відповідного органу влади іншої країни піддаються чи 

піддаватимуться оподаткуванню, що не відповідає положенням міжнародного 

договору України про уникнення подвійного оподаткування за умови, що таке 

право передбачене такими договорами. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень 

акта.  

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект регуляторного 

акта, аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення 

розміщувалися на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України в мережі 

Інтернет www.minfin.gov.ua в рубриці «Законодавство/ Проекти регуляторних 

актів для обговорення/Проекти регуляторних актів для обговорення у 2020 р.». 
 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

До якісних та кількісних показників результативності регуляторного акта, 

щодо якого здійснювалось базове відстеження, можна віднести: 

- кількість поданих платниками податків заяв про розгляд справи за 

процедурою взаємного узгодження відповідно до положень статті 1081
 розділу 

ІІ Кодексу; 

- зменшення кількості справ, що будуть розглядатись в адміністративному 

або судовому оскаржені стосовно питань, пов’язаних із застосуванням положень 

міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування;  

- запровадження зрозумілого та чіткого порядку дій в рамках процедури 

взаємного узгодження. 
 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Проблеми, які обумовили необхідність прийняття нормативного акта, були 

вирішені шляхом його прийняття та розміщення відповідної інформації на 

офіційному вебсайті Міністерства фінансів України.  

На підставі результатів базового відстеження результативності 

регуляторного акта можна зробити висновок про те, що в цілому шляхом 

впровадження цього нормативного акта вдалося досягти визначених цілей. 

Остаточний висновок щодо ступеня досягнення визначених цілей можна буде 

зробити за результатами повторного відстеження його результативності, яке 

проводиться через рік, починаючи з дня набрання ним чинності або набрання 

чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання 

чинності цим актом або більшістю його положень, якщо рішенням 

регуляторного органу, який прийняв цей регуляторний акт, не встановлено 

більш ранній строк. 

 
Міністр фінансів України                      Сергій МАРЧЕНКО 

«___»__________2021 р. 
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