
ПОРЮНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту наказу МШстерства фшанав Украши «Про затвердження Змш до форми декларацн акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларацн

акцизного податку»

Змгст положения акта законодавства Змгет вщповщного положения проекту акта Пояснения змш

ДЕКЛАРАЦИЯ 
АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ

ДЕКЛАРАЦ1Я 
АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ

Декларащя та 
Порядок 
приводиться у 
вщповщтсть до 
норм
Податкового 
кодексу Украши 
¡з змшами (дагн 
-  Кодекс) та 
Положения 
про Державну 
податкову 
службу Украши, 
затвердженого 
Постановою 
Кабшету 
Мппстр1в 
УкраУни в
щ 06.03.2019 
№227

05 Вид
платника

вщповщно до пункту 212.1 статт1 212 роздшу VI 
Податкового кодексу УкраТни (дал1 -  Кодекс)3

акцизного 212.1.1 212.1.2 212.1.4 212.1.5 212.1.6
податку

05 Вид
платника

вщповщно до пункту 212.1 стагп 212 роздшу VI 
Податкового кодексу Украши (дал1 -  Кодекс) 3

1КЦИЗНОГО 212.1.1 212.1.2 212.1.4 212.1.5 212.1.6
податку

212.1.7 212.1.8 212.1.11 212.1.12 212.1.13 212.1.14 212.1.15 212.1.7 212.1.8 212.1.11 212.1.13 212.1.14 212.1.15 212.1.16

(у вщповщних клиниках проставляеться позначка «X») (у вщповщних юптинках проставляеться позначка «X»)

Приведения у 
вщшшдшсть до 
пункту 212.1
стагп 212
Кодексу

3 Платники акцизного податку заповнюють роздши та подають додатки 
до декларацн акцизного податку лише за операцшми, за якими виникають 
податков1 зобов’язання ¿з сплати акцизного податку. Платник акцизного

3 Платники акцизного податку заповнюють роздши та подають додатки до 
декларацп акцизного податку лише за операщями, за якими виникають податков|’ 
зобов’язання ¡з сплати акцизного податку або на здшснення яких платник

Приведения у 
вщповщшсть до 
пункту 49.21.



2

податку, який вщповщно до шдпункту 212.1.11 пункту 212.1 статп 212 
роздшу VI Кодексу е суб'ектом господарювання роздр1бно1 торпвлй який 
здшснюе реал1защю шдакцизних товар1в, заповнюе та подае лише роздш Д 
та додаток 6 до декларацп акцизного податку.

податку мае чинну (у тому чисш призупинену) лщензго. Платник акцизного 
податку, який вщповцщо до шдпункту 212.1.11 пункту 212.1 статп 212 роздшу 
VI Кодексу е суб'ектом господарювання роздр1бноТ торпвл1, який здШснюе 
реалпашю шдакцизних товар1в, заповнюе та подае лише роздш Д та додаток 6 до 
декларацп акцизного податку.____________________________________________

статп
Кодексу

49

(грн)
Код

опе-
рацй

Роздш А. Податков1 зобов’язання ¡з 
спирту етилового та ¡нших 

спиртових дистилят1в, алкогольних 
напою, пива та продукт ¡з вм!стом 

спирту етилового 8,5 вщсотка 
об’емних одиниць та бшьше

Код
показника

додатка

Сума
акцизного
податку

А15 Сума пшьг за податковими 
векселями з вщпущеного спирту 
етилового, призначеного для 
переробки на продукцио, визначену 
в статп 225, у пункп 229.1 статп 
229 роздшу VI Кодексу

Д.1 (к. 15)

Д-4 (к. И)

(грн)
Код

опе
рацп

Роздш А. Податков1 зобов’язання ¡з 
спирту етилового та ¡нших спиртових 
дистштчв, алкогольних напоУв, пива 

та продукте ¡з вм1стом спирту 
етилового 8,5 ввдсотка об’емних 

одиниць та бшьше

Код
показника
додатка

Сума
акцизного
податку

А15 Сума пшьг за податковими векселями 
з вщпущеного спирту етилового, 
призначеного для переробки на 
продукщю, визначену в статп 225, у 
пуш т 229.1 статп 229 роздшу VI 
Кодексу

Д.1 (к. 15)

Д-4 (к. 10) Виправлення
техшчноУ
помилки.

