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ЗВІТ
про базове відстеження результативності наказу Міністерства фінансів 

України від 18.03.2021 № 159 «Про затвердження Змін до Порядку 
функціонування Електронного кабінету»

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

Наказ Міністерства фінансів України від 18.03.2021 № 159 «Про 
затвердження Змін до Порядку функціонування Електронного кабінету», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2021 року за 
№ 573/36195 (далі – наказ № 159).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 
регуляторного акта

Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи 
Міністерства фінансів України, Державна податкова служба України.

3. Цілі прийняття акта
Прийняття наказу № 159 спрямоване на:
приведення визначення «Електронний кабінет» у відповідність до вимог 

Закону України від 14 липня 2020 року № 786-ІХ «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та 
спрощення роботи фізичних осіб – підприємців»; 

забезпечення приведення у відповідність до вимог Закону України 
від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та 
логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466-IX) 
щодо створення правових підстав для платників податку, які подають звітність в 
електронному вигляді, обрати спосіб спілкування контролюючих органів з ними 
через електронний кабінет;

затвердження уніфікованих форм заяви про бажання отримувати документ 
через електронний кабінет та заяви про відмову отримувати документ через 
електронний кабінет.

4. Строк виконання заходів відстеження
З 21 травня 2021 року по 01 серпня 2022 року.

5. Тип відстеження
Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Статистичний метод.

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

Базове відстеження результативності наказу № 159 здійснено шляхом 
аналізу поданих платниками податків заяв про бажання/відмову отримувати 
документ через електронний кабінет щодо дотримання норм Закону № 466-ІХ.
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Дія регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання усіх 

форм власності.
Витрати суб’єктів господарювання – платників податку, які виникнуть 

внаслідок дії регуляторного акта, – відсутні.
Рівень поінформованості платників податку щодо основних положень 

наказу № 159 є високим.

Показники результативності За період відстеження

Кількість суб’єктів господарювання, 
які подали звітність в електронному вигляді 2 784 512

Кількість поданої платниками податків 
звітності в електронному вигляді 64 963 311

Кількість поданих платниками податків 
заяв про бажання отримувати документ 
через електронний кабінет

645

Кількість поданих платниками податків 
заяв про відмову отримувати документ через 
електронний кабінет

44

Кількість сформованих податковим 
органом та направлених платникам податків 
через електронний кабінет електронних 
документів (крім електронних документів 
щодо обробки поданої податкової звітності 
та запитів на отримання інформації)

18640

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

За результатами базового відстеження результативності регуляторного акта– 
наказу № 159 можна зробити висновок про те, що в цілому його реалізація 
дозволила досягти визначених цілей, забезпечила правильне застосування норм 
податкового законодавства.

Перший заступник 
Міністра фінансів України                                                          Денис УЛЮТІН


