
ЗВІТ 

про базове відстеження результативності наказу  

Міністерства фінансів України від 06.12.17 № 1003 «Про затвердження Змін  

до Порядку формування Реєстру великих платників податків»,  

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  

26 грудня 2017 року за № 1562/31430 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Наказ Міністерства фінансів України від 06.12.17 № 1003 «Про затвердження Змін до 

Порядку формування Реєстру великих платників податків», зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 26 грудня 2017 року за № 1562/31430 (далі – наказ № 1003). 

 

2. Назва виконавця заходів із відстеження 

Міністерство фінансів України. 

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта 

Порядок формування Реєстру великих платників податків (далі – Реєстр ВПП) регулюється 

наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року № 911, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 09 листопада 2015 року за № 1395/27840 (далі – наказ № 911).  

Згідно з розділом III наказу № 911 (без урахування змін, внесених наказом № 1003), 

контролюючий орган та великі платники податків взаємодіють за допомогою поштових 

повідомлень, що потребує витрат бюджетних коштів, а також існує ризик втрати або псування 

поштового відправлення, затримки його вручення великому платнику податків або органу ДФС. 

Ураховуючи проведену адміністративну реформу та сучасні тенденції до спрощення 

ведення бізнесу, з метою налагодження взаємодії між платниками податків та органами 

Державної фіскальної служби України виникла необхідність для удосконалення процесів 

інформаційного обміну, підвищення надійності та оперативності взаємодії контролюючого 

органу та великого платника податків. 

Отже, основною метою прийняття наказу № 1003 є узгодження взаємодії контролюючого 

органу та великого платника податків у разі його включення до Реєстру ВПП, прийняття 

рішення про зміну основного місця обліку тощо за допомогою засобів електронного зв'язку в 

електронній формі з використанням електронно-цифрового підпису з дотриманням вимог 

законодавства щодо електронного документообігу замість поштових повідомлень. 

 

4. Строк виконання заходів із відстеження 

Заходи із базового відстеження результативності регуляторного акта проводилися 

протягом січня – березня 2019 року. 

 

5. Тип відстеження 

Базове відстеження. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Базове відстеження результативності наказу № 1003 здійснено статистичним шляхом. 

 

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

одержання цих даних 

Збір статистичних даних проводився Державною фіскальною службою України шляхом 

здійснення аналізу на основі офіційних даних, отриманих з Реєстру великих платників податків 

на 2019 рік та інших баз даних ДФС. 
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Реєстр ВПП на 2019 рік затверджено наказом ДФС від 26.09.2018 № 617, із змінами та 

доповненнями, внесеними наказами ДФС від 29.12.2018 № 878 та від 25.01.2019 № 53. Станом 

на 01.04.2019 до Реєстру ВПП включено 1473 юридичні особи, з яких 1129 юридичних осіб 

знаходилось (станом на дату наказу) на обліку в підрозділах Офісу великих платників ДФС,           

а 344 – у регіональних головних управліннях ДФС.  

Кількість великих платників податків, яким направлено повідомлення про включення їх 

до Реєстру ВПП засобами електронного зв'язку в електронній формі, становить 1473 юридичні 

особи.  

Кількість великих платників податків, які самостійно подали до контролюючого органу, 

що здійснює супроводження ВПП, заяву за формою № 1-ОПП, становить 290 юридичних осіб.  

Кількість великих платників податків, яким направлено рішення ДФС про зміну 

основного місця обліку за формою № 2-ВПП, становить 54 юридичні особи.  

Наведені показники є джерелом порівняльних даних для аналізу результативності 

наказу під час проведення повторного відстеження. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

На підставі результатів базового відстеження результативності регуляторного акта 
можна зробити висновок про те, що в цілому впровадженням наказу № 1003 вдалося досягти 
поставлених цілей. 

 

 

Міністр фінансів України                                                                                       О. МАРКАРОВА 


