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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 26 травня 2020 року № 241 «Про 

затвердження Змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими 

агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 

фізичних осіб,  і сум утриманого з них податку» (далі – наказ № 241). 
 

2. Виконавець заходів із відстеження 

Департамент податкової політики Міністерства фінансів України. 
 

3. Мета прийняття регуляторного акта 

Наказ № 241 розроблено з метою запровадження уніфікованих форм заяви про 

застосування спрощеної системи оподаткування,  розрахунку доходу за попередній 

календарний рік, запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку, 

витягу з реєстру платників єдиного податку. 
 

4. Строк виконання заходів із відстеження  
Серпень–вересень 2021 року. 
 

5. Тип відстеження  

Базове. 
 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Аналіз статистичних показників за період III і IV квартали 2020 року та I і II 

квартали 2021 року щодо: 

1) розміру податкових надходжень до бюджетів, пов’язаних з дією акта; 

2) кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта; 

3) кількості поданої звітності з інформацією за новими ознаками. 
 

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  

Згідно з додатком 1ДФ та 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, 

утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору»  до 

Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 
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платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум 

нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

13.01.2015  № 4,  за період період III і IV квартали 2020 року та I і II квартали 2021 року: 

1) розмір податкових надходжень до бюджетів, пов’язаних з дією акта – 5 089,0 

млн грн; 

2) кількість суб’єктів господарювання, на яких поширювалася дія акта – 141,9 тисяч; 

3) кількість поданої звітності з інформацією за новими ознаками – 279,9 тис. звітів. 

Наведені показники є джерелом порівняльних даних для аналізу 

результативності наказу під час проведення повторного відстеження. 
 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

Впровадження цього нормативно-правового акта сприяє досягненню визначеної 

мети, зокрема забезпеченню приведення у відповідність нормативно-правового акта 

Міністерства фінансів України із законами України від 10.07.2018 № 2497-VIII  «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо 

стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств», від 

23.07.2018 № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та 

перегляду ставок окремих податків і зборів»  та від 05.12.2019  № 344-IX «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов 

для діяльності підприємств та організацій, заснованих громадськими об'єднаннями 

осіб з інвалідністю». 

Ефективність регуляторного акта характеризуватиметься забезпеченням 

можливості використання податковими агентами удосконаленого переліку ознак 

доходів фізичних осіб, визначених додатком до Порядку заповнення та подання 

податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь фізичних осіб,  і сум утриманого з них податку, та  надання 

достовірних відомостей податковими агентами під час подання податкової звітності 

при нарахуванні (утриманні/сплаті) податку на доходи фізичних осіб, що буде 

визначено на основі порівняльних даних при проведенні повторного та періодичних 

відстежень результативності регуляторного акта.  
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