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Звіт
про базове відстеження результативності 

наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2020 року № 734
„Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства 

фінансів України”

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства фінансів України від 02 грудня 2020 року № 734 „Про 
внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів 
України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 січня 2021 року 
за № 100/35722 (далі – наказ № 734).

2. Назва виконавця заходів з відстеження 
Департамент податкової політики Міністерства фінансів України.

3. Цілі прийняття акта
Наказ № 734 розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу 

України (далі – Кодекс), з урахуванням змін, внесених Законом України 
від 16 січня 2020 року № 466-ІХ „Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та 
логічних неузгодженостей у податковому законодавстві”, що діють з 23.05.2020 
(далі – Закон № 466), а також на виконання пункту 13 Плану дій щодо 
підвищення позиції України в рейтингу Світового банку „Ведення бізнесу” 
(„Doing Business”), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 04 грудня 2019 року № 1413-р (далі – План дій). 

Законом № 466, зокрема, внесено зміни до статті 202 розділу V Кодексу, 
якими скасовано квартальний звітний (податковий) період для звітності з 
податку на додану вартість, тим самим запроваджено єдиний звітний 
(податковий) період – календарний місяць. 

Разом з тим наказом № 734 внесено зміни до форм та Порядку заповнення 
і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджених 
наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року 
за № 159/28289, зі змінами (далі – Порядок № 21), зокрема, скасовано додаток 1 
до Порядку № 21 „Заява про вибір квартального звітного (податкового) 
періоду”.

Крім того, на виконання пункту 13 Плану дій, зокрема щодо спрощення 
форми й порядку заповнення податкової звітності з податку на додану вартість 
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з метою зменшення часу платників податків на податкове адміністрування 
податку на додану вартість, наказом № 734 передбачено:

об’єднання додатків 1 та 5 до податкової декларації з податку на додану 
вартість в додаток 1 та, відповідно, скасовано обов’язок щодо відображення 
розшифровки податкових зобов’язань платника податку за звітний період у 
розрізі контрагентів, що заповнювалась платниками податку у таблиці 1 
додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість. У такому 
об’єднаному додатку 1 надано можливість відображати інформацію щодо 
розшифровки податкового кредиту платника в розрізі контрагентів за звітний 
період, а також інформація щодо сум податку на додану вартість, нарахованих 
за звітний період, за якими в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – 
ЄРПН) не зареєстровано податкові накладні;

запровадження механізму зміни поточного рахунку платника податку, 
зазначеного в раніше поданій ним заяві на отримання суми бюджетного 
відшкодування шляхом зазначення відомостей щодо зміни таких реквізитів у 
додатку 4 до податкової декларації з податку на додану вартість. Особі, яка на 
дату подання такої заяви виключена з реєстру платників податку на додану 
вартість, надано можливість подати повідомлення довільної форми щодо зміни 
реквізитів рахунку виключно в електронній формі.

Водночас наказом № 734 в частині удосконалення форми податкової 
накладної та порядку її заповнення, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 137/28267, передбачено:

збільшення кількості найменувань поставлених товарів/послуг в одній 
податковій накладній з 9999 до 99999 позицій;

запровадження методики ідентифікації платника податків шляхом 
зазначення у формі податкової накладної коду ознаки джерела податкового 
номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи.

4. Строк виконання заходів з відстеження 
Заходи з базового відстеження проводилися протягом січня 2022 року.

5. Тип відстеження
Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності наказу 

№ 734 застосовувався статистичний метод.



3

7. Дані, на основі яких відстежувалась результативність, а також 
способи одержання даних

Збір статистичних даних проводився шляхом здійснення аналізу на основі 
офіційних даних Державної податкової служби України (далі – ДПС), 
отриманих з Реєстру платників податку на додану вартість, ЄРПН та інших баз 
даних ДПС.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Основними показниками результативності наказу № 734 є кількість 

зареєстрованих платників податку на додану вартість, у тому числі кількість 
платників податку, якими було подано додаток 4 у складі податкової декларації 
з податку на додану вартість та заповнено відомості щодо зміни реквізитів 
поточного рахунку платника податків, а також кількість платників податку, 
якими було подано Повідомлення про зміни реквізитів рахунку платника 
податків, зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного 
відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання 
отримати бюджетне відшкодування, що відбулись в особи, яка виключена з 
реєстру платників податку на додану вартість (далі – Повідомлення). 

