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ЗВІТ
про базове відстеження результативності наказу Міністерства фінансів 

України від 12.01.2021 № 5 «Про затвердження Порядку ведення 
податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та 
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується

Наказ Міністерства фінансів України від 12 січня 2021 року № 5 «Про 
затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку 
податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України           
15 березня 2021 року за № 321/35943 (далі - регуляторний акт).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 
регуляторного акта

Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи 
Міністерства фінансів України, Державна податкова служба України.

3. Цілі прийняття акта
Забезпечення ведення оперативного обліку податків, зборів, платежів та 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
відповідно до вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про збір 
та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування».

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 05.04.2021 по 30.06.2022.

5. Тип відстеження
Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Статистичний метод.

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

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснено 
шляхом аналізу статистичних даних ДПС щодо кількості відкритих 
інтегрованих карток платників (далі – ІКП), сум відображеного в ІКП 
нарахування та надходження податків, зборів, платежів та єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ). 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Регуляторним актом затверджено правила ведення в податкових органах 

оперативного обліку податків, зборів, платежів та ЄВ відповідно до вимог 
чинного законодавства.

Регуляторним актом визначено, що оперативний облік – процес 
відображення, систематизації та узагальнення облікових показників в ІКП.



2

На виконання регуляторного акта ІКП відкриваються з метою обліку 
нарахованих і сплачених, повернутих та відшкодованих сум платежів 
територіальними органами ДПС за кожним платником та кожним видом 
платежу, які мають сплачуватися такими платниками на рахунки, відкриті в 
розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

Отже показниками, що можуть характеризувати результативність дії 
регуляторного акта, є статистичні дані щодо кількості відкритих ІКП, сум 
відображеного в ІКП нарахування та надходження податків, зборів, платежів та 
ЄВ.

Регуляторний акт поширюється на 1 655 911 юридичних осіб та 2 108 032 
фізичних осіб-підприємців (за даними звіту «Про стан обліку платників» 
станом на 01.07.2022).

За даними інформаційно-комунікаційної системи ДПС:

станом на
Назва показника

01.07.2021 01.01.2022 01.07.2022

кількість ІКП, 
відкритих платникам 
податків 

40 202 467 43 786 061 39 263 284

нараховано 
грошових 
зобов’язань, тис. грн 300 822 795,31 637 344 365,15 363 731 701,55
нараховано 
зобов’язань зі сплати 
ЄВ, тис. грн 107 845 307,65 274 845 998,61 184 250 297,84
надійшло грошових 
зобов’язань, тис. грн 453 288 890,40 993 241 051,80 526 139 313,60
надійшло 
зобов’язань зі сплати 
ЄВ, тис. грн 165 031 900,55 349 039 029,78 189 923 692,74 

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

За результатами базового відстеження результативності регуляторного 
акта – наказу Міністерства фінансів України від 12.01.2021 № 5 «Про 
затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку 
податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України         
15 березня 2021 року за № 321/35943, можна зробити висновок про те, що в 
цілому реалізація цього наказу дозволила досягти визначених цілей, 
забезпечила ведення в податкових органах оперативного обліку податків, 
зборів, платежів та ЄВ відповідно до вимог чинного законодавства.

Перший заступник 
Міністра фінансів України                                                          Денис УЛЮТІН


