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ЗВІТ 

про результати повторного відстеження результативності                   

наказу Міністерства фінансів України від 06.12.2017 № 1003                  

«Про затвердження Змін до Порядку формування                                

Реєстру великих платників податків» 

 

Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 

якого здійснюється: 

наказ Міністерства фінансів України від 06.12.2017 № 1003 «Про 

затвердження Змін до Порядку формування Реєстру великих платників 

податків», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.12.2017                      

за № 1562/31430 (далі – наказ № 1003). 
 

Назва виконавця заходів із відстеження результативності: 

Департамент моніторингу баз даних та верифікації виплат Міністерства 

фінансів України. 
 

Цілі прийняття регуляторного акта: 

узгодження взаємодії контролюючого органу та великого платника 

податків у разі його включення до Реєстру великих платників податків, 

прийняття рішення про зміну основного місця обліку тощо за допомогою 

засобів електронного зв'язку в електронній формі замість поштових 

повідомлень. 
 

Строк виконання заходів із відстеження: 

квітень 2020 року. 
 

Тип відстеження: 

повторне відстеження. 
 

Методи одержання результатів відстеження: 

статистичні. 
 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання цих даних: 

збір статистичних даних проводився Державною податковою службою 

України шляхом здійснення аналізу на основі офіційних даних, отриманих з 

Реєстру великих платників податків на 2020 рік та інших баз даних ДПС. 
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До наказу № 1003, розміщеного на офіційному вебсайті Мінфіну та 

опублікованого в офіційних друкованих виданнях України, зауважень та 

пропозицій не надходило. 
 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

Реєстр великих платників податків на 2020 рік затверджено наказом 

ДПС від 26.09.2019 № 98 «Про затвердження Реєстру великих платників 

податків на 2020 рік», із змінами та доповненнями, внесеними наказом ДПС 

від 28.12.2019 № 241. 

До Реєстру великих платників податків включено 1629 юридичних осіб,               

з яких 1245 юридичних осіб знаходилось (станом на дату наказу) на обліку в 

підрозділах Офісу великих платників ДПС, а 384 – у регіональних головних 

управліннях ДПС.  

Кількість великих платників податків, яким направлено повідомлення 

про включення їх до Реєстру великих платників податків засобами 

електронного зв'язку в електронній формі, становить 1629 юридичних осіб.  

Кількість великих платників податків, які самостійно подали до 

контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників 

податків, заяву за формою № 1-ОПП, становить 257 юридичних осіб.  

Кількість великих платників податків, яким направлено рішення ДПС 

про зміну основного місця обліку за формою № 2-ВПП, становить 127 

юридичні особи.  

Наведені показники є джерелом порівняльних даних для аналізу 

результативності наказу № 1003 під час проведення періодичних відстеженнь. 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 

на підставі результатів повторного відстеження результативності 

регуляторного акта можна зробити висновок про те, що в цілому 

впровадженням наказу № 1003 вдалося досягти поставлених цілей, а саме 

підвищити надійність та оперативність взаємодії контролюючого органу та 

великого платника податків. 

 

 

Перший заступник Міністра  

фінансів України                                                                          Денис УЛЮТІН 

 

 

 


