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Звіт
про періодичне відстеження результативності

наказу Міністерства фінансів України від 25.10.2019 № 454 
«Про внесення змін до Порядку перерахування до державного бюджету 

митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного 
оформлення, та Порядку повернення авансових платежів (передоплати) 

і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів»

1. Вид та назва регуляторного акта
Наказ Міністерства фінансів України від 25.10.2019 № 454 «Про внесення 

змін до Порядку перерахування до державного бюджету митних та інших 
платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, та Порядку 
повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру 
сплачених сум митних платежів», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 29.11.2019 за № 1190/34161 (далі – регуляторний акт).

2. Назва виконавця заходів із відстеження
Державна митна служба України.

3. Цілі прийняття акта
Цілями державного регулювання у цій сфері є:
- автоматизація та встановлення порядку обліку коштів авансових платежів 

(передоплати), що вносяться підприємствами та громадянами до/або під час 
митного оформлення, повернення їх та перерахування митних та інших платежів 
до бюджету засобами програмно-інформаційного комплексу автоматизованої 
системи митного оформлення;

- врегулювання процедури повернення авансових платежів (передоплати) з 
рахунків, відкритих у Казначействі на ім’я митниць та Держмитслужби, а також 
приведення у відповідність до чинних нормативно-правових актів процедури 
повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та 
пені з бюджету;

- створення нормативно-правового підґрунтя для впровадження 
інформаційно-телекомунікаційного сервісу для платників митних платежів з 
метою проведення «електронних звірок» про використання коштів, унесених як 
авансові платежі.

4. Строк виконання заходів із відстеження
Згідно зі статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» періодичне відстеження 
результативності регуляторного акта здійснюється раз на кожні три роки.

5. Тип відстеження
Періодичне відстеження.
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6. Методи одержання результатів відстеження
Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснено 

шляхом аналізу статистичних даних.

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

Періодичне відстеження результативності здійснювалося шляхом обробки 
та аналізу даних Держмитслужби щодо:

- кількості заяв платників та підготовлених на їх підставі висновків на 
повернення помилково та/або надміру сплачених митних платежів, у тому числі 
в електронній формі;

- суми повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних 
платежів;

- кількості заяв платників та підготовлених на їх підставі висновків на 
повернення авансових платежів (передоплати) з єдиного рахунку, у тому числі в 
електронній формі;

- суми повернення авансових платежів (передоплати) з єдиного рахунку;
- кількості вимог платників податків щодо надання інформації про 

використання коштів, унесених ними як авансові платежі, у тому числі в 
електронній формі;

- кількості актів звірок використання коштів, унесених платниками податків 
як авансові платежі, у тому числі підготовлених у паперовій формі.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 
Дія цього акта поширюється на широке коло зацікавлених осіб (суб’єкти 

господарювання, громадяни, які є платниками митних платежів, митні органи).
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян щодо 

основних положень регуляторного акта оцінюється як високий – наказ 
опубліковано в офіційних виданнях (Урядовий кур’єр, 2019 р., 12, 04.12.2019 
№ 233; Офіційний вісник України, 2019 р., № 96 (13.12.2019), ст. 3185).

Показниками результативності регуляторного акта є:
- відсутність скарг чи спірних питань, пов’язаних із поверненням помилково 

та/або надміру сплачених сум митних платежів;
- економія витрат у зв’язку з переходом від паперової до електронної форми 

документів;
- якість нормативно-правової бази, що є підґрунтям для впровадження 

інформаційно-телекомунікаційного сервісу для проведення «електронних 
звірок» про використання коштів, унесених як авансові платежі.

Протягом дії регуляторного акта будь-яких спірних питань, що стосуються 
його застосування, у митниць та платників податків не виникало.

Показником результативності регуляторного акта є щорічне зменшення 
кількості заяв на повернення коштів, що подаються платниками податків у 
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паперовій формі, а також повний перехід на електронну форму висновків на 
повернення коштів:

Кількість заяв на повернення з бюджету
помилково та/або надміру сплачених

митних платежів

Період

в електронній формі у паперовій формі
2021 рік 199 21 387
2022 рік 2 505 13 355

Кількість заяв платників на повернення авансових платежів (передоплати)
з єдиного рахунку

Період

в електронній формі у паперовій формі
2021 рік 2 167 1 991
2022 рік 3 906 1 159

Cтаном на 01.12.2022 зареєстровано 1 240 вимог платників податків щодо 
надання інформації про використання коштів, унесених ними як авансові 
платежі (у паперовій формі). Незначна кількість вимог пов’язана з тим, що рух 
авансових платежів (передоплати) відображається на єдиному державному 
інформаційному веб-порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» в 
особистому кабінеті платника податків.

Також Держмитслужба станом на 01.12.2022 створила 417 актів звірок 
використання коштів, унесених платниками податків як авансові платежі (у 
паперовій формі). Водночас здійснюються заходи щодо впровадження 
«електронних звірок» про використання коштів. При цьому відсутність 
проблемних питань під час застосування положень регуляторного акта свідчить 
про створення якісного нормативно-правового підґрунтя для впровадження 
відповідного інформаційно-телекомунікаційного сервісу.

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

На підставі результатів періодичного відстеження результативності 
регуляторного акта можна зробити висновок про те, що загалом вдалося досягти 
поставленої мети.

Міністр фінансів України                   Сергій МАРЧЕНКО


