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Звіт 
про повторне відстеження результативності наказу Міністерства 

фінансів України від 01.06.2020 № 261 «Про внесення змін до Порядку 
обміну електронними документами з контролюючими органами» 

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

Наказ Міністерства фінансів України від 01.06.2020 № 261 «Про внесення 
змін до Порядку обміну електронними документами з контролюючими 
органами», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.07.2020 року                       
за № 723/35006.

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

Міністерства фінансів України, Державна податкова служба України.

3. Цілі прийняття акта
Державне регулювання спрямоване на спрощення обміну електронними 

документами з контролюючими органами та досягнення цілі щодо зменшення 
податкового навантаження на платників податків та зменшення часу на їх 
адміністрування, визначеної Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, 
схваленою постановою Верховної Ради України від 04 жовтня 2019 року № 188-ІХ.

4. Строк виконання заходів з відстеження 
Грудень 2022 року.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)
Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Під час повторного відстеження результативності регуляторного акта 

використано загальні статистичні дані стосовно кількості суб’єктів 
господарювання, які подали звітність засобами електронного зв’язку в 
електронному вигляді з дотриманням вимог законів України «Про електронні 
документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі 
послуги».
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7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних

Для відстеження результативності регуляторного акта використовується 
інформація Єдиного банку даних про платників – юридичних осіб, Державного 
реєстру фізичних осіб та Реєстру страхувальників.

8. Кількісні та якісні показники результативності акта
З початку 2022 року подали звітність в електронному вигляді 2 227 697 

суб’єктів господарювання. В порівнянні з 2021 роком, у якому подали звітність 
в електронному вигляді 2 079 854 суб’єкта, кількість таких суб’єктів 
збільшилася на 7,1%.

Наведені показники слугуватимуть надалі джерелом порівняльних даних 
для аналізу результативності під час проведення періодичних відстежень. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання є високим. 
Регуляторний акт було оприлюднено на офіційному вебпорталі Державної 
податкової служби України (www.tax.gov.ua).

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

Регуляторний акт надав можливість реалізації спрощеного механізму 
електронного документообігу між суб’єктами електронного документообігу та 
досягнення цілі щодо зменшення податкового навантаження на суб’єктів 
господарювання та зменшення часу на їх адміністрування.

Перший заступник Міністра                                                            Денис УЛЮТІН
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