Звіт
про повторне відстеження результативності
наказу Міністерства фінансів України від 23.03.2018 № 381
„Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України
від 28 січня 2016 року № 21”
1. Вид та назва регуляторного акта
Наказ Міністерства фінансів України від 23.03.2018 № 381 „Про внесення
змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21”,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.04.2018 за № 451/31903
(далі – наказ № 381).
2. Назва виконавця заходів з повторного відстеження результативності
регуляторного акта
Міністерство фінансів України.
3. Цілі прийняття акта
Наказ № 381 розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України
(далі – Кодекс), з урахуванням змін, внесених Законом України
від 07 грудня 2017 року № 2245-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році” (далі – Закон
№ 2245-VIII).
Так, відповідно до змін, внесених Законом № 2245-VIII до пункту 51
підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу, сільськогосподарські товаровиробники,
внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України
від 24 червня 2004 року № 1877-IV „Про державну підтримку сільського
господарства України” (далі – Закон № 1877), подають податкову декларацію з
ПДВ з додатком, у якому зазначають обсяг податкових зобов’язань з ПДВ з
постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними
пунктом 161.3 статті 161 Закону № 1877, розрахований за даними податкових
накладних за відповідний звітний податковий період, зареєстрованих у Єдиному
реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).
Форми та Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на
додану вартість, затверджені наказом Міністерства фінансів України від
28.01.2016 № 21 (з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства фінансів
України від 23.02.2017 № 276 „Про затвердження Змін до деяких нормативноправових актів Міністерства фінансів України”), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України від 29.01.2016 за № 159/28289 (далі – Порядок № 21).
З огляду на зазначене виникла необхідність у внесенні змін до форм
податкової
з податку на додану вартість, виклавши
у новій
редакції.
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4. Строк виконання заходів з повторного відстеження
результативності регуляторного акта
Заходи з повторного відстеження проводилися протягом травня 2020 року.
5. Тип відстеження
Повторне відстеження.
6. Методи одержання результатів, дані та припущення, на основі яких
проводилось повторне відстеження результативності регуляторного акта,
та способи одержання даних
Під час проведення повторного відстеження результативності наказу
№ 381 застосовано статистичний метод (на основі офіційних даних Державної
податкової служби України).
7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Аналіз якісних показників проводився за результатами здійснення
контролюючими органами контролю за правильністю дотримання відповідних
норм Кодексу. Результатні дані наведені в таблиці 1 у зведеному вигляді.
Таблиця 1
№
з/п
1

2

3

Показник
Кількість зареєстрованих платників ПДВ, у т. ч.:
юридичних осіб
фізичних осіб – підприємців
Кількість сільськогосподарських товаровиробників, які внесені до
Реєстру отримувачів бюджетної дотації, у т. ч.:
юридичних осіб
фізичних осіб – підприємців
Сума збору до Державного бюджету України податку на додану
вартість, млн грн
юридичних осіб
фізичних осіб – підприємців
Інші показники

(з дати набрання чинності наказом № 381)
4

5

Кількість складених та зареєстрованих податкових накладних у
Єдиному реєстрі податкових накладних платниками податку на
додану вартість – сільськогосподарськими товаровиробниками,
внесеними до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до
Закону № 1877, у т. ч.:
сума податку на додану вартість, зазначена в таких накладних,
млн грн
Кількість податкових декларацій з податку на додану вартість,
поданих платниками податку на додану вартість –
сільськогосподарськими товаровиробниками, внесеними до
Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону
№ 1877

Станом на
01.01.2019
278 133
256 346
21 787
2296

Період
Станом на
01.01.2020
272 382
251 951
20 431
2175

Станом на
01.04.2020
274 813
252 751
22 062
2153

2294
2
210 790,3

2174
1
240 831,0

2152
1
65 324,6

208 571,1
2 219,2

238 167,0
64 661,5
2 664,0
663,1
Період
з 01.06.2018 по 01.04.2020 (включно)
1 986 539