Роздш Б. Податков1 зобов’язання з тютюнових вироб1в, тютюну та 
промислових замШНШаВ тютюну (в тому ЧИСЛ1 ТЮТЮН0В01 сировини, 
тютюнових вщход1в)

Роздш Б. Податков1 зобов’язання з тютюнових вироб1в, тютюну та промислових 
замшнишв тютюну (в тому числ1 тютюново! сировини, тютюнових вщход1в), 
рцин, що використовуються в електронних сигаретах

Приведения у 
вщповщшсть до 
пункту 215.1
статп 215
Кодексу.________

Код показника 
додатка

Д-2 (к. 17)

Код показника 
додатка

Д-2 (к. 21)

Техшчна правка.

(грн)
Код
опе
рацп

Роздш В. Податков! зобов’язання з 
реал1заци пального

Код
показника

додатка

Сума
акцизного
податку

В1 Операщ1 з реал]'зацп виробленого в 
У краУн1 пального, п1дтверджен1 
зареестрованими акцизними 
накладними в Сдиному реестр1 
акцизних накладних (пщпункт 
213.1.1 пункту 213.1 с т а т  213 
роздшу VI Кодексу)

Д.1 (к. 16)

В2 ОперащГ з реатзацп будь-яких Д.11 (к. 10)

(грн)

В1

Код
опе-
рацн

В2

Роздш В. Податков1 зобов’язання з 
реагпзацп пального

Операцп з реал1зацп виробленого в 
Укра'ш1 пального, що шдтверджеш 
зареестрованими акцизними
накладними в единому ресстр1 

акцизних накладних (п1дпункт 
213.1.1 пункту 213.1 статп 213 
роздшу VI Кодексу)

Д.1 (к. 16)

Операцп з реатзацп будь-яких

Код
показника

додатка

Д 11 (к. 10)

Сума 
акцизного 
податку



обсяпв пального понад обсяги 
вщповщно до пщпункту 213.1.12 
пункту 213.1 стагп 213 роздшу VI 
Кодексу

В З Операцп з реал1зацп та/або передач! 
в межах одного тдприемства 
пального з метою власного 
споживання, промислово!' 
переробки, реалвацп та/або передач! 
своУм пращвникам, а також 
здшснення внесюв пальним до 
статутного катталу, у томуисл! для:

Ц.1 (к. 16)

В3.1 власного споживання X

В3.2 промислово! переробки X

В З .З здшснення внесюв до статутного 
кашталу

X

В3.4 реатзаци та/або передач! свош 
пращвникам

X

В4 Операщ!' з реал!зацп пального, у 
тому числ к

Д.1 (к. 16)

В4.1 конф!скованого X

В4.2 визнаного безхазяйним X

В4.3 за яким не звернувся власник до 
кшця строку збер!гання

X

В4.4 яке за правом успадкування чи з 
шших пщстав переходить у 
власшсть держави

X

В5 Обсяги втрачеог пального, що 
перевищують встановлеш норми 
втрат

д .1 (К. 16)

Норма В 1 д с у т н я .

