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Звіт 

про періодичне відстеження результативності  

наказу Міністерства фінансів України від 14.12.2020 № 764 

«Про затвердження форми та Порядку заповнення Звіту в розрізі країн 

міжнародної групи компаній» 

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми та Порядку 

заповнення Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній» (далі – наказ). 
 

Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

регуляторного акта 

Департамент міжнародного оподаткування Міністерства фінансів України. 
 

Цілі прийняття акта 

Удосконалення структури звітності з трансфертного ціноутворення 

відповідно до рекомендацій ОЕСР шляхом запровадження форми та Порядку 

заповнення Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній, які розроблено 

відповідно до підпункту 39.4.11 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу 

України (далі – Кодекс).  
 

Строк виконання заходів з відстеження 

Січень 2021 року. 
 

Тип відстеження 

Базове. 
 

Методи одержання результатів відстеження 

Результати базового відстеження наказу шляхом збору і аналізу звернень та 

пропозицій суб’єктів господарювання. 
 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

а також способи одержання даних 

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія цього акта.  

Регуляторний акт поширюється лише на суб’єктів господарювання, які є 

платниками податку на прибуток, на яких поширюються вимоги Кодексу щодо 

дотримання правил трансфертного ціноутворення у контрольованих операціях 

(зокрема, річний дохід такого платника податків від будь-якої діяльності, 

визначений за правилами бухгалтерського обліку, має перевищувати 150 

мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний 

податковий (звітний) рік), і які при цьому є учасниками міжнародних груп 

компаній та щодо яких виконуються обставини, визначені підпунктом 39.4.10 

пункту 39.4 статті 39 Кодексу.  
 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень 

акта.  
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Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект регуляторного 

акта, аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення 

розміщувалися на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України в мережі 

Інтернет www.minfin.gov.ua в рубриці «Законодавство/ Проекти регуляторних 

актів для обговорення/Проекти регуляторних актів для обговорення у 2020 р.». 
 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

До якісних та кількісних показників результативності регуляторного акта, 

щодо якого здійснювалось базове відстеження, можна віднести: 

-підвищення ефективності контролю податковими органами за 

застосуванням правил трансфертного ціноутворення; 

-завершення Україною процедур, необхідних для запровадження  

автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією, зокрема, 

підписання Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний̆ 

обмін міждержавними звітами (Мultilateral Сompetent Authority Agreement on the 

Exchange of Country-by-Country Reports);  

- початок обміну податковою та фінансовою інформацією з компетентними 

органами іноземних країн. 
 

До дня прийняття наказу звернень та пропозицій від суб’єктів 

господарювання стосовно порядку заповнення і подання ДПС Звіту у розрізі 

країн міжнародної групи компаній до Міністерства фінансів України не 

надходило. 
 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Проблеми, які обумовили необхідність прийняття нормативного акта, були 

вирішені шляхом його прийняття та розміщення відповідної інформації на 

офіційному вебсайті Міністерства фінансів України.  

На підставі результатів базового відстеження результативності 

регуляторного акта можна зробити висновок про те, що в цілому шляхом 

впровадження цього нормативного акта вдалося досягти визначених цілей. 

Остаточний висновок щодо ступеня досягнення визначених цілей можна буде 

зробити за результатами повторного відстеження його результативності, яке 

буде проводитися через рік, починаючи з дня набрання ним чинності або 

набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня 

набрання чинності цим актом або більшістю його положень, якщо рішенням 

регуляторного органу, який прийняв цей регуляторний акт, не встановлено 

більш ранній строк. 

 

 

Міністр фінансів України                      Сергій МАРЧЕНКО 

 

«___»__________2021 р. 

 

http://www.minfin.gov.ua/
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