
Оперативні дані 
 
 

Інформаційна довідка 

щодо стану надходжень до бюджету у 2021 році  
(загальний фонд держбюджету) 

 

 

Завдяки свідомому ставленню платників до сплати податків, ДПС звітує про 

успішне виконання завдання Уряду. Надходження до бюджету перевищують як визначені 

індикативи, так і показники відповідного періоду минулого року 

В результаті: 
 

✓ 2021 рік  
 

Індикатив – 596,0 млрд грн  

Факт – 614,4 млрд грн 

Порівняно з минулим роком: +106,9 млрд грн, або +21,1 відс. 

Перевиконання індикативу: +18,4 млрд грн, або +3,1 відс. 

т.ч. ПДВ: 
 

Індикатив (сальдо) – 151,7 млрд грн  

Факт – 155,8 млрд грн 

Порівняно з минулим роком: +38,1 млрд грн, або на 32,3 відс. більше! 

Перевиконання індикативу: +4,0 млрд грн, або +2,7 відс. 
 

Протягом 2021 року платникам податків на рахунки відшкодовано  

159,7 млрд грн податку на додану вартість, що на 16,6 млрд грн, або на 11,6 відс. 

більше ніж у 2020 році. Таке збільшення пояснюється зростанням заявлених до 

відшкодування сум ПДВ, що зумовлено сприятливою кон’юнктурою на зовнішніх 

ринках. 
 

Варто зазначити, що річні індикативні показники Мінфіну для ДПС 

у 2021 році збільшувалися тричі на загальну суму 60,7 млрд грн, у т.ч. з ПДВ –  

17,7 млрд гривень. 
 

 

 
 

✓ грудень 2021 року  
 

Індикатив – 40,6 млрд грн (індикатив без урахування збільшення на 20,7 млрд грн. 

Фактично індикатив у грудні було збільшено на 20,7 млрд грн за рахунок досягнутого 

перевиконання індикативів Мінфіну за 11 міс. 2021 року на 30,0 млрд гривень) 

 

Факт – 49,7 млрд грн 

Порівняно з минулим роком: +15,0 млрд грн, або +43,1 відс. 

Перевиконання індикативу: +9,1 млрд грн, або +22,4 відс. 

у т.ч. ПДВ: 
 

Індикатив (сальдо) – 13,0 млрд грн  

Факт – 15,5 млрд грн 

Порівняно з минулим роком: +6,0 млрд грн, або  у 1,6 раза більше 

Перевиконання індикативу: +2,4 млрд грн, або +18,7 відс. 
 

У грудні 2021 року платникам податків на рахунки відшкодовано 

17,3 млрд грн податку на додану вартість, що на 2,9 млрд грн, або на 20,1 відс. 

більше ніж у грудні 2020 року.  
 

 


