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З В І Т
про базове відстеження результативності наказу Міністерства фінансів 

України від 21 жовтня 2020 року № 629 «Про затвердження Змін до 
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість» 

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

Наказ Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2020 року № 629 «Про 
затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану 
вартість», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2020 року 
за № 1232/35515 (далі – наказ № 629). 

2. Назва виконавця заходів із відстеження 
Департамент податкової політики Міністерства фінансів України.

3. Цілі прийняття акта 
Наказ № 629 прийнято з метою приведення Положення про реєстрацію 

платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1130, у відповідність до норм 
пунктів 105, 106 розділу I Закону України від 16 січня 2020 року № 466-IX 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 
адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у 
податковому законодавстві» (далі – Закон № 466), які спрощують (скорочують) 
наявні процедури реєстрації, перереєстрації, анулювання реєстрації платників 
податку на додану вартість.

Згідно з нормами Закону № 466:
новостворені суб’єкти господарювання під час реєстрації бізнесу можуть 

заявити про своє бажання (шляхом заповнення відповідного розділу у заяві про 
державну реєстрацію) та бути зареєстрованими платниками податку на додану 
вартість без подання реєстраційної заяви платника податку на додану вартість 
за формою № 1-ПДВ (далі – заява); 

заява подається до контролюючого органу виключно в електронній формі; 
збільшено час (на 10 календарних днів) для подання суб’єктом 

господарювання заяви на добровільну реєстрацію платником податку на додану 
вартість, а також у разі переходу із спрощеної системи оподаткування, що не 
передбачає сплати податку на додану вартість, на сплату інших податків і 
зборів, встановлених Податковим кодексом України, або зміни ставки 
платником єдиного податку третьої групи; 

анулювання реєстрації платників податку на додану вартість здійснюється 
автоматично на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний 
державний реєстр) про припинення (ліквідацію) особи або на підставі даних 
реєстру платників єдиного податку про застосування особою спрощеної 
системи оподаткування, що не передбачає сплати податку на додану вартість 
(тобто посадовими особами контролюючих органів не приймаються рішення 
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про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за формою 
№ 6-РПДВ із зазначених підстав); 

скасовується необхідність у проведенні перереєстрації платника податку 
на додану вартість у разі зміни суб’єктом господарювання місцезнаходження 
(місця проживання), а перереєстрація у зв’язку зі зміною найменування (крім 
перетворення) (прізвища, імені та по батькові) платника податку на додану 
вартість, який включений до Єдиного державного реєстру, здійснюється 
контролюючим органом без подання платником заяви з позначкою 
«Перереєстрація» на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру. 

4. Строк виконання заходів із відстеження 
Заходи з відстеження проводилися з 20 листопада до 10 грудня 2021 року.

5. Тип відстеження
Базове відстеження. 

6. Методи одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності наказу 

№ 629 застосовувався статистичний метод.
Кількісні значення показників результативності наказу № 629 надалі 

порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що будуть 
встановлені під час повторного відстеження.

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

Для відстеження результативності наказу № 629 використовувалась 
інформація з реєстру платників податку на додану вартість. Зокрема, 
статистичні дані щодо:

загальної кількості суб’єктів господарювання, які були зареєстровані 
платниками податку на додану вартість протягом відповідного періоду (в тому 
числі новостворені особи, які заявили про своє бажання зареєструватися під час 
реєстрації бізнесу); 

загальної кількості суб’єктів господарювання, реєстрацію яких платниками 
податку на додану вартість було анульовано протягом відповідного періоду 
(в тому числі автоматично на підставі відповідних відомостей з Єдиного 
державного реєстру та даних реєстру платників єдиного податку). 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Ціллю прийняття наказу № 629 не декларувалось збільшення надходжень 

до державного бюджету та бюджетів органів місцевої влади. Натомість 
передбачалось зменшення часу, що витрачався суб’єктами господарювання та 
контролюючими органами на реєстрацію, перереєстрацію, анулювання 
реєстрації платників податку на додану вартість.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання під час прийняття 
наказу № 629, який набрав чинності 28 грудня 2020 року, можна вважати 
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високим, оскільки проєкт акта оприлюднювався на вебпорталі Державної 
податкової служби України.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія наказу 
№ 629, відповідає:

кількості новостворених суб’єктів господарювання, які висловлюють під 
час реєстрації бізнесу своє бажання зареєструватися платником податку на 
додану вартість;

кількості зареєстрованих платниками податку на додану вартість суб’єктів 
господарювання, які припиняються (ліквідуються) або які вирішують 
застосовувати ставку платника єдиного податку, що не передбачає сплати 
податку на додану вартість.

До реєстру платників податку на додану вартість включено:
станом на 01 січня 2021 року 266 211 платників податку на додану вартість 

(з них 243 819 – юридичних осіб, 22 392 – фізичні особи – підприємці);
станом на 01 грудня 2021 року 262 647 платників податку на додану 

вартість (з них 239 453 – юридичні особи, 23 194 – фізичні особи – підприємці). 
У 2021 році 29 297 суб’єктів господарювання зареєстровано платниками 

податку на додану вартість (з них 26 162 – юридичні особи, 3 135 – фізичних 
осіб – підприємців). Кількість суб’єктів господарювання, які зареєстровані 
платниками податку на додану вартість як новостворені, а саме на підставі 
відомостей із заяв у сфері державної реєстрації, що надійшли до органів ДПС у 
порядку інформаційної взаємодії між інформаційними системами ДПС та 
Єдиного державного реєстру, становить 11 620 платників (з них 10 860 – 
юридичних осіб, 760 – фізичних осіб – підприємців). Всі інші суб’єкти 
господарювання зареєстровані як платники податку на додану вартість на 
підставі заяв, поданих до контролюючих органів засобами електронного зв’язку 
в електронній формі. 

Протягом поточного року органами ДПС анульовано реєстрацію 
платником податку на додану вартість 32 861 суб’єкту господарювання (з них 
30 528 – юридичних осіб, 2 333 – фізичні особи – підприємці). Кількість 
суб’єктів господарювання, реєстрацію платником податку на додану вартість 
яких анульовано автоматично на підставі відомостей з Єдиного державного 
реєстру про припинення (ліквідацію) особи або на підставі даних реєстру 
платників єдиного податку, становить 1 430 осіб (з них 431 – юридична особа, 
999 – фізичних осіб – підприємців). 

За даними ДПС процедуру реєстрації новостворених суб’єктів 
господарювання як платників податку на додану вартість на підставі 
відомостей із заяв у сфері державної реєстрації про заявлене бажання 
зареєструватися платником податку на додану вартість, реалізовано у повній 
мірі.

ДПС також запроваджено алгоритм автоматичного анулювання реєстрації 
платника податку на додану вартість на підставі відповідних відомостей з 
Єдиного державного реєстру та даних реєстру платників єдиного податку.
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9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей
Результати базового відстеження вказують на цілковите досягнення 

наказом № 629 задекларованих цілей державного регулювання у сфері 
реєстрації, перереєстрації, анулювання реєстрації платників податку на додану 
вартість, а отже й на ефективність реалізації норм Закону № 466.

Враховуючи вищезазначене, проведений аналіз результативності 
регуляторного акта свідчить про позитивний вплив положень наказу № 629 на 
реєстрацію, перереєстрацію, анулювання реєстрації платників податку на 
додану вартість.

Міністр фінансів України                                                     Сергій МАРЧЕНКО

                  


