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ЗВІТ  

про повторне відстеження результативності наказу Міністерства 

фінансів України від 12 грудня 2019 року № 520   «Про затвердження 

Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в  реєстрації 

податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі 

податкових  накладних», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України   

13 грудня 2019 за № 1245/34216. 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 
Наказ Міністерства фінансів України від 12 грудня 2019 року № 520   «Про 

затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в  реєстрації 

податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових  

накладних», зареєстрований в    Міністерстві    юстиції    України   13 грудня 2019 

за № 1245/34216 (далі – наказ). 

 

2. Назва виконавця заходів із відстеження 
Міністерство фінансів України.   

 

3. Цілі прийняття акта  
  Метою наказу є удосконалення  механізму прийняття рішень про 

реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків 

коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, реєстрацію яких 

відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України зупинено в 

порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. 

  

4. Строк виконання заходів з відстеження  

Заходи з повторного відстеження результативності наказу проведено за 

період з 01.12.2020 по 01.12.2021 шляхом збору та опрацювання інформації із 

інформаційних систем ДПС. 

 

5. Тип відстеження  
Повторне відстеження.   

 

6. Методи одержання результатів відстеження  
Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснено 

статистичним шляхом. 

 

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

способи одержання даних  

 Відстеження регуляторного акта здійснювалось на підставі аналізу 

інформації, отриманої з інформаційних систем ДПС.  
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта  
 Показниками результативності є дані з інформаційних систем ДПС: 

1) загальна кількість платників ПДВ станом на 01.12.2020 становила 266,6 

тисяч, станом на 01.12.2021 – 262,6 тисяч; 

2) за результатами автоматизованого моніторингу відповідності податкових 

накладних/розрахунків  коригування критеріям оцінки ступеня ризиків за період 

з 01.12.2020 по 01.12.2021 зупинено реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових 

накладних 1 653,5 тис  податкових накладних / розрахунків коригування (далі – 

ПН/РК); 

3) платниками податку подавались пояснення та копії документів, 

необхідних для розгляду питання прийняття контролюючим органом рішення 

про реєстрацію ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в 

такій реєстрації по 1 081,8 тис ПН/РК; 

4) комісіями регіонального рівня прийнято рішення про реєстрацію в 

Єдиному реєстрі податкових накладних  968,2 тис ПН/РК; 

5) комісіями регіонального рівня прийнято рішення про відмову в реєстрації 

в Єдиному реєстрі податкових накладних  109,1 тис ПН/РК. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з 

основними положеннями акта є високий, оскільки наказ опубліковано у 

відповідних офіційних виданнях країни, розміщено на офіційній сторінці 

Міністерства фінансів України в мережі «Інтернет», а також включено до 

системи «Ліга : Закон» інформаційно-аналітичного центру «ЛІГА» 

(www.ligazakon.ua).   

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей  
          На підставі результатів повторного відстеження результативності 

регуляторного акта можна зробити висновок про те, що загалом впровадженням 

цього наказу вдалося досягти поставлених цілей та рівень дотримання його 

вимог є високими. 

  

 

Перший заступник  

Міністра фінансів України                                                          Денис УЛЮТІН 


