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РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу

проекту (програми) «Ефективне управління державними фінансами ІІІ. 
Напрям: передумови для реалізації стандартів ЄС 

та міжнародних податкових стандартів»

Піврічний/річний/заключний (зазначити 
необхідне)

Річний

Період звітування 01.01.2022-30.12.2022
1. Вихідні дані проекту (програми)

Партнер з розвитку Уряд Федеративної Республіки Німеччина через 
Федеральне міністерство економічного співробітництва 
та розвитку Німеччини (BMZ)

Бенефіціар Міністерство фінансів України
Реципієнт Міністерство фінансів України, Державна податкова 

служба України
Номер реєстраційної картки проекту 4168-04

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів
Узагальнені результати реалізації 
проекту (програми) в кількісних та/або 
якісних показниках 

1) Проектом  GIZ «Ефективне управління 
державними фінансами ІІІ» (далі – Проект) для 
працівників Мінфіну та ДПС протягом 2022 року було 
проведено 7 практичних онлайн-семінарів. 
2) Проектом завершено курси  з англійської мови для 
працівників Мінфіну та ДПС (у вересні 2022 року).
3) Проектом забезпечено переклад документів, а саме: 
проєкту Угоди між Європейським Союзом та Україною 
про участь України в програмі Fiscalis на період  2022 –
2027 років, Багатосторонньої угоди компетентних 
органів про автоматичний обмін звітами в розрізі країн, 
документів ФРН щодо попереднього узгодження 
ціноутворення; 
4) Організовано заходи із надання психологічної 
підтримки, у тому числі для працівників ДПС.

Посилання на інтернет-ресурси, де 
розміщено інформацію про результати 
реалізації проекту (програми) та інші 
матеріали або документи, розроблені в 
рамках проекту (програми)

https://www.mof.gov.ua/uk/nimecke-tovaristvo-
mizhnarodnogo-spivrobitnictva-giz

Загальна сума витрачених під час 
реалізації проекту (програми) коштів 
міжнародної технічної допомоги на 
кінець звітного періоду (за наявності),
у тому числі за категоріями:

Допомога безпосередньо у вигляді коштів не надходила.

послуги з організації тренінгів, навчання, 
опитування, інформаційні кампанії

-

консультаційні послуги -
обладнання -
будівельні, ремонтні роботи, технічний 
нагляд

-

адміністративні витрати виконавця -

https://www.mof.gov.ua/uk/nimecke-tovaristvo-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-giz
https://www.mof.gov.ua/uk/nimecke-tovaristvo-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-giz
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3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими
Кількісні 

та/або якісні 
критерії 

результатив-
ності проекту 

(програми)

Заплановані результати 
на кінець звітного 

періоду

Фактичні результати на кінець звітного періоду

Мета проекту 
(з 01.07.2019 
до 
30.12.2022) – 
зміцнення 
ефективного 
управління 
державними 
фінансами.
Індикатори 
проекту:
-нові 
процедури чи 
інструменти 
по 
відношенню 
до управління 
персоналом, 
менеджменту 
знань чи 
комунікації, 
інтегровані у 
процеси 
управління;
-додаткові 
закони чи 
підзаконні 
акти щодо 
акцизного 
податку та 
податку на 
додану 
вартість, 
адаптовані до 
відповідних 
Директив ЄС.

Очікувані результати 
співпраці:
-зміцнення 
інституційних 
спроможностей щодо 
управління персоналом 
та комунікації;
-посилення передумов 
для впровадження 
міжнародних податкових 
стандартів та стандартів 
ЄС;
-підтримка процесів змін 
в органах державної 
влади, зокрема ДПС, для 
сприяння ефективного 
здійснення податкового 
адміністрування;
-гармонізація 
національного 
українського 
законодавства у сфері 
акцизного 
оподаткування, ПДВ 
та/або міжнародного 
оподаткування з 
урахуванням права ЄС;
-покращення функції 
здійснення податкового 
адміністрування;
-підтримка реалізації 
окремих національних 
цілей сталого розвитку в 
межах порядку денного 
ООН до 2030 року, 
зокрема мобілізації 
ресурсів із внутрішніх 
джерел шляхом 
реформування системи 
оподаткування.