3

В3.1

В3.2

В4.1
В4.2

обсяпв пального понад обсяги 
вщповщно до пщпункту 23.. 12 
пункту 213.1 стагп 213 роздшу VI 
Кодексу

ВЗ Операцп з реал!зацп та/або передач! 
в межах одного тдприемства 
пального з метою власного 
споживання, промисловоУ
переробки, реал1заци та/або передач! 
c b o im  пращвникам, а також 
здшснннявнесмв пальним до 
статутного катталу, у тому числ! 
для:

Д.1 (к. 16)

власного споживання

промислово! переробки
ВЗ.З здшснення внескт до статутного 

катталу_________________________
В3.4 реал1зацп та/або передач! c b o im  

пращвникам_____________________
В4 Операцп з реал1зацп пального, у 

тому числк______________________
конфккованого
визнаного безхазяйним

В4.3 за яким не звернувся власник до 
кшця строку збер1гання___________

В4.4 яке за правом успадкування чи з 
1нших пщстав переходить у 
власнютьдерави__________________

Д.1 (к. 16)

В5 Обсяги втраченого пального, що 
перевищують встановлеш норми 
втрат____________________________

Д.1 (к. 16)

В6 Операцп з використаиия T O B a p ie  

(продукцн), коди яких зпдно з 
УКТ ЗЕД не зазначеш у пщпункт! 
215.3.4 пункту 215.3 статп 215 
роздшу VI Кодексу (кр1м газу 
природного у газопод1бному сташ 
за кодом 2711 21 00 00 згадно з УКТ 
ЗЕД), як пального для

Д.1 (к. 16) Приведения у 
BiflTOBiflHiCTb до 
пщпункту 
213.1.13 пункту 
213.1 статп 213 
Кодексу.
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заправлення транспортних засоб1в, 
обладнання або пристроТв з 
двигунами внутршнього згоряння 
¡з запалюванням вщ стиснення, з 
двигунами внутрпинього згоряння 
згскровм запалюванням, з 
двигунами внутрпинього згоряння 
з кривошипно-шатунним 
мехашзмом (пщпункт 213.1.13 
пункт 213.1 статп 213 роздшу VI
Кодексу)

В6 Обсяги пального, що ввезеш ¡з 
звшьненням вщ оподаткування зпдно 
з шдпунктами 213.3.3, 213.3.9 пункту 
213.3 стагп 213 роздшу VI Кодексу, у 
раз1 недотримання вимог митних 
режим ¡в

Д.1 (к. 16) В7 Обсяги пального, ввезен; з1 
звшьненням в1д оподаткування 
зпдно з шдпунктам 213.3.3,213.3.9 
пункту 213.3 статп 213 роздшу VI 
Кодексу, у раз1 недотримання вимог 
митних режим ¡в

Д1 (к. 16)

Рядок В8 Д1ЮЧ01 деклараци. В8 Обсяги скрапленого газу, 
використаного не за цшьовим 
призначенням (тдпункт 213.3.11 
пункту 213.3 стагп 213 роздшу VI 
Кодексу)

Д1 (к. 16)

В7 Обсяги нафтопродукт1в, вироблених 
в УкраТш або ввезених в Украшу за 
нульовою ставкою або без сплати 
акцизного податку як сировина для 
виробництва етилену, у раз1 
порушення умов 1х цшьового 
використання (тдпункт 229.216 
пунку 229.2, тдпункт 229.3.18 
пункту 229.3 стагп 229 роздшу VI 
Кодексу)

д.1 (К. 16) В9 Обсяги нафтопродугпв, вироблених 
в УкраТш або ввезених в УкраТну за 
нульовою ставкою або без сплати 
акцизного податку як сировина для 
виробництва етилену, у раз1 
порушення умов 1х цшьового 
використання (пщпункт 229.2.16 
пункту 229.2, шпункт 229.318 пункту 
229.3 стагп 229 роздшу VI Кодексу)

Д1 (к. 16)

В8 Обсяги скрапленого газу, 
використаного не за цшьовим 
призначенням (тдпункт 213.3.11 
пункту 213.3 стагп 213 роздшу VI 
Кодексу)

д.1 (К. 16) Рядок В8 проекту змш.

