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Звіт
про періодичне відстеження результативності 

наказу Міністерства фінансів України  від 22.09.2021 № 512 «Про 
затвердження форми та Порядку надсилання до контролюючого органу 

Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або 
відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в 

іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах 
чи прибутку утворення без статусу юридичної особи»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується
Наказ Міністерства фінансів України від 22.09.2021 № 512 «Про затвердження 

форми та Порядку надсилання до контролюючого органу Повідомлення про набуття 
(початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення 
фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав 
на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи»  
(далі – регуляторний акт).

Назва виконавця заходів з відстеження результативності регуляторного 
акта

Міністерство фінансів України.

Цілі прийняття акта
Регуляторний акт спрямований на забезпечення реалізації вимог положень 

статті 392 розділу I «Загальні положення» Податкового кодексу України (далі – 
Кодекс) та прийняття нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, 
необхідних для реалізації Закону України від 16.01.2020 № 466-IX «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, 
усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» 
(далі – Закон № 466), у частині затвердження форми та Порядку надсилання до 
контролюючого органу Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного 
контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в 
іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи 
прибутку утворення без статусу юридичної особи (далі – Повідомлення) та 
забезпечення можливості подання Повідомлення резидентами України.

Строк виконання заходів з відстеження
з 01.01.2022 по 25.10.2022.

Тип відстеження
Базове.

Методи одержання результатів відстеження
Статистичний метод. 
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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 та даних інформаційно-
комунікаційної системи ДПС. За період відстеження проаналізовано статистичні 
дані за період з 01.01.2022 по 25.10.2022.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових 

фондів, пов’язані з дією регуляторного акта, відсутні, як і передбачалося.

Показники результативності Період базового відстеження 
з 01.01.2022 по 25.10.2022

1 2
Кількість Повідомлень, поданих 

фізичними особами – резидентами 
України 

769 

Кількість Повідомлень, поданих 
юридичними особами – резидентами 
України 

43

Порушення у зв’язку з дією 
регуляторного акта відсутні

Скарги, пов’язані з дією 
регуляторного акта відсутні

Рівень поінформованості платників податків щодо основних положень 
регуляторного акта є високим. 

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторний акт 
розміщено на вебсайті Міністерства фінансів України, вебпорталі ДПС, а також 
включено до системи «ЛІГА:ЗАКОН» інформаційно-аналітичного центру «ЛІГА». 

Звернення платників податків щодо отримання роз’яснення чи вирішення 
проблемних питань, пов’язаних із заповненням Повідомлення, приймаються 
сервісом «Пульс» ДПС.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей

За результатами базового відстеження результативності регуляторного акта 
слід зауважити, що його реалізація дозволила досягти визначених цілей щодо 
забезпечення виконання положень Кодексу та прийняття нормативно-правових актів 
Міністерства фінансів України, необхідних для реалізації Закону № 466, а також 
протидіятиме практикам розмивання бази оподаткування та виведення прибутку 
з-під оподаткування.
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Отже, на підставі базового відстеження результативності регуляторного акта 
можливо зробити висновок про те, що в цілому шляхом запровадження цього акта 
вдалося досягти визначених цілей.

Міністр фінансів України                      Сергій МАРЧЕНКО

«___» __________ 2022 р.


