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Звіт
про періодичне відстеження результативності 

наказу Міністерства фінансів України  від 27.08.2021 № 484 «Про 
затвердження Змін до форми Повідомлення про участь у міжнародній групі 

компаній та Порядку його складання»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується
Наказ Міністерства фінансів України від 27.08.2021 № 484 «Про 

затвердження Змін до форми Повідомлення про участь у міжнародній групі 
компаній та Порядку його складання» (далі – регуляторний акт).

Назва виконавця заходів з відстеження результативності 
регуляторного акта

Департамент міжнародного оподаткування Міністерства фінансів України.

Цілі прийняття акта
Спрощення процедури заповнення та врегулювання технічних аспектів 

формування даних Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній 
(далі – Повідомлення), форму якого затверджено наказом Міністерства фінансів 
України від 31.12.2020 № 839 «Про затвердження форми та Порядку складання 
Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній», відповідно до 
підпункту 39.4.2.2 підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу 
України (далі – Кодексу).

Строк виконання заходів з відстеження
з 24 вересня 2021 року по 27 липня 2022 року.

Тип відстеження
Базове.

Методи одержання результатів відстеження
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснено 

статистичним методом.

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

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом 
аналізу поданих платниками податків Повідомлень щодо дотримання норм 
Закону України від 16.01.2020 № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення 
технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект регуляторного 
акта, аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення 
розміщувалися на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України в мережі 
Інтернет www.minfin.gov.ua.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Регуляторний акт поширюється лише на платників податку на прибуток, які 

у звітному році здійснювали контрольовані операції (підпункт 39.4.2 пункт 39.4 

http://www.minfin.gov.ua/
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статті 39 Кодексу).
Показниками, що можуть характеризувати результативність дії 

регуляторного акта, є статистичні дані в розрізі 1 965 платників податків, що 
подали Повідомлення за 2020 звітній рік.

При цьому кількість платників, які у графі 11 Повідомлення зазначили 
інформацію щодо сукупного консолідованого доходу міжнародної групи 
компаній (далі – МГК) за фінансовий рік, що передує звітному, в розрізі 
відповідних інтервалів сум шляхом зазначення одного із кодів в графі 11.1:

якщо сукупний консолідований дохід МГК за фінансовий рік, є меншим за 
еквівалент 50 млн євро, – UNC 901 – 207 платників;

якщо сукупний консолідований дохід МГК за фінансовий рік, що передує 
звітному, дорівнює або перевищує еквівалент 50 млн євро, але є меншим або 
дорівнює еквіваленту 750 млн євро, – UNC 902 – 382 платника;

якщо сукупний консолідований дохід МГК за фінансовий рік, що передує 
звітному, перевищує еквівалент 750 млн євро, – UNC 903 – 527 платників.

Крім того, 1 062 платники податків у графі 10 Повідомлення зазначили код 
CBC709, який відповідає їх ролі у поданні звіту в розрізі країн (залежно від 
обставин, визначених підпунктом 39.4.10 пункту 39.4 статті 39 Кодексу), 
зокрема, платник податків є учасником МГК, іншим, ніж материнська компанія 
МГК, і не уповноважений на подання звіту в розрізі країн.

Ураховуючи те, що Повідомлення вперше подано за 2020 звітний рік, з 
платниками податків проводиться робота шляхом розміщення інформаційних 
повідомлень на офіційному вебпорталі ДПС (територіальних органів ДПС).

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

За результатами базового відстеження результативності регуляторного акта 
– наказу Міністерства фінансів України від 27.08.2021 № 484 «Про 
затвердження Змін до форми Повідомлення про участь у міжнародній групі 
компаній та Порядку його складання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 21.09.2021 за № 1236/36858, слід зауважити, що реалізація цього наказу 
дозволила досягти визначених цілей, забезпечила правильне застосування норм 
податкового законодавства та надала змогу конкретизувати окремі положення 
Повідомлення.

Отже, на підставі базового відстеження результативності регуляторного 
акта можна зробити висновок про те, що в цілому шляхом запровадження цього 
регуляторного акта вдалося досягти визначених цілей.
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