В 9 Обсяги нафтопродуктсв, що 
використовуються як сировина для

Д.1 (к. 16) В10 Обсяги нафтопродуклв, що 
використовуються як сировина для

Д.1 (к. 16)



хцшчно! промисловосп, вироблених 
або ввезених в УкраТну за нульовою 
ставкою акцизного податку або без 
сплати акцизного податку, у раз1 
нецшьового Тх використання 
(тдпункт 229.4.16 пункту 229.4, 
пщпункт 229.. 18 ункту 229.5 статп 
229 роздшу VI Кодексу)

вю Обсяги речовин, що отримаш як 
компонента моторних палив, яю 
використовуються як сировина для 
х1м1чно1 промисловосп, вироблених 
або ввезених в УкраТну за нульовою 
ставкою акцизного податку або без 
сплати акцизного податку, у раз1 
нецшьового IX використання 
(тдпункт 229.6.14 пункту 229.6, 
тдпункт 229.7.16 пункту 229.7 
статп 229 роздшу VI Кодексу)

Д.1 (к. 16)

В10.1 Обсяги бензишв ав1ацШних (код 
2710 12 31 00 згщно з УКТ ЗЕД) та 
палива для реактивних двигушв (код 
2710 12 70 00, 2710 19 21 00 згщно з 
УКТ ЗЕД), ввезених на митну 
територно УкраТни або вироблених в 
Украпп, з яких сплачено акцизний 
податок за ставками, визначеними 
тдпунктом 215.3.4 пункту 215.3 
стагп 215 роздшу VI Кодексу без 
застосування пщвищувального 
коефщента 10, у раз1 нецшьового IX 
використання (тдпункт 229.8.12 
пункту 229.8 статп 229 роздшу VI 
Кодексу)

Д.1 (к. 16)

Норма вщсутня.

5

х1м1чно1 промисловостт, вироблених 
або ввезених в Украшу за нульовою 
ставкою акцизное податку аб без 
сплати акцизного податку, у раз1 
нецшьового ¡х використання 
(тдпункт 229.4.16 пункту 229.4, 
пщпункт 229.5.18 пункту 229.5 статп 
229 роздшу VI Кодексу)___________

В11 Обсяги речовин, отримаш як 
компонента моторних палив, ям 
використовуються як сировина для 
xiMiHHoi промисловосп, вироблених 
або ввезених в Украшу за нульовою 
ставкою акцизного податку або без 
сплати акцизного податку, у тому 
чисмн за операщями з передач! 
речовин у межах одшс! юридичноТ 
особи, у раз1 нецшьового Тх 
використання (тдпункт 229.6.14 
пункту 229.6, тдпункт 229.7.16 
пункту 229.7 статп 229 роздшу VI 
Кодексу)________________________

Д.1 (к. 16)

В12 Обсяги бензишв ав1ацшних (код 
2710 12 31 00 згщно з У КТ ЗЕД) та 
палива для реактивних двигушв (код 
2710 12 70 00, 2710 19 21 00 згщно з 
У КТ ЗЕД), ввезених на митну 
територто Украши або вироблених в 
УкраУш, з яких сплачено акцизний 
податок за ставками, визначеними 
пщпунктом 215.3.4 пункту 215.3 
статп 215 роздшу VI Кодексу без 
застосування пщвищувального
коефвдента 10, у раз1 нецшьового ix 
використання (пщпункт 229.8.11 
пункту 229.8 стагп 229 роздшу VI 
Кодексу)________________________

В13 Обсяги бензишв ав1ацшних та/або 
палива для реактивних двигушв 
реал1зоваш суб’ектами

Д.1 (к. 16)

Д.14 (к. 10)

Приведения у 
вщповщнють до 
пщпункту
229.6.1 пункту
229.1 стагй 229 
Кодексу.

Приведения
ВЩПОВЩНЮТЬ

пщпункту

У
до
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господарювання, визначеними у 
подпунктах 2 - 3  шдпуку 229.8.10 
пункту 229.8 статп 229 роздшу VI 
Кодексу, шшим особам на умовах, 
встановлених шдпунктом 229.8.13 
пункту 229.8 статп 229 роздшу VI 
Кодексу

229.8.13 пункту
229.8 статп' 229 
Кодексу.

Техшчна правка.

