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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 09 грудня 2020 року № 752 «Про 
внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року 
№ 578»  (далі – наказ № 752).

2. Виконавець заходів із відстеження
Департамент податкової політики Міністерства фінансів України.

3. Мета прийняття регуляторного акта
Наказ № 752 розроблено з метою приведення наказу Міністерства фінансів 

України від 19 червня 2015 року № 578 «Про затвердження форм податкових 
декларацій платника єдиного податку», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України 07 липня 2015 року за № 799/27244 (зі змінами), у відповідність із 
прийнятими законодавчими змінами до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) 
та Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зі змінами  (далі – Закон 
№ 2464), в частині ведення обліку та складення звітності платниками єдиного податку 
– фізичними особами – підприємцями четвертої групи та впровадження подання 
звітності про нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування (далі – єдиний внесок) у складі звітності по єдиному податку, відповідно 
до Закону України від 19 вересня 2019 року № 115-IX «Про внесення змін до Закону 
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних 
осіб», зі змінами, та Закону України від 19 вересня 2019 року № 116-IX «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи 
фізичних осіб» (далі – Закони №№ 115 і 116).

Наказом запроваджено нові форми податкових декларацій платника єдиного 
податку – фізичної особи – підприємця І-ІІІ групи і платника єдиного податку 
четвертої групи, які включають відомості про суми нарахованого доходу 
застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.

4. Строк виконання заходів із відстеження 
Листопад – грудень 2021 року.

5. Тип відстеження 
Базове.
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6. Методи одержання результатів відстеження
Аналіз статистичних показників за період І – III квартали 2020 року та I – IIІ 

квартали 2021 року щодо:
1) кількості суб’єктів господарювання, зареєстрованих у реєстрі платників 

єдиного податку фізичних  осіб – підприємців; 
2) кількості поданих податкових декларацій платника єдиного податку – 

фізичної особи – підприємця.

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 даними інформаційних баз Державної податкової служби України:
- у 2020 році:
1) кількість суб’єктів господарювання, зареєстрованих у реєстрі платників 

єдиного податку фізичних  осіб – підприємців станом на 01 листопада  2020 року – 
1 517,4 тис. осіб, в т. ч.: 

І група –  221,2 тис. осіб,  ІІ група –  661,1 тис. осіб,   ІІІ група – 635,1 тис. осіб, 
ІV група –  0,077 тис. осіб;  

2) кількість поданих податкових декларацій платника єдиного податку – 
фізичної особи – підприємця за період І квартал – три квартали 2020 року – 
1 716,4 тис. одиниць; 

- у 2021 році:
1) кількість суб’єктів господарювання, зареєстрованих у реєстрі платників 

єдиного податку фізичних осіб – підприємців станом на 01 листопада 2021 року – 
1 545,7 тис. осіб, в т. ч.: 

І група – 215,8  тис. осіб,  ІІ група – 634,9  тис. осіб,   ІІІ група –  694,7 тис. осіб, 
ІV група –  0,3 тис. осіб;  

2) кількість поданих податкових декларацій платника єдиного податку – 
фізичної особи – підприємця за період І квартал – три квартали 2021 року – 
1 843,3 тис. одиниць. 

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 наказу Міністерства фінансів України            
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від 19 червня 2015 року № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій 
платника єдиного податку» у відповідність із законодавством та впровадження 
подання звітності по єдиному внеску у складі звітності по єдиному податку, 
відповідно до Законів № № 115 і 116.

Ефективність регуляторного акта характеризуватиметься забезпеченням 
збільшення кількості суб’єктів господарювання, зареєстрованих у реєстрі платників 
єдиного податку фізичних  осіб – підприємців, та кількості поданих податкових 
декларацій платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, що буде 
визначено на основі порівняльних даних при проведенні повторного та періодичних 
відстежень результативності регуляторного акта.  

Міністр                                                                                              Сергій МАРЧЕНКО 

«___»____________________2021


