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Звіт
про базове відстеження результативності наказу Міністерства 
фінансів України від 01.03.2021 № 127 «Про внесення змін до 

наказу Міністерства фінансів України
 від 11 лютого 2019 року № 60»

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

Наказ Міністерства фінансів України від 01 березня 2021 року № 127 «Про 
внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року 
№ 60», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 березня 2021 року за 
№ 332/35954 (далі – наказ № 127).

2. Назва виконавця заходів із відстеження 
Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи 

Міністерства фінансів України, Державна податкова служба України.

3. Цілі прийняття акта
Наказ № 127 розроблено з метою нормативного врегулювання 

інформаційної взаємодії Державної податкової служби України та Державної 
казначейської служби України в процесі повернення платникам податків з 
єдиного рахунку помилково та/або надміру сплачених сум грошових 
зобов’язань та пені відповідно до Закону України від 04 жовтня 2019 року       
№ 190-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 190).

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.01.2022 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

Для відстеження результативності наказу № 127 використовувалася 
інформація щодо кількості поданих заяв платниками про повернення коштів, 
погоджених, сформованих та направлених до Казначейства для виконання 
висновків про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових 
зобов’язань, пені та електронних повідомлень про повернення податкової 
знижки.
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
До якісних та кількісних показників результативності наказу № 127, щодо 

якого здійснювалось базове відстеження, можна віднести:
кількість поданих заяв платниками, сформованих та направлених до 

Казначейства електронних висновків про повернення помилково та/або надміру 
сплачених грошових зобов’язань;

кількість сформованих та направлених до Казначейства електронних 
повідомлень про повернення податкової знижки;

кількість сформованих та направлених до Казначейства електронних 
повідомлень про повернення з єдиного рахунку.

Відповідно до чинної редакції наказу № 127 передбачено механізм 
опрацювання заяв платників та формування висновків на повернення з єдиного 
рахунку, відкритого на ім’я ДПС у Казначействі, помилково та/або надміру 
сплачених сум грошових зобов’язань та пені, забезпечено електронний 
документообіг між органами ДПС та органами Державної казначейської 
служби України під час повернення з єдиного рахунку помилково та/або 
надміру сплачених коштів. 

Станом на 01.07.2022 року платниками податків до територіальних органів 
ДПС було подано 103 тис. заяв на суму 2,5 млн грн про повернення помилково 
та/або надміру сплачені кошти. 

За результатами опрацювання заяв платників територіальними органами 
ДПС з початку 2022 року було сформовано та передано до Казначейства 
електронні висновки на повернення 92 тис. платникам податків на суму 2,4 млн 
грн помилково або надміру сплачених сум грошових зобов’язань.

Також, сформовано та передано до Казначейства електронні повідомлення 
за 31 тис. особами, які задекларували право на податкову знижку за 
деклараціями про майновий стан і доходи, поданими платниками з початку 
2022 року на суму 107,4 тис. гривень.

Після затвердження наказом № 127 змін до наказу Міністерства фінансів 
України від 11 лютого 2019 року № 60, від платників податків не надходило 
заяв про повернення з єдиного рахунку помилково та/або надміру сплачених 
сум грошових зобов’язань та пені. 

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

За результатами базового відстеження результативності наказу № 127 
можна зробити висновок про те, що в цілому реалізація цього наказу дозволила 
досягти визначених цілей в процесі повернення платникам податків з єдиного 
рахунку помилково або надміру сплачених сум грошових зобов’язань і пені з 
урахуванням положень Закону № 190.

Перший заступник 
Міністра фінансів України                                                          Денис УЛЮТІН