Приведения у 
вщповщнють до 
шдпункту 
229.8.3 пункту
229.8 статп 229

В11 Коригування податкового 
зобов’яання, у тому чиск

X В14 Коригування податкового 
зобов’язання, у тому числк

X

В11.1 на суму акцизного податку з 
повернених(о'0 шдакцизних товарш 
(продукцп) платнику податку зпдно 
з пунктом 217.5 статп 217 роздшу 
VI Кодексу

Д.1 (к. 16) В14.1 на суму акцизного податку з 
повернених(о\) шдакцизних товар1в 
(продукщ'О платнику податку зпдно 
з пунктом 217.5 статп 217 роздшу VI 
Кодексу

Д1 (к. 16)

В11.2 на суму акцизного податку, 
сплаченого з гпдакцизноУ сировини, 
яка використана при виробництв1
пального, зпдно з пунктом 217.6 
статп 217 роздшу VI Кодексу

д.1 (К. 17) В14.2 на суму акцизного податку, 
сплаченого з шдакцизноУ сировини, 
використаноУ шд час виробництва
пального, згшо з пунктом 217.6 
статп 217 роздшу VI Кодексу

Д.11 (к. 9)

В11.3 1НШ1 випадки Д.1 (к. 16) В14.3 шип випадки Д.1 (к. 16)
В12 Сума пшьг з операцш, яю 

звшьняються вщ оподаткування 
(пункт 213.3 статп 213 роздшу VI 
Кодексу)

Д-4 (к. 9) В15 Сума пшьг з операцш, ям 
звшьняються вщ оподаткування 
(пункт 213.3 статп 213 роздшу VI 
Кодексу)

Ц.4 (к. 9

В13 Сума пшьг за податковими 
векселями, виданими при 
отриманш нафтопродукпв за 
нульовою ставкою (пункт 229.2 
статп 229 роздшу VI Кодексу)

Д-4 (к. И) В16 Сума пшьг за податковими 
векселями, виданими пи  час 
отримання нафтопродукпв за 
нульовою ставкою (пункт 229.2 
статп 229 роздшу VI Кодексу)

Д-4 (к. 10)

В14 Сума пшьг за податковими 
векселями, виданими при 
отриманш нафтопродукпв за 
нульовою ставкою (пункт 229.4 
статп 229 роздшу VI Кодексу)

Д.4 (к. 11) В17 Сума пшьг за податковими 
векселями, виданими пщ час 
отримання нафтопродукпв за 
нульовою ставкою (пункт 229.4 
статп 229 роздшу VI Кодексу)

Д-4 (к. 10)

В15 Сума пшьг за податковими 
векселями, виданими при 
отриманш речовин, що 
використовуються як компонента 
моторних палив, яю 
використовуються як сировина для

Д.4 (к. 11) В18 Сума пшьг за податковими 
векселями, виданими пщ час 
отримання речовин, що 
використовуються як компонента 
моторних палив, як1

Д-4 (к. 10)

Кодексу
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xiMi4HO'f промисловосп, за нульовою 
ставкою (пункт 229.6 статп 229 
роздшу VI Кодексу)

Норма вщсутня.

В16 Сума пшьг з операщй, визначених 
пунктами 213.2, 213.3 статп 213 та 
статтею 229 роздшу VI Кодексу, 
застосування яких зупинено 
вщповщно до шдпункту 3.5 
пункту38 тдроздшу 10 роздшу XX 
Кодексу

Д.4 (к. 9, 
Ю, 11)

В17 Сума податкових зобов’язань (сума 
значень рядив В1 - В10.1 та В17, за 
вирахуванням рядка В11)

