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Звіт 
про періодичне відстеження результативності  

наказу Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 

„Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення 

податкової накладної” 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 „Про 

затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової 

накладної”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.01.2016  

за № 137/28267  (далі – наказ № 1307). 

2. Назва виконавця заходів з періодичного відстеження результативності 

регуляторного акта 

Міністерство фінансів України. 
 

3. Цілі прийняття акта 

Наказ № 1307 розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу 

України (далі – Кодекс) з урахуванням змін, внесених Законом України  

від 16 липня 2015 року № 643 „Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість”, 

яким, зокрема, внесено низку змін до статті 201 Кодексу, у зв’язку з чим 

виникла необхідність у внесенні змін до форми податкової накладної з метою 

виключення її окремих реквізитів, які втратили актуальність у зв’язку із 

запровадженням системи електронного адміністрування податку на додану 

вартість, а саме таких реквізитів, як місцезнаходження покупця/продавця, 

номер телефону, вид цивільно-правового договору, форма проведених 

розрахунків. 

Крім того, для зручності платників податку у разі постачання/придбання 

товарів/послуг їх філіями податкову накладну доповнено реквізитом „код 

філії”. 

4. Строк виконання заходів з періодичного відстеження результативності 

регуляторного акта 
 

Заходи з періодичного відстеження проводилися протягом лютого  

2020 року. 
 

5. Тип відстеження 

Періодичне відстеження. 
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6. Методи одержання результатів, дані та припущення, на основі яких 

проводилось періодичне відстеження результативності регуляторного 

акта, та способи одержання даних 

Під час проведення періодичного відстеження результативності  

наказу № 1307 застосовувався статистичний метод. 

 

7. Дані, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи 

отримання даних 

Для відстеження результативності регуляторного акта використовувались 

дані з Реєстру платників податку на додану вартість та Єдиного реєстру 

податкових накладних (далі – ЄРПН). 
 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Основними показниками результативності акта є кількість зареєстрованих 

платників податку на додану вартість та кількість зареєстрованих в ЄРПН 

податкових накладних та розрахунків коригування кількісних і вартісних 

показників до податкових накладних суб’єктами господарювання усіх форм 

власності, на яких поширюється дія акта. 
 

Показник результативності 

2017 

станом на 

01.01.2018 

2018 

станом на 

01.01.2019 

2019 

станом на 

01.01.2020 

Кількість зареєстрованих платників ПДВ, у т. ч.:  249 352 272 382 278 133 

юридичних осіб 229 966 251 951 256 346 

фізичних осіб – підприємців 19 386 20 431 21 787 

Кількість складених та зареєстрованих податкових 

накладних та розрахунків коригування в ЄРПН 
239 809 533 253 037 340 268 855 077 

Сума збору до Державного бюджету України ПДВ 

(КБК 14060000), млн.грн 

183 510,96 210 790,30 240 831,03 

 

За результатами аналізу даних таблиці, за порівнювальні періоди в межах 

періодичного відстеження наказу № 1307 встановлено позитивну динаміку за 

кожним визначеним під час підготовки аналізу регуляторного впливу 

показником результативності.  

Так, за 2019 рік в ЄРПН зареєстровано 268 855 077 податкових накладних 

та розрахунків коригування, що на 15 817 737, або 6,3 відс., більше порівняно  

з 2018 роком, та на 29 045 544, або 12,1 відс., більше порівняно з 2017 роком, 

що свідчить про ефективність застосування платниками податку норм 

податкового законодавства в частині складання та реєстрації податкових 

накладних в ЄРПН.  

Разом з тим, як видно з таблиці, при збільшенні кількості зареєстрованих 

платників ПДВ спостерігається позитивна динаміка росту суми збору ПДВ до 

Державного бюджету України, а саме: у 2019 році порівняно з 2018 роком сума 

збору ПДВ до державного бюджету збільшилась на 30 040,73 млн грн, або  

на 14,3 відсотка при темпі приросту кількості зареєстрованих платників ПДВ на 
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2,1 відс., а порівняно з 2017 роком – на 57 320,07 млн грн, або на 31,2 відс., при 

темпі приросту кількості зареєстрованих платників ПДВ на 11,5 відсотка. 

Наведені показники слугуватимуть джерелом порівняльних даних для 

аналізу результативності наказу № 1307 під час проведення періодичних 

відстежень надалі. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Враховуючи позитивну динаміку реєстрації платників ПДВ та тенденцію 

надходжень сум ПДВ до державного бюджету, слід зазначити, що рівень 

поінформованості зареєстрованих платниками ПДВ суб’єктів господарювання 

щодо основних положень наказу № 1307 та рівень дотримання його вимог є 

високим.  

При цьому на підставі результатів періодичного відстеження 

результативності наказу № 1307 можна зробити висновок про те, що в цілому 

шляхом впровадження цього нормативного-правового акта вдається досягти 

визначених цілей, зокрема забезпечення практичного впровадження положень 

Кодексу, в частині правильності заповнення податкової накладної та уникнення 

непорозумінь між контролюючими органами та платниками податку. 

 

 

Заступник Міністра 

фінансів України                                                         Павло ХОДАКОВСЬКИЙ       

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


