
ЗВІТ  

про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України 

від 21.02.2018 № 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації 

податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових 

накладних» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 117 «Про затвердження 

порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в 

Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – постанова).   

2. Назва виконавця заходів із відстеження 

Міністерство фінансів України.   

3. Цілі прийняття акта  

Метою постанови є визначення підстав та механізмів зупинення реєстрації, реєстрації 

зупинених податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових 

накладних та розгляду скарг на рішення про відмову в реєстрації податкової 

накладної / розрахунку коригування 

4. Строк виконання заходів із відстеження  

Заходи із базового відстеження результативності постанови проведено у період з 

22.03.2018 по 30.06.2019 шляхом збору та опрацювання інформації із інформаційних систем 

ДФС. 

 5. Тип відстеження  

Базове 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 ДФС.  

8. Кількісні та якісні значення показників результативності  

Показниками результативності є дані з інформаційних систем ДФС станом на 

30.06.2019: 

кількість зареєстрованих податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному 

реєстрі податкових накладних – 329 103,2 тис.; 

кількість зупинених податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному 

реєстрі податкових накладних – 577,7 тис.; 

кількість поданих таблиць даних платників податків – 20,6 тисячі. 

 

Рівень поінформованості платників податків щодо основних положень постанови є 

високий, оскільки постанову опубліковано у відповідних офіційних виданнях країни.   

У зв’язку з прийняттям постанови держава та суб’єкти господарювання не 

витрачатимуть додаткових коштів та часу на реалізацію її норм.  
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9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей  

На підставі результатів базового відстеження результативності регуляторного акта 

можна зробити висновок про те, що в цілому впровадженням цієї постанови вдалося досягти 

поставлених цілей.  

 

 

Міністр  фінансів України                  Оксана МАРКАРОВА 

 

 

 


