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Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акта

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

Наказ Міністерства фінансів України від 13 травня 2021 року № 261 «Про 
затвердження типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат 
фізичними особами – підприємцями  і фізичними особами, які провадять 
незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» (далі – наказ № 261).

2. Виконавець заходів із відстеження
Департамент податкової політики Міністерства фінансів України.

3. Мета прийняття регуляторного акта
Наказ № 261 розроблено з метою реалізації права фізичними особами – 

підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну 
діяльність, на ведення обліку доходів і витрат у паперовому та/або електронному 
вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

4. Строк виконання заходів із відстеження 
Серпень – вересень 2022 року.

5. Тип відстеження 
Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження
Аналіз статистичних показників за 2021 рік щодо:
1) кількості суб’єктів господарювання (фізичних осіб – підприємців), що 

мають вести облік за типовою формою; 
2) кількості звернень фізичних осіб – підприємців щодо питань, пов’язаних 

з веденням обліку доходів і витрат, з використанням типової форми та за новим 
порядком;

3) кількості суб’єктів господарювання (фізичних осіб – підприємців), що 
задекларували амортизаційні витрати, зокрема використовували додаток до 
типової форми для ведення обліку таких витрат.

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

Для визначення значень показників результативності регуляторного акта 
використовувалися виключно статистичні дані з інформаційних баз Державної 
податкової служби України.
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Згідно з даними інформаційних баз Державної податкової служби України 

за 2021 рік:
1) кількість суб’єктів господарювання, що мають вести облік за типовою 

формою, – 449,8 тис. осіб, у тому числі:
фізичні особи – підприємці – 422,5 тис. осіб;
фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, – 

27,3 тис. осіб;
2) кількість звернень фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, які 

провадять незалежну професійну діяльність, щодо питань, пов’язаних з 
веденням обліку доходів і витрат, з використанням типової форми та за новим 
порядком – відсутні звернення;

3) кількість суб’єктів господарювання (фізичних осіб – підприємців), що 
задекларували амортизаційні витрати, зокрема використовували додаток до 
типової форми для ведення обліку таких витрат,  за результатами декларування 
за 2021 рік – 1,1 тис. фізичних осіб – підприємців.

Зазначені показники є джерелом порівняльних даних для аналізу 
результативності наказу № 261 під час проведення повторного відстеження.

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

Впровадження цього нормативно-правового акта сприяло досягненню 
визначеної мети, зокрема, забезпеченню реалізації норм пункту 177.10 статті 177 
та пункту 178.6 статті 178 розділу ІV Податкового кодексу України у частині 
ведення обліку доходів і витрат фізичними особами – підприємцями та 
фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, за типовою 
формою. 

Ефективність регуляторного акта характеризуватиметься забезпеченням 
спрощення процедури ведення господарської діяльності зазначеними вище 
категоріями самозайнятих осіб шляхом використання типової форми, що буде 
визначено на основі порівняльних даних під час проведення повторного та 
періодичних відстежень результативності регуляторного акта. 

Міністр                                                                                              Сергій МАРЧЕНКО 
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