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Повідомлення про оприлюднення  

проекту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу 

Міністерства фінансів України від 09.12.2015 № 1124 » 

  
Міністерство фінансів України відповідно до пункту 2 частини першої статті 

15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» повідомляє про 

оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін 

до наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2015 № 1124». 

Проект наказу Міністерства фінансів України розроблений з метою 

приведення його положень у відповідність до вимог Закону України № 465-ІХ «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування 

податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому 

законодавстві» (далі – Закон № 465-ІХ) та Закону України № 2464-VI «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

(далі – Закон № 2464-VI). 

Питання оскарження платниками єдиного внеску вимог про сплату недоїмки зі 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

на рішення про нарахування пені та накладення штрафу регулюється чинним 

Порядком розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки 

зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 09.12.2015 № 1124 (далі – Порядок № 1124), 

який потребує змін з метою удосконалення процедур подання скарг платниками 

єдиного внеску та їх розгляду податковим органом на вимоги про сплату недоїмки 

зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

на рішення про нарахування пені та накладення штрафу. 

Законом № 465-ІХ внесено зміни до Закону № 2464-VI в частині уточнення 

порядку направлення вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску, порядку і 

строків розгляду податковим органом скарги платника єдиного внеску.  

Проект зазначеного нормативно – правового акта оприлюднений на офіційній 

сторінці Міністерства фінансів України в мережі Інтернет (www.minfin.gov.ua) у 

рубриці «Законодавство» підрозділу «Проекти регуляторних актів для 

обговорення».  

Зауваження та пропозиції стосовно змісту нормативно-правового акту 

надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього 

оголошення за наступними адресами: 

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2,  

e-mail: doroshkova@minfin.gov.ua,  o.kushch@tax.gov.ua 

Державна регуляторна служба України, 01001, м. Київ-11,  

вул. Арсенальна, 9/11, e-mail:  inform@dkrp.gov.ua    

 
Директор Департаменту  
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