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ЗВІТ 

про результати періодичного відстеження результативності                   

наказу Міністерства фінансів України від 21.10.2015 № 911                    

«Про затвердження Порядку формування Реєстру великих                   

платників податків» 

 

Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 

якого здійснюється: 

наказ Міністерства фінансів України від 21.10.2015 № 911 «Про 

затвердження Порядку формування Реєстру великих платників податків», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.11.2015 № 1395/27840  (далі – 

наказ № 911). 
 

Назва виконавця заходів із відстеження результативності: 

Департамент моніторингу баз даних та верифікації виплат Міністерства 

фінансів України. 
 

Цілі прийняття регуляторного акта: 

ведення обліку платників податків є одним із способів податкового 

контролю. Облік платників податків ведеться з метою створення умов для 

здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, 

своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, 

дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням 

якого покладено на контролюючі органи. Взяттю на облік або реєстрації у 

контролюючих органах підлягають усі платники податків.  

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну фінансову політику, визначає порядок обліку платників 

податків у контролюючих органах та порядок формування Реєстру великих 

платників податків на відповідний рік з урахуванням критеріїв, визначених 

Податковим кодексом для великих платників податків. У разі включення 

платника податків до Реєстру великих платників податків на нього 

поширюються особливості, визначені Податковим кодексом для великих 

платників податків. 

Отже, метою прийняття акта є щорічне формування та затвердження 

Реєстру великих платників податків. 
 

Строк виконання заходів із відстеження: 

квітень 2020 року. 
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Тип відстеження: 

періодичне відстеження. 
 

Методи одержання результатів відстеження: 

статистичні. 
 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання цих даних: 

збір статистичних даних проводився Державною податковою службою 

України шляхом здійснення аналізу на основі офіційних даних, отриманих з 

Реєстру великих платників податків на 2020 рік та інших баз даних ДПС. 
 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

Реєстр великих платників податків на 2020 рік затверджено наказом 

ДПС від 26.09.2019 № 98 «Про затвердження Реєстру великих платників 

податків на 2020 рік», із змінами та доповненнями, внесеними наказом ДПС 

від 28.12.2019 № 241. 

До Реєстру великих платників податків включено 1629 юридичних осіб,               

з яких 1245 юридичних осіб знаходилось (станом на дату наказу) на обліку в 

підрозділах Офісу великих платників ДПС, а 384 – у регіональних головних 

управліннях ДПС.  

Кількість великих платників збільшилася на 130 юридичних осіб або             

на 9% у порівнянні з попереднім роком, що свідчить про позитивні тенденції 

розвитку економіки держави. 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 

на підставі результатів періодичного відстеження результативності 

регуляторного акта можна зробити висновок про те, що в цілому 

впровадженням наказу № 911 вдалося досягти поставлених цілей, а саме: 

щорічне формування та затвердження Реєстру великих платників податків. 

 

 

Перший заступник Міністра  

фінансів України                                                                          Денис УЛЮТІН 

 

 

 

 

 

 