X

В19

В20

В21

використовуються як сировина для 
х1м1чно1 промисловосп, за нульовою 
ставкою, у тому числ! за 
операщями з передач! речовин у 
межах одшеТ юридичноУ особи без 
оформления податкового векселя 
(пункт 229.6 статп 229 роздшу VI 
Кодексу)_________________________
Сума пшьг за податковими 
векселями, виданими гид час 
реал1зацн бензишв ав1ащйиих або 
палива для реактивних двигушв з1 
сплатою акцизного податку за 
ставкою, встановленою
пщпунктом 215.3.4 пункту 215.3 
статп 215 роздшу VI Кодексу без 
застосування шдвищувального
коефщ1ента 10 (подпункт 229.8.3 
пункту 229.8 статп 229 роздшу VI 
Кодексу)________________________

Д.4 (к. 10)

Сума пшьг з операщй, визначених 
пунктами 213.2, 213.3 статп 213 та 
статгею 229 роздшу VI Кодексу, 
застосування яких зупинено 
вщповщно до тдпункту 38.5 пункту 
38 тдроздшу 10 роздшу XX Кодексу
Сума податкових зобов’язань (сума 
значень рядюв Bl - В13 та В20, за 
вирахуванням рядка В14)__________

Ц-4 (к. 9, 10)

Приведения у 
вщповщшсть до 
шдпункту
229.6.1 пункту
229.1 стагп 229 
Кодексу

Техшчна правка.

Кодо
пе-
рацп

Роздш Г. Податков1 зобов’язання з 
автомобшв легкових, кузов1в до них, 
причешв та нашвпричетв, мотоцикл1в 
(включаючи мопеди), велосипед1в з 
допом1жним мотором, з колясками або 
без них, моторних транспортних 
засоб1в, призначених для перевезення

Код
показника
додатка

(грн)
Сума

акциз
ного

подат
ку

Код
опе-
рацн

Роздш Г. Податков! зобов’язання з 
автомобшв легкових, кузов1в до них, 
причешв та нап1впричетв, мотоциюпв 
(включаючи мопеди), велосипед1в з 
допом1жним мотором, з колясками або 
без них, моторних транспортних 
засоб1в, призначених для перевезення

Код
показника
додатка

(грн)
Сума
акц
из

ного
подат

-ку
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10 оаб 1 бшыпе, моторних 
транспортних засоб1в для перевезення 
вантаяав

10 оаб 1 бшыые, моторних 
транспортних засобш для перевезення 
вантаяав

Приведения у 
вщповщнють до 
пункту 31 
шдроздшу 5 
роздшу XX 
Кодексу

Приведения у 
вщповщнють до 
шдпункту 
213.1.4 пункту 
213.1 статп 213 
Кодексу

Г5 Операцп з обсяпв пщакцизних товар1в 
(продукцп), яю (яка) 
зви1ьняються(еться) вщ оподаткування, 
у раз1 недотримання умов щодо такого 
звшьнення зпдно з пунктом 213.3 статп 
213 роздшу VI Кодексу

Д 13 (к. 16) Г5 Операцп з обсяпв пщакцизних то вар ¡в 
(продукцп), яю (яка) 
звшьняються(еться) вщ оподаткування, 
у раз1 недотримання умов щодо такого 
звшьнення зпдно з пунктом 213.3 статп 
13 роздшу VI Кодексу

Д.13(К. 16)

Норма вщсутня. Г5.1 Операцп з безоплатноТ передач! 
транспортних засоб1в у володшня 1 
користування суб’сктам, як1 беруть 
участь у здшсненш заход1в ¡з 
забезпечення нацшнальноТ безпеки 1 
оборони, вщс1ч1 1 стримування 
збройно? агресп РосшськоУ Федерацп 
у Донецькш та ЛуганськШ областях, 
що здшснюються шляхом проведения 
операцп Об’еднаних сил (ООС), 
органам прокуратури у Донецькш та 
ЛуганськШ областях, у раз1 
недотримання умов щодо такого 
звшьнення згщно з пунктом 31 
шдроздшу 5 роздшу XX Кодексу

Д-13 (к. 16)