Протягом 2022 року в рамках реалізації Проекту  
GIZ «Ефективне управління державними фінансами ІІІ» 
(далі – Проект) за напрямом «Передумови для реалізації 
стандартів ЄС та міжнародних податкових стандартів» 
для працівників Мінфіну та ДПС було проведено:

- у Міністерстві фінансів України 4 онлайн-
семінари з питань міжнародного оподаткування  (21-22, 
24 червня; 27-29 липня; 04-05, 07 жовтня та 21 листопада, 
20-22 грудня) та 3 онлайн-семінари з питань податку на 
додану вартість (27-28 червня;  06-08 вересня та 22-24 
листопада); 

- у ДПС 1 робоча зустріч на тему «Підтримка 
впровадження схеми торгівлі квотами та викиди 
парникових газів (CTB) в Україні (10 лютого).

Інформація, отримана під час семінарів щодо 
міжнародного оподаткування  буде використана:

- для подальшого аналізу розвитку глобальних 
ініціатив ОЕСР Pillar 1 & Pillar 2 в контексті 
потенційного збільшення бази оподаткування в Україні;

-  при підготовці змін до Податкового кодексу України 
щодо удосконалення трансфертного ціноутворення, 
попереднього узгодження ціноутворення у 
контрольованих операціях (APA), процедури взаємного 
узгодження;

 - під час імплементації директив ЄС з питань 
адміністративного співробітництва (DAC директив) до 
національного законодавства України.

Відомості та знання, отримані під час семінарів 
стосовно оподаткування податком на додану вартість  
операцій, які здійснюються на ринку електричної енергії 
в країнах ЄС, а також  подальшої адаптації українського 
законодавства до законодавства ЄС, у зв’язку із набуттям 
Україною статусу кандидата ЄС (перехідний період), 
будуть застосовані під час прийняття рішення щодо 
необхідності внесення змін до національного 
законодавства України. 

У вищевказаних заходах взяли участь також 
представники Комітету Верховної Ради України з 
питань фінансів, податкової та митної політики, 
Міністерства енергетики України, ДПС та національний 
експерт з імплементації європейського законодавства до 
законодавства ЄС.
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Проектом з травня 2021 року до вересня 2022 року 
проведено курси англійської мови для представників 
Мінфіну та ДПС.
      Проектом було також здійснено переклад:

- Угоди між Європейським Союзом та Україною 
про участь України в програмі Fiscalis на період 2022-
2027 років та Багатосторонньої угоди компетентних 
органів про автоматичний обмін звітами в розрізі країн;

- документів ФРН щодо попереднього узгодження 
ціноутворення, а саме: зразок документа з позицією для 
процедури взаємного узгодження;  Пам’ятка, приклад 
листа підтвердження взаємного розуміння 
двосторонньої процедури попереднього узгодження 
ціноутворення, зразок запиту стосовно запитань до 
заявки на впровадження процедури АРА, зразок Заявки 
на продовження Угоди про попереднє узгодження 
ціноутворення (АРА) між США та Німеччиною;

- проекту Закону України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо імплементації 
міжнародного стандарту автоматичного обміну 
інформацією про фінансові рахунки» (реєстраційний    
№ 8131 від 17.10.2022).

Слід зазначити, що знання, отримані під час 
семінарів застосовуються при здійсненні експертиз 
проектів законів України, зареєстрованих у Верховній 
Раді України, та при підготовці пропозицій до 
нормативних актів, розроблених центральними 
органами виконавчої влади.

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)
Проект мав позитивний вплив, оскільки міжнародний досвід використовувався під час 

розробки та удосконалення податкового законодавства, а також  з метою виконання зобов’язань 
України у сфері європейської інтеграції, зокрема Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 
наближення національного законодавства до законодавства ЄС та стандартів ОЕСР з питань 
оподаткування.

5. Проблемні питання та/або пропозиції
Проблемні питання відсутні.

Координатор проекту

Заступник Міністра 
фінансів України ________________

(підпис)
Світлана ВОРОБЕЙ

  (ім’я прізвище)


