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Звіт 
про повторне відстеження результативності наказу Міністерства 

фінансів України від 24.07.2015 № 666 «Про затвердження Порядку 
заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів 

на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на 
бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний 
рахунок» 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується, дата його прийняття та номер 

Наказ Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666 «Про 
затвердження Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» 
розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, 
платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний 
рахунок», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.08.2015 
за № 974/27419 (далі – наказ № 666).

2. Назва виконавця заходів з відстеження
Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи 

Міністерства фінансів України, Державна податкова служба України.

3. Цілі прийняття акта
Врегулювання механізму сплати (стягнення) податків, зборів, платежів, 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – 
єдиний внесок), в т. ч. з використанням єдиного рахунку, шляхом визначення правил 
заповнення платниками та органами виконавчої влади реквізиту «Призначення 
платежу» розрахункових документів на переказ коштів до бюджетів та цільових 
фондів відповідно до положень Податкового та Митного кодексів України, Закону 
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування».

4. Строк виконання заходів з відстеження 
Грудень 2022 року.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)
Періодичне відстеження.
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6. Методи одержання результатів відстеження
Відстеження результативності регуляторного акту здійснювалось шляхом 

аналізу статистичних даних.

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

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснено 
шляхом аналізу даних щодо сум сплати податків, зборів, платежів, єдиного 
внеску та кількості розрахункових документів на переказ коштів до бюджетів та 
цільових фондів, в яких реквізит «Призначення платежу» заповнено з 
урахуванням вимог Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» 
розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, 
платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний 
рахунок.

Також показниками, що характеризують результативність дії регуляторного 
акту, є статистичні дані щодо кількості платників, які використовують єдиний 
рахунок, суми зарахувань коштів на єдиний рахунок, суми перерахувань коштів 
з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки.

8. Кількісні та якісні показники результативності акта
Кількість платників, які перебувають на обліку в територіальних органах 

ДПС станом на 01.12.2022 та при сплаті податків, зборів, платежів на бюджетні 
рахунки керуються нормами наказу № 666 становить 1,7 млн юридичних осіб та 
2,1 млн фізичних осіб – підприємців.

Також наказом № 666 станом на 01.12.2022 користуються 5,1 млн платників 
єдиного внеску, з яких 1,6 млн юридичні особи. 

Інформаційно – комунікаційною системою ДПС оброблено близько                  
250 млн розрахункових документів за 2021 рік та за 8 місяців поточного року – 
65 млн розрахункових документів.

Станом на 01.01.2021 сплачено податків і зборів, платежів до Зведеного 
бюджету України на суму 991 130,1 млн грн, єдиного внеску – на суму                            
294 381,4 млн гривень.

Станом на 01.01.2022 сплачено податків і зборів, платежів до Зведеного 
бюджету України на суму 1 152 942,1 млн грн, єдиного внеску – на суму                        
349 039,1 млн гривень.

За 11 місяців 2022 року сплачено податків і зборів, платежів до Зведеного 
бюджету України на суму 1 068 842,5 млн грн, єдиного внеску – на суму                       
375 763,3 млн гривень.
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У 2021 році станом на 01.01.2022 до Реєстру платників, які використовують 
єдиний рахунок, було включено 2 254 платників.

Протягом 2021 року на єдиний рахунок зараховано 1 219,7 млн грн, з 
єдиного рахунку до бюджетів та фондів перераховано 1 211,4 млн гривень.

У 2022 році станом на 01.11.2022 до Реєстру платників, які використовують 
єдиний рахунок, включено 1 615 платників.

Станом на 01.07.2022 платниками, які при заповненні реквізиту 
«Призначення платежу» розрахункових документів на сплату податків, зборів, 
платежів та єдиного внеску на єдиний рахунок скористались нормами наказу               
№ 666, оформлено 20,9 тис розрахункових документів на загальну суму                                
443,7 млн грн.

Разом з тим вимоги наказу № 666 використовують також органи виконавчої 
влади при сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, 
у т. ч. на єдиний рахунок, поверненні помилково або надміру зарахованих 
коштів. 

До таких органів належать органи ДПС, Казначейства, Державної 
виконавчої служби та Держмитслужби. 

Так, територіальними органами ДПС станом на 01.07.2022 сформовано               
23 тис. розрахункових документів щодо перерахування коштів з єдиного рахунку 
на бюджетні/небюджетні рахунки на суму 0,5 млрд гривень.

Органами Казначейства за 6 місяців 2022 року при поверненні платникам 
помилково або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені 
використано вимоги наказу № 666 щодо заповнення реквізиту «Призначення 
платежу» у 92 тис. сформованих розрахункових документах на суму 2,4 млрд грн 
та при поверненні податку на доходи фізичних осіб платникам, які задекларували 
право на податкову знижку, – у 31 тис. сформованих розрахункових документах 
на суму 105 млн гривень.

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

За результатами періодичного відстеження результативності наказу 
№ 666 можна зробити висновок про те, що в цілому реалізація цього 
регуляторного акту дозволила досягти визначених цілей, забезпечила правильне 
застосування норм законодавства та забезпечила платників механізмом сплати 
податків, зборів, платежів та єдиного внеску на бюджетні/небюджетні/єдиний 
рахунки.

Перший заступник Міністра                                                                Денис УЛЮТІН