Норма вщсутня. Г5.2 Операцп з безоплатноУ передач! 
транспортних засоб1в визначених 
подпунктами 215.3.5 -  215.3.52 пункту 
215.3 статп 215 роздшу VI Кодексу, 
вщповщно до затвердженого 
Кабшетом Мш1стр1в У краУн и 
перел1ку, у розпорядження Збройних 
Сил УкраУни та ¡нших вшськових 
формувань, утворених вщповщно до 
закошв УкраУни, ¡нших суб’екпв, як1 
беруть участь у здшсненш заход!в ¡з 
забезпечення нацюнально! безпеки 1 
оборони, в1днч1 1 стримування 
збройноТ агресп Росшсько! Федерацп 
у Донецькш та ЛуганськШ областях, 
що здшснюються шляхом проведения

Д. I3 (к. 16)
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операци Об’сднаних сил (ООС), 
оргашв прокуратури у Донецькш та 
Луганськш областях, у раз1 
недотримання умов щодо такого 
звшьнення згщно з подпунктом 38.12 
пункту 38 пщроздиту 10 роздшу XX 
Кодексу

Г9
Сума пшьг з операцш, як! звшьняються 
вщ оподаткування (пункт 213.3 статп 213 
роздшу VI Кодексу)

Д-4 (к. 9)
Г9

Сума пшьг з операцш, яю звшьняються 
вщ оподаткування (пункт 213.3 статп 
213 роздшу VI Кодексу)

Д-4 (к. 9)

Приведения у 
вщповщшеть до 
пункту 31 
пщроздшу 5 
роздшу XX 
Кодексу

Приведения у 
вщтшдшеть до 
пункту 38 
пщроздшу 10 
роздшу XX 
Кодексу

Норма вщсутня. Г9.1 Сума пшьг з безоплатноУ передач! 
транспортних засоб1в у володшня 1 
користування суб’сктам, як1 беруть 
участь у здШсненш заход1в ¡з 
забезпечення нацюнальноУ безпеки 1 
оборони, вщнч1 1 стримування 
збройноУ а грее и РосшськоУ Федерацн у 
Донецькш та Луганськш областях, що 
здшснюються шляхом проведения 
операци Об’еднаних сил (ООС), 
органам прокуратури у Донецькш та 
Луганськш областях, згщно з пунктом 
3 пщроздшу 5 роздшу XX Кодексу

Д 4 (к. 9)

Норма вщсутня. Г9.2 Сума пшьг з безоплатно! передач! 
транспортних засоб1в визначених 
подпунктами 215.3.5 -  215.3.52 пункту 
215.3 статп 215 роздшу VI Кодексу, 
вщповщно до затвердженого 
Кабшетом ММстр1в УкраУни 
перелжу, у рознорядження Збройних 
Сил УкраУни та ¡нших вшськовнх 
формувань, утворених вщповщно до 
закошв УкраУни, ¡нших суб’еючв, яш 
беруть участь у здшененш заход1в ¡з 
забезпечення нацюнальноУ безпеки ! 
оборони, вщс1ч1 1 стримування 
збройноУ агресн РосшськоУ ФедерацП' у 
Донецькш та Луганськш областях, що 
здшснюються шляхом проведения 
операци Об’еднаних сил (ООС),

Д. 4 (к. 9)
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оргашв прокуратури у Донецькш та 
Луганськш областях, згщно з 
подпунктом 38.12 пункту 38 пщроздшу 
10 роздшу XX Кодексу_______________

(грн)
Код
опе-
рацп

Роздш Е. Податков1 
зобов’язання з оптового 

постачання електрично! енергп 
та з виробництва електрично!

енергп, продано!поза 
оптовим ринком електрично! 