37 246,5
42 551

За результатами аналізу даних таблиці 1 у 2019 році станом на 01.01.2020
кількість зареєстрованих платників податку на додану вартість зменшилась
порівняно з відповідним періодом минулого року (станом на 01.01.2019) на 5 751
платника, або на 2 відс., з них: 4 395 юридичних осіб та 1 356 фізичних осіб –
підприємців.
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Слід зазначити, що при зменшені кількості зареєстрованих платників
податку на додану вартість спостерігається позитивна динаміка росту суми збору
податку до Державного бюджету України.
Так, у 2019 році порівняно з 2018 роком сума надходжень податку на додану
вартість до державного бюджету збільшилась на 30 040,7 млн грн, або на
14 відсотків.
У зв’язку із затвердженням у новій редакції додатка 9 платниками
податку – сільськогосподарськими товаровиробниками, внесеними до Реєстру
отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону № 1877, з дати набрання
чинності наказом № 381 подано 42 551 податкову декларацію з податку на
додану вартість з додатком 9, у якому передбачено зазначення обсягу податкових
зобов’язань з податку на додану вартість із постачання товарів за результатами
діяльності за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону № 1877,
розрахованого за даними податкових накладних за відповідний звітний
податковий період, зареєстрованих у ЄРПН, з метою отримання такими
сільськогосподарськими товаровиробникам бюджетної дотації.
Водночас варто зазначити, що цією категорією платників –
сільськогосподарськими товаровиробниками за вказаний період складено та
зареєстровано в ЄРПН 1 986 539 податкових накладних на загальну суму податку
на додану вартість 37 246,5 млн гривень.
Отже, за результатами проведеного в рамках повторного відстеження наказу
№ 381 аналізу за порівнювальні періоди встановлено позитивну динаміку за
кожним визначеним під час підготовки аналізу регуляторного впливу
показником результативності.
Таким чином, положення наказу № 381 забезпечили створення для
платників податків умов щодо декларування у податковій звітності з податку на
додану вартість необхідних показників, які враховуються під час обрахунку
розміру суми бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських
товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської
продукції відповідно до Закону № 1877.
Крім того, затвердження наказом № 381 у новій редакції додатків 1 та 5 до
податкової декларації з податку на додану вартість та надання платником
відповідної інформації, передбаченої у вказаних додатках, забезпечило
можливість реєстрації платниками податку в ЄРПН податкових
накладних/розрахунків коригування у порядку, визначеному пунктом 2001.9
статті 2001 Кодексу.
Наведені показники слугуватимуть джерелом порівняльних даних для
аналізу результативності наказу № 381 під час проведення періодичних
відстежень.
8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Враховуючи позитивну динаміку за кожним із визначених показників
результативності, слід зазначити, що рівень поінформованості зареєстрованих
платників податку на додану вартість суб’єктів господарювання щодо основних
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положень наказу № 381 та рівень дотримання його вимог є високим.
За результатами аналізу відстеження можна зробити висновок про те, що в
цілому шляхом прийняття цього нормативного-правового акта вдається досягти
визначених цілей, зокрема забезпечення практичного впровадження положень
Кодексу в частині запровадження механізму обрахунку суми бюджетної дотації
платникам податку – сільськогосподарським товаровиробникам, внесеним до
Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону № 1877, а також
забезпечено реалізацію механізму реєстрації платниками податку в ЄРПН
податкових накладних на суму перевищення (ƩПеревищ) у порядку, визначеному
абзацом першим пункту 2001.9 статті 2001 Кодексу.
Також, затверджені наказом № 381 зміни до форми податкової звітності з
податку на додану вартість надають можливість контролюючим органам більш
ефективно проводити аналіз задекларованих платниками сум податку,
зазначених у податкових накладних/розрахунках коригування, які не
зареєстровані в ЄРПН.
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