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Звіт
про базове відстеження результативності

наказу Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2021 року № 555
«Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання спрощеної 

податкової звітності з податку на додану вартість»

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

Наказ Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2021 року № 555 «Про 
затвердження форм та Порядку заповнення і подання спрощеної податкової 
звітності з податку на додану вартість», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 10 листопада 2021 року за № 1477/37099 (далі – наказ № 555).

2. Назва виконавця заходів з відстеження 
Департамент податкової політики Міністерства фінансів України.

3. Цілі прийняття акта
Наказ № 555 розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу 

України (далі – Кодекс) з урахуванням змін, внесених Законом України 
від 03 червня 2021 року № 1525-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у 
вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та 
удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з 
постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам» (далі – Закон 
№ 1525-ІХ).

Водночас метою Закону № 1525-ІХ є збільшення доходів державного 
бюджету від надходження податку на додану вартість за рахунок залучення до 
оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання електронних 
послуг, що надаються на митній території України нерезидентами фізичним 
особам, та створення сприятливих умов ефективного та необтяжливого 
адміністрування для бізнесу й держави процедур, пов’язаних зі сплатою 
податку.

Наказом № 555 затверджено форми спрощеної податкової декларації з 
податку на додану вартість та уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань 
з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених 
помилок до спрощеної податкової декларації з податку на додану вартість, а 
також Порядок заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку 
на додану вартість. 

4. Строк виконання заходів з відстеження 
Заходи з базового відстеження наказу № 555 проведено з 15 грудня по               

23 грудня 2022 року.
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5. Тип відстеження
Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності наказу № 555 

застосовано статистичний метод.
Збір статистичних даних проведено шляхом здійснення аналізу на основі 

інформаційно-комунікаційних даних Державної податкової служби України.

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

Для відстеження результативності наказу № 555 використано дані 
інформаційних баз ДПС щодо:

кількості осіб – нерезидентів, зареєстрованих як платники податку на 
додану вартість відповідно до статті 2081 Кодексу; 

кількості поданих спрощених податкових декларації з податку на додану 
вартість та сум податку, задекларованих до сплати до Державного бюджету 
України;

суми надходжень до Державного бюджету України податку на додану 
вартість, сплаченого особами – нерезидентами, зареєстрованими як платники 
податку на додану вартість.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Згідно з даними інформаційних баз ДПС станом на 01 грудня 2022 року 

кількість осіб – нерезидентів, зареєстрованих як платники податку на додану 
вартість відповідно до статті 2081 Кодексу, становила 79 осіб, якими у 2022 році 
подано до ДПС 126 спрощених податкових декларацій з податку на додану 
вартість.

Сума податку, нарахованого до сплати, за поданими спрощеними 
податковими деклараціями з податку на додану вартість станом на 01 грудня 
2022 року становить 63,9 млн доларів США та 51,6 млн євро.

Разом з тим у 2022 році станом на 01 грудня 2022 року сума податку на 
додану вартість, сплаченого до Державного бюджету України особами – 
нерезидентами, зареєстрованими як платники податку на додану вартість, з 
урахуванням поданих уточнюючих розрахунків податкових зобов’язань з 
податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених 
помилок до спрощених податкових декларацій з податку на додану вартість 
становить 64,0 млн доларів США та 51,3 млн євро.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень 
акта є високим, оскільки регуляторний акт оприлюднено на вебпорталах 
Міністерства фінансів України, ДПС та розміщено на спеціальному 
портальному рішенні «Особам – нерезидентам – постачальникам електронних 
послуг».
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Отже, положення наказу № 555 надали змогу реалізувати вимоги Кодексу 
у частині забезпечення можливості подання за допомогою спеціального 
портального рішення «Особам – нерезидентам – постачальникам електронних 
послуг» спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість особами – 
нерезидентами, зареєстрованими як платники податку на додану вартість згідно 
зі статтею 2081 Кодексу.

Наведені показники слугуватимуть джерелом для порівняння даних під час 
проведення чергового аналізу результативності наказу № 555 (повторного та 
періодичних відстежень).

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

Результати базового відстеження наказу № 555 вказують на цілковите 
досягнення регуляторним актом задекларованих цілей державного регулювання 
у сфері адміністрування податку на додану вартість, а отже, й на ефективність 
реалізації норм Закону № 1525-ІХ.

Зокрема, прийняття наказу № 555 забезпечило можливість подання 
спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість особами – 
нерезидентами, зареєстрованими як платники податку на додану вартість, які 
надають електронні послуги на митній території України фізичним особам.

Надалі ефективність регуляторного акта характеризуватиметься 
забезпеченням збільшення кількості осіб – нерезидентів, зареєстрованих як 
платники податку на додану вартість, кількості поданих спрощених податкових 
декларацій та збільшенням надходжень податку до бюджету, що буде 
визначено на основі порівняльних даних при проведенні повторного та 
періодичних відстежень результативності регуляторного акта.

Міністр фінансів України          Сергій МАРЧЕНКО


