Звіт
про повторне відстеження результативності
Вид та
відстежується

назва

регуляторного

акта,

результативність

якого

Наказ Міністерства фінансів України від 11.04.2017 № 427 «Про
затвердження Змін до Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку» (далі – наказ).
Назва виконавця заходів з відстеження
Департамент прогнозування доходів бюджету
бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України.

та

методології

Цілі прийняття акта
Спрощення ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності суб’єктами господарювання шляхом скорочення часу на оформлення
первинних документів.
Строк виконання заходів з відстеження
Травень 2020 року.
Тип відстеження
Повторне.
Методи одержання результатів відстеження
Відстеження
результативності
статистичним методом.

регуляторного

Дані
та
припущення,
на
основі
яких
результативність, а також способи одержання даних

акта

здійснено

відстежувалась

Для відстеження результативності наказу, за період повторного
відстеження результативності регуляторного акта, здійснено аналіз даних з
інформаційної системи Міністерства фінансів України.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Дія регуляторного акта не вплинула на розмір надходжень до державного
та місцевих бюджетів.
На сферу інтересів громадян наказ не поширювався.
З набранням чинності наказу держава та суб’єкти господарювання не
витрачали додаткові кошти та час на реалізацію його норм.
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Натомість скорочено час на ведення суб’єктами господарювання
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, за рахунок
застосування рахунку-фактури (інвойсу) як первинного документа, що сприяє
зменшенню часу на оформлення кожної господарської операції на 0,15 год
(згідно
з
Міжгалузевими
нормативами
чисельності
працівників
бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 26.09.2003 № 269).
Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та
ступеня досягнення визначених цілей
На підставі результатів повторного відстеження результативності
регуляторного акта можна зробити висновок про те, що шляхом впровадження
цього нормативно-правового акта вдалося досягти визначених цілей, зокрема
скорочення часу на оформлення первинних документів, що, у свою чергу,
призвело до спрощення ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності підприємствами, їх об’єднаннями та госпрозрахунковими
організаціями (крім банків) незалежно від форм власності, установ та
організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету.
Заступник Міністра
фінансів України
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