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Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акта

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

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729 «Про 
затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з 
реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної 
накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення 
(коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку 
спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку 
коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку 
пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового» (далі 
– наказ № 729).

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

3. Мета прийняття регуляторного акта
Наказ № 729 розроблено з метою приведення нормативно-правових актів у 

відповідність до змін, що передбачені Законом України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо 
покращення адміністрування акцизного податку».

4. Строк виконання заходів із відстеження
З 15.12.2021 по 15.01.2022.

5. Тип відстеження
Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення базового відстеження результативності наказу № 729 

використовувалися статистичні методи одержання результатів 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

Надходження з акцизного податку на спирт 
етиловий, тис. грн 116 883,3

Надходження з акцизного податку на пальне, 
тис. грн 15 091 336,2

Кількість платників акцизного податку, шт., в 
т. ч.: 4 737

юридичних осіб 4 383 
фізичних осіб-підприємців 354

Крім того, в середньому за місяць суб’єктами господарювання реєструються 
1,7 млн шт. акцизних накладних. Витрати на складання, відправку на реєстрацію 
та отримання підтвердження однієї акцизної накладної становлять:

0,3 год *36,11 грн/год = 10,83 гривень, де 36,11 грн/год – мінімальний 
погодинний розмір оплати праці у 2021 році. 

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

Впровадження цього нормативно-правового акта сприяє досягненню 
визначеної мети, зокрема, платники акцизного податку мають змогу подати 
заяву про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або 
спирту етилового та/або акцизних складів, акцизні накладні, розрахунки 
коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку 
пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, які 
приведено у відповідність до норм Податкового кодексу України (зі змінами, 
внесеними Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення 
адміністрування акцизного податку»). 

Також, як свідчать показники результативності акта, у період здійснення 
заходів із відстеження результативності акта зростають надходження акцизного 
податку та кількість платників акцизного податку, що свідчить про позитивний 
ефект від прийняття акта.

Міністр фінансів України                                                      Сергій МАРЧЕНКО


