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ЗВІТ
про базове відстеження результативності наказу Міністерства фінансів 
України від 27.01.2021 № 43 «Про затвердження Структури та форми 

електронного документа для наповнення Єдиного державного реєстру 
витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового»

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

Наказ Міністерства фінансів України від 27.01.2021 № 43 «Про 
затвердження Структури та форми електронного документа для наповнення 
Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого 
спирту етилового» (далі – наказ № 43).

2. Виконавець заходів із відстеження
Департамент податкової політики Міністерства фінансів України.

3. Мета прийняття регуляторного акта
Наказ № 43 розроблено з метою приведення нормативно-правових актів до 

змін, передбачених Законом України від 23.11.2018 № 2628 «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 
щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і 
зборів». А саме внесено зміни до Єдиного державного реєстру витратомірів-
лічильників виробленого спирту етилового та документів, за допомогою яких 
такий реєстр наповнюється інформацією.

4. Строк виконання заходів із відстеження
Заходи з відстеження проводилися з 17.01.2022 по 14.02.2022.

5. Тип відстеження
Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення базового відстеження результативності наказу № 43 

використовувалися статистичні методи одержання результатів відстеження.
Кількісні значення показників результативності наказу № 43 надалі 

порівнюватимуться зі значеннями аналогічних показників, що будуть 
встановлені під час повторного відстеження.

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

Для визначення значень показників результативності регуляторного акта 
використовувалися виключно статистичні дані з інформаційних баз Державної 
податкової служби України.
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Показники результативності регуляторного акта станом на 01.01.2022:

Назва показника результативності акта Станом 
на 01.01.2022

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється 
дія акта, осіб 41

Кількість електронних документів про зведені за добу 
підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу 
(отримання/відпуску) та залишків спирту етилового на 
акцизному складі та/або щодо фактичного обсягу 
отриманого спирту етилового та обсягу продукції, 
виробленої з його використанням суб’єктом 
господарювання, який використовує його для виробництва 
продукції, визначеної у підпунктах «д» – «ж» 
підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 Податкового 
кодексу України, шт.

11 588

Обсяги виробленої продукції згідно з показниками 
витратомірів-лічильників обсягів виробленої продукції, дал 3 248 830,49

Обсяги залишків спирту, у тому числі того, що знаходиться 
у тарі, упаковці на певну календарну дату, дал б.с. 269 753,5

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

Впровадження цього нормативно-правового акта сприяє досягненню 
визначеної мети, зокрема виконанню вимог Податкового кодексу України, а саме 
забезпечує функціонування Єдиного державного реєстру витратомірів-
лічильників обсягу виробленого спирту етилового шляхом наповнення 
зазначеного державного реєстру інформацією від суб’єктів господарювання.
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