Станом на 01.01.2022 загальна кількість зареєстрованих платників податку 
на додану вартість становить 262 580 осіб, з них: 239 355 юридичних осіб та 
23 225 фізичних осіб – підприємців, що у порівнянні з відповідним періодом 
минулого року (станом на 01.01.2021) зменшилась на 1,4 відс., або на 3 631 
платника.

Слід зазначити, що при зменшенні кількості зареєстрованих платників 
податку на додану вартість за період базового відстеження наказу № 734 
спостерігається позитивна динаміка росту суми збору податку на додану 
вартість до державного бюджету.

Так, у 2021 році сума збору податку на додану вартість до державного 
бюджету становила 315 475,8 млн грн, що на 17,0 відс., або на 45 880,6 млн грн 
більше порівняно зі збором податку у 2020 році (269 595,2 млн гривень). 

Разом з тим 193 платниками податку станом на 01.01.2022 у додатку 4 до 
податкової декларації з податку на додану вартість надано інформацію 
стосовно відомостей щодо зміни реквізитів рахунку платника податків, 
зазначеного в раніше поданій ним заяві у додатку 4 до податкової декларації з 
податку на додану вартість. 

Такі відомості враховуються контролюючим органом під час формування 
Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування в частині 
уточнення його даних щодо реквізитів поточного рахунку платника податку, на 
який необхідно перерахувати суму бюджетного відшкодування податку на 
додану вартість.

Протягом 2021 року ДПС отримано лише 1 Повідомлення від особи, яку 
виключено з реєстру платників податку на додану вартість.
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Ураховуючи зазначене, із прийняттям наказу № 734 забезпечено створення 
для платників податків умов щодо декларування у податковій звітності з 
податку на додану вартість необхідних показників з метою отримання права на 
повернення суми бюджетного відшкодування у разі зміни реквізитів рахунку 
платника в установі банку, зазначеного в раніше поданій ним заяві у додатку 4 
до податкової декларації з податку на додану вартість, та відповідного 
врахування такої інформації ДПС під час формування Реєстру заяв про 
повернення суми бюджетного відшкодування.

Водночас інформуємо, що за період базового відстеження наказу № 734 
(з 01.03.2021 по 01.01.2022) платниками податку на додану вартість було 
складено та зареєстровано в ЄРПН 277 601 839 податкових накладних та 
розрахунків коригування до них на загальну суму податку на додану 
вартість  – 2 063 204,5 млн гривень.

Наведені показники слугуватимуть джерелом порівняльних даних для 
аналізу результативності наказу № 734 під час проведення повторного та 
періодичних відстежень.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Ураховуючи позитивну динаміку за кожним із визначених показників 
результативності, слід зазначити, що рівень поінформованості платників 
податків щодо основних положень наказу № 734 та рівень дотримання його 
вимог є високими. 

За результатами аналізу відстеження можна зробити висновок про те, що 
прийняття наказу № 734 забезпечило виконання вимог Кодексу з урахуванням 
змін, внесених Законом № 466, а також пункту 13 Плану дій стосовно 
проведення заходів для підвищення позиції України в рейтингу Світового 
банку „Ведення бізнесу” („Doing Business”) в частині удосконалення форми 
податкової накладної та порядку її заповнення, а також спрощення форми й 
порядку заповнення податкової звітності з податку на додану вартість, 
створення для платників податків умов щодо декларування у податковій 
звітності з податку на додану вартість необхідних показників з метою 
отримання права на повернення суми бюджетного відшкодування у разі зміни 
реквізитів рахунку платника в установі банку.

Міністр фінансів України                                                     Сергій МАРЧЕНКО


