Звіт
про базове відстеження результативності
постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року № 1024
«Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку
на додану вартість»
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого
відстежується, дата його прийняття та номер
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року № 1024
«Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на
додану вартість» (далі – постанова № 1024).
2. Назва виконавця заходів відстеження
Департамент податкової політики Міністерства фінансів України.
3. Цілі прийняття акта
Метою прийняття постанови № 1024 є приведення положень Порядку
електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569, у
відповідність до норм Податкового кодексу України (далі – Кодекс), з
урахуванням змін, внесених Законом України від 16 січня 2020 року № 466ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення
адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у
податковому законодавстві» (далі – Закон № 466-ІХ), та забезпечення
ефективної реалізації норм Кодексу. Зокрема, положеннями постанови
№ 1024 забезпечується можливість відновлення за рішенням контролюючого
органу або рішенням суду реєстраційного ліміту (реєстраційна сума (∑Накл))
платникам податку на додану вартість.
4. Строк виконання заходів відстеження
З 01 листопада по 12 листопада 2021 року.
5. Тип відстеження
Базове відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення базового відстеження результативності постанови
№ 1024 використовувалися статистичні методи одержання результатів
відстеження (на основі офіційних даних Державної податкової служби
України).

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000065FC2E00E0D89200
Підписувач Марченко Сергій Михайлович
Дійсний з 30.03.2021 0:00:00 по 29.03.2023 23:59:59

Міністерство фінансів України
Н4В$4ВВb>Mx\sО
11310-08-5/38476 від 13.12.2021

2

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась
результативність, а також способи одержання даних
Збір статистичних даних проводився шляхом здійснення аналізу на
основі офіційних даних Державної податкової служби України, отриманих з
Реєстру платників податку на додану вартість та інших баз даних Державної
податкової служби України.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Основними
показниками
результативності
акта
є
кількість
зареєстрованих платників податку на додану вартість, на яких поширюється
дія регуляторного акта; кількість платників податку на додану вартість, яким
у разі внесення за рішенням контролюючого органу або рішенням суду, яке
набрало законної сили, до реєстру платників податку змін щодо скасування
(відміни) анулювання реєстрації такого платника здійснено перерахунок
реєстраційної суми (∑Накл).
Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання усіх форм
власності, які зареєстровані платниками податку на додану вартість.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних
положень акта є високим, оскільки регуляторний акт оприлюднено на
офіційному вебпорталі Державної податкової служби України.
За період з 04.11.2020 (дати набрання чинності постановою № 1024) по
01.11.2021 за рішенням контролюючого органу або рішенням суду
43 платникам податку на додану вартість відновлено реєстрацію платника
податку на додану вартість. При цьому за аналогічний період сума
відновленого реєстраційного ліміту (реєстраційна сума (∑Накл)) зазначеним
платникам податку на додану вартість за рішенням контролюючого органу
або рішенням суду становила 46,46 млн гривень.
Такі дані свідчать про досягнення визначених постановою № 1024 цілей
в частині надання платникам податку на додану вартість можливості
відновлення реєстраційного ліміту (реєстраційна сума (∑Накл)) за рішенням
контролюючого органу або рішенням суду.
Таким чином, положення постанови № 1024 надало змогу реалізувати
вимоги Кодексу, з урахуванням змін, внесених Законом № 466-ІХ, а також
забезпечило створення для платників податку на додану вартість умов для
реалізації механізму відновлення суми реєстраційного ліміту (реєстраційна
сума (∑Накл)) зазначеним платникам податку на додану вартість за рішенням
контролюючого органу або рішенням суду.
Наведені показники слугуватимуть джерелом порівняльних даних для
аналізу результативності постанови № 1024 під час проведення повторного
та періодичних відстежень надалі.
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9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
За результатами аналізу відстеження можна зробити висновок про те, що
в цілому шляхом прийняття постанови № 1024 вдається досягти визначених
цілей, зокрема забезпечено виконання вимог Закону № 466-ІХ в частині
відновлення суми реєстраційного ліміту (реєстраційної суми (∑Накл)) за
рішенням суду або контролюючого органу.
Враховуючи вищезазначене, проведений аналіз результативності
регуляторного акта свідчить про позитивний вплив положень постанови
№ 1024 на формування реєстраційного ліміту (реєстраційної суми (∑Накл))
платникам податку, яким відновлено реєстрацію платника податку на додану
вартість за рішенням контролюючого органу або суду.
Міністр фінансів України
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