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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 30 серпня 2021 року № 489  «Про 
внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 09 грудня 2015 року 
№ 1124», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2021 року 
№ 1341/36963 (далі – наказ № 489).

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

3. Мета прийняття регуляторного акта
Метою прийняття наказу № 489 є приведення Порядку 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 грудня 2015 року № 1124, у відповідність 
до Закону України від 16 січня 2020 року № 465-ІХ «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення 
технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

Згідно з наказом № 489, зокрема:
апарат Державної податкової служби України, що розглядає скаргу 

платника єдиного внеску, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та 
надіслати його платнику єдиного внеску протягом 20 календарних днів з дня 
отримання скарги на адресу платника єдиного внеску поштою з повідомленням 
про вручення або надати йому під розписку;

керівник ДПС (його заступник або уповноважена особа) може прийняти 
рішення про подовження строку розгляду скарги платника єдиного внеску понад 
встановлений строк, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити 
про це платника єдиного внеску до закінчення 20-денного строку;

якщо вмотивоване рішення за скаргою платнику єдиного внеску не 
надсилається протягом 20-денного строку або протягом строку, подовженого за 
рішенням керівника ДПС (його заступника або уповноваженої особи), така 
скарга вважається повністю задоволеною на користь платника єдиного внеску з 
дня, наступного за останнім днем закінчення строків.

4. Строк виконання заходів із відстеження 
Жовтень 2021 року – вересень 2022 року.

5. Тип відстеження 
Базове відстеження.
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6. Методи одержання результатів відстеження
Відстеження результативності наказу № 489 здійснено статистичним 

шляхом на підставі фактичних даних ДПС.

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

Для визначення значень показників результативності наказу № 489 
використовувалися виключно статистичні дані з інформаційних систем ДПС. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Згідно з даними інформаційних баз ДПС:
у 2021 році:
надійшло 493 скарги від платників єдиного внеску на 568 вимог про сплату 

недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування / рішень про нарахування пені та накладення штрафу та за вказаний 
період ДПС розглянуто 402 скарги з урахуванням минулого періоду, із них:

за результатом розгляду залишено без змін:
60 вимог про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на загальну суму 
364195,6 тис. грн;

59 рішень про нарахування пені та накладення штрафу на загальну суму 
3696,6 тис. грн;

скасовано:
48 вимог про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на загальну суму 
120293,1 тис. грн;

66 рішень про нарахування пені та накладення штрафу на загальну суму 
3625,6 тис. грн;

водночас залишено без розгляду скарги на:
163 вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на загальну суму 
26491,0 тис. грн;

64 рішення про нарахування пені та накладення штрафу на загальну суму 
10832,5 тис. грн;

у 2022 році:
надійшло 611 скарг від платників єдиного внеску на 736 вимог про сплату 

недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування / рішень про нарахування пені та накладення штрафу та за вказаний 
період ДПС розглянуто 688 скарг з урахуванням минулого періоду, із них:

за результатом розгляду залишено без змін:
184 вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на загальну суму 
576927,3 тис. грн;
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120 рішень про нарахування пені та накладення штрафу на загальну суму 
51962,7 тис. грн;

скасовано:
61 вимогу про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на загальну суму 
213112,7 тис. грн;

99 рішень про нарахування пені та накладення штрафу на загальну суму 
36019,5 тис. грн;

водночас залишено без розгляду скарги на:
275 вимог про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на загальну суму 
148331,7 тис. грн;

91 рішення про нарахування пені та накладення штрафу на загальну суму 
5739,1 тис. гривень.

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

Оцінка результативності наказу № 489 свідчить про досягнення достатнього 
рівня визначених цілей, а саме: захист інтересів платників податків з єдиного 
внеску; забезпечення правильного застосування процедури оскарження 
платниками єдиного внеску вимог про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску 
та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу під час 
адміністративного оскарження; уникнення непорозумінь між ДПС та 
платниками єдиного внеску.

На підставі результатів базового відстеження результативності 
наказу № 489 можна зробити висновок про те, що загалом за допомогою 
впровадження регуляторного акта вдалося досягти поставлених цілей, які були 
зазначені під час його прийняття.

Надалі висновок щодо цього буде зроблено за підсумками повторного 
відстеження результативності регуляторного акта, на підставі чого буде змога 
детальніше проаналізувати практику застосування положень наказу № 489.

Міністр фінансів України                                                         Сергій МАРЧЕНКО 

«___» __________________ 2022 року


