Звіт
про періодичне відстеження результативності
наказу Міністерства фінансів України від 31.12.2020 № 840 «Про
затвердження форми та Порядку подання Повідомлення про укладання
форвардного, ф’ючерсного контракту або контракту на здійснення
операцій з сировинними товарами»
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого
відстежується
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми та Порядку
подання Повідомлення про укладання форвардного, ф’ючерсного контракту або
контракту на здійснення операцій з сировинними товарами» (далі – наказ).
Назва виконавця заходів з відстеження результативності
регуляторного акта
Департамент міжнародного оподаткування Міністерства фінансів України.
Цілі прийняття акта
Приведення форми та Порядку подання Повідомлення про укладання
форвардного або ф’ючерсного контракту, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 04 квітня 2018 року № 405, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 03 травня 2018 року за № 547/31999, у відповідність до норм
Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України
від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та
логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».
Строк виконання заходів з відстеження
з 01 лютого 2021 року по 01 грудня 2021 року
Тип відстеження
Базове.
Методи одержання результатів відстеження
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснено
статистичним методом.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,
а також способи одержання даних
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом
аналізу статистичних показників щодо поданих платниками податків
повідомлень про укладання форвардного, ф’ючерсного контракту або контракту
на здійснення операцій з сировинними товарами (далі – Повідомлення).
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Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проєкт регуляторного
акта, аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення
розміщувалися на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України в мережі
Інтернет www.minfin.gov.ua в рубриці «Законодавство/ Проєкти регуляторних
актів для обговорення/Проєкти регуляторних актів для обговорення у 2020 р.».
Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Регуляторний акт поширюється лише на суб’єктів господарювання, які є
платниками податку на прибуток, на яких поширюються вимоги Кодексу щодо
дотримання правил трансфертного ціноутворення у контрольованих операціях
та які укладали форвардні, ф’ючерсні контракти або контракти на здійснення
операцій із сировинними товарами.
Основним показником результативності акта є кількість поданих
платниками податків повідомлень до Державної податкової служби України
станом на 01.12.2021.
До якісних та кількісних показників результативності регуляторного акта
можна віднести такі:
- кількість поданих повідомлень про укладання форвардного, ф’ючерсного
контракту – 478;
- кількість суб’єктів господарювання, що подали повідомлення про
укладання форвардного, ф’ючерсного контракту, – 119;
- кількість поданих повідомлень про укладання контракту на здійснення
операцій із сировинними товарами – 254;
- кількість суб’єктів господарювання, що подали повідомлення про
укладання контракту на здійснення операцій із сировинними товарами, – 62;
- кількість суб’єктів господарювання, що здійснили контрольовані операції
із сировинними товарами протягом звітного року, – 983;
- кількість поданих повідомлень по контракту на здійснення операцій з
сировинними товарами та по форвардному або ф’ючерсному контракту (тобто,
суб’єкти господарювання уклали форвардний (або ф’ючерсний) контракт по
сировинним товарам) – 227;
- кількість суб’єктів господарювання, що подали повідомлення по
контракту на здійснення операцій із сировинними товарами та по форвардному
або ф’ючерсному контракту (тобто, суб’єкти господарювання уклали
форвардний (або ф’ючерсний) контракт на здійснення операцій з сировинними
товарами) – 50.
Також до показників результативності можна віднести приведення форми
та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного
контракту,
затверджених
наказом
Міністерства
фінансів
України
від 04 квітня 2018 року № 405, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
03 травня 2018 року за № 547/31999 (далі – наказ № 405), у відповідність до
норм Податкового кодексу України.
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Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
На підставі результатів базового відстеження результативності
регуляторного акта можна зробити висновок про те, що шляхом впровадження
цього регуляторного акта було забезпечено виконання вимог норм Податкового
кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України від 16 січня 2020 року
№ 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних
неузгодженостей у податковому законодавстві».
Міністр фінансів України
«___»__________2021 р.
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