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ЗВІТ
про повторне відстеження результативності наказу 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»

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 від 18.12.2019 № 391-IX 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного 
податку» (далі – Закон України № 391-IX).

4. Строк виконання заходів із відстеження
Повторне відстеження результативності здійснювалося у грудні 2022 року у 

період з 14 листопада 2022 року по 12 грудня 2022 року.

5. Тип відстеження
Повторне відстеження.

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

використовувалися статистичні методи одержання результатів відстеження.
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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.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Показники результативності регуляторного акта за період з 01.01.2021 –

01.11.2022:

Назва показника результативності акта Станом 
на 01.01.2022

Станом 
на 01.11.2022

Надходження з акцизного податку на спирт 
етиловий, тис. грн 116 883,30 108 917,80

Середньомісячні надходження акцизного 
податку на спирт етиловий, тис. грн 9 740,28 9 901,62

Надходження з акцизного податку на пальне, 
тис. грн 15 091 336,20 2 377 416,10

Середньомісячні надходження акцизного 
податку на пальне, тис. грн 1 371 939,65 216 128,74

Кількість платників акцизного податку 4 737 5 581

За два роки від впровадження нових форм документів, затверджених 
наказом № 729 (з 27.01.2021), станом на 01.11.2022 було досягнуто позитивної 
динаміки в надходженнях акцизного податку на спирт етиловий, які у 
перерахунку на середньомісячні показники зросли з 9 740,28 тис. грн в 2021 році 
до 9 901,62 тис. грн в 2022 році, тобто на 1,7 %. 

Надходження з акцизного податку на пальне скоротилися з 
15 091 336,20 тис. грн в 2021 році до 2 377 416,10 тис. грн в 2022 році, тобто на 
84 %. Значне скорочення податкових надходжень акцизного податку з пального 
у 2022 році порівняно з попереднім періодом зумовлене тимчасовим 
впровадженням на території України на період дії воєнного стану (з березня по 
вересень поточного року) нульових ставок акцизного податку майже на всі види 
пального. 

Водночас кількість платників акцизного податку збільшилася майже на 
18 %, з 4 727 в 2021 році до 5 581 в 2022 році, що свідчить про те, що Державна 
податкова служба України повною мірою забезпечила реєстрацію платників 
акцизного податку на підставі відомостей з заяв про реєстрацію платника 
акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних 
складів.

Крім того, упродовж 2022 року в середньому за місяць суб’єктами 
господарювання реєструвалося 1,0 млн шт. акцизних накладних, що на 
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0,7 млн шт. менше порівняно з минулим періодом. Це пов’язано з тим, що 
відповідно до підпункту 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового 
кодексу України на період дії правового режиму воєнного стану зупинено 
перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим 
законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 
органи, зокрема в частині своєчасності реєстрації акцизних накладних.

Витрати на складання, відправку на реєстрацію та отримання підтвердження 
однієї акцизної накладної збільшилися з 10,83 грн (0,3 год. × 36,11 грн/год.) в 
2021 році до 12,12 грн (0,3 год. × 40,46 грн/год.) в 2022 році, що обумовлене 
збільшенням мінімального погодинного розміру оплати праці. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з положеннями 
регуляторного акта високий, оскільки акт розміщено на офіційному вебпорталі 
Верховної Ради України в розділі «Законодавство», правовому порталі України 
«ЛІГА:ЗАКОН».

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 № 391-IX). 

Також, як свідчать показники результативності акта, у період здійснення 
заходів із повторного 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


