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Звіт
про повторне відстеження результативності регуляторного акта  

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

Наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2018 № 308 «Про 
затвердження форм заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, 
розрахунку доходу за попередній календарний рік, запиту про отримання витягу 
з реєстру платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного 
податку» (далі – наказ № 308).

2. Виконавець заходів із відстеження 
Департамент податкової політики Міністерства фінансів України.
3. Мета прийняття регуляторного акта 
Наказ № 308 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 
Листопад  2021 року
5. Тип відстеження 
Повторне.
6. Методи одержання результатів відстеження 

Аналіз статистичних показників станом на 01 листопада 2021 року щодо:
кількості суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців) – платників єдиного податку І – ІІІ групи та платників єдиного 
податку ІV групи, зареєстрованих у Реєстрі; 

кількості поданих запитів платниками єдиного податку;
кількості наданих витягів з реєстру платників єдиного податку, виданих 

контролюючим органом (в електронному та паперовому вигляді); 
кількості прийнятих і опрацьованих заяв про застосування спрощеної 

системи оподаткування.
7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також 

способи одержання даних
Для визначення значень показників результативності регуляторного акта 

використовувалися виключно статистичні дані та інформація з реєстру 
страхувальників.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Станом на 01 листопада  2021 року:



2

1) кількість суб’єктів господарювання,  зареєстрованих у Реєстрі: 
фізичних  осіб – підприємців – І група – 215,8  тис. осіб,  ІІ група – 634,9  

тис. осіб,  ІІІ група –  694,7 тис. осіб, ІV  група –  0,3 тис. осіб;  
юридичних  осіб – ІІІ група –  175,7 тисяч,  ІV  група –  31,6 тис.;
2) кількість поданих запитів фізичними  особами – підприємцями, 

платниками єдиного податку  наростаючим  підсумком  з  початку  року – 345,5 
тис., відмовлено у  видачі  витягу –   1,0 тис.; 

3) кількість наданих витягів фізичним особам – підприємцям з реєстру 
платників єдиного податку, виданих контролюючим органом (в електронному та 
паперовому вигляді) – 344,5 тисяч, відмовлено у  видачі  витягу – 1,0 тис.;

4) кількість прийнятих і опрацьованих заяв фізичних осіб – підприємців про 
застосування спрощеної системи оподаткування  наростаючим  підсумком  з  
початку  року  335,9 тисяч.

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

Ефективність регуляторного акта характеризується забезпеченням повноти 
обліку платників єдиного податку, а саме:

кількість поданих запитів фізичними  особами – підприємцями платниками 
єдиного податку та наданих їм витягів у порівнянні з минулим роком 
збільшилася на 28 %, при цьому відмовлено у  видачі  витягу  на 500 менше; 

кількість прийнятих і опрацьованих заяв фізичних осіб – підприємців про 
застосування спрощеної системи оподаткування в порівнянні з минулим роком 
збільшилась на 19 %.  

Отже, можна зробити висновок, що впровадження регуляторного акта 
досягло головної мети – спрощення процедури (механізму) застосування 
спрощеної системи оподаткування шляхом запровадження електронного сервісу 
отримання та видачі відповідних документів, врегулювання окремих питань 
застосування спрощеної системи оподаткування суб’єктами господарювання 
(юридичними та фізичними особами), у тому числі платниками четвертої групи.
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