енергп

Код
показника
додатка

Сума
акцизного
податку

Е1 Сума податкових зобов’язань, у 
тому числи

Д.7 (к. 7)

Е1.1 операцн з реал1зацп 
вщпущено! електрично! 
енергп' (для оптового 
постачальника електрично! 
енергп)

X

Е1.2 операцн з реал1зацп' 
вироблено! електрично! 
енергп, що продаеться поза 
оптовим ринком елетрично! 
енергп

X

Код
опе-
рацп

Роздш Е. Податков1 
зобов’язання з реал1заци 

електрично! енергп

Код
показника

додатка

Сума
акцизного
податку

Е1 Сума податкових зобов’язань з 
реал1зацн вироблено! 
електроенергп

Д.7 (к. 6)

(грн)

Приведения у 
водповщнють до 
шдпункту
213.1.1 пункту
213.1 стати 213 
Кодексу

Разом з декларащею акцизного податку подаються: Разом з декларащею акцизного податку подаються:

Ознака
подання

Кшьюсть
прим1рншав

Кшьюсть
сторшок

Назв1 додатка

Норма вщсутня.

Ознака
подання

Кшьюсть
прмшрншив

Кшьисть
сторшок

Назв1 додатка

Додаток I4. Розрахунок суми 
акцизного податку з 
реал1зацп' пального пщ час 
змши умов оподаткування 
згщно з подпунктом 229.8.13 
пункту 229.8 статп 229 
роздшу VI Кодексу

Приведения у 
вщповщшсть до 
шдпункту 
229.8.3 пункту 
229.8 стагп 229 
Кодексу
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• • •

Додаток 4. Обороти, що 
звшьняються вщ 
оподаткування, 
оподатковуються за 
нульовою ставкою, гривень

Додаток 7. Розрахунок суми 
акцизного податку з 
оптового постачання
електрично! енергн та з 
виробництва електрично!' 
енерп'1, продано! поза 
оптовим ринком
електрично!' енергп

Додаток 10. Зразок 
доповнення до декларацп 
акцизного податку
вщповщно до пункту 46.4 
статп 46 глави 2 роздшу II 
Кодексу

• • •

Додаток 4. Обороти, що 
звшьняються в1д 
оподаткування, 
оподатковуються за нульовою 
або за зниженою ставкою

Додаток 7. Розрахунок суми 
акцизного податку з 
реалГзацп електрично!' енергн

Додаток 10. Доповнення до 
декларацп акцизного податку 
вщповщю до пункту 46.4 
статп 46 глави 2 роздшу II 
Кодексу

Техшчна правка.

Приведения у 
вщповщшсть до 
тдпункту
213.1.1 пункту
213.1 статп 213 
Кодексу.

Техшчна правка.

Додаток I1 
до декларацп акцизного податку 

Розрахунок суми акцизного податку 
з реал1защТ пального згщно ¡з шдпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статп 

213 роздшу VI Кодексу

Обсяги пального за мюцем д1яльност! 
за акцизними накладними, 

корнгувальнимн акцизними 
накладними (в тис. л, приведеного до 

1 15° С)

Додаток I1 
до декларацп акцизного податку 

Розрахунок суми акцизного податку 
з реал1защ1 пального згщно ¡з шдпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статп 213

роздшу VI Кодексу

Обсяги пального за мкцем д1яльносп 
за акцизними накладними, 

розрахунками коригування до 
акцизних накладних (в тис. л,

______ приведеного до I 15° С)______

Приведения 
термшу у 
вщпов1дн1сть до 
статт1 231 
Кодексу
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отриманого реал1зованого

4 5

отриманого реал1зованого

4 5

Додаток I2 
до декларацп акцизного податку 

Розрахунок суми акцизного податку 
з реал1зацп спирту етилового згщно ¡з тдпунктом 213.1.12 пункту 213.1 

статп 213 роздшу VI Кодексу

Обсяги спирту етилового за мюцем 
д1яльност! за акцизними накладними, 

коригувальиими акцизними 
накладними (в дал 1 ОО-вщсоткового 

спирту, приведеного до 120° С)

отриманого реалвованого

5

Додаток I2 
до декларацп акцизного податку 

Розрахунок суми акцизного податку 
з реашзацп спирту етилового згщно ¡з тдпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статп

213 роздшу VI Кодексу

Приведения 
термшу у 
вщповщшсть до 
статп 231 
Кодексу

Обсяги спирту етилового за м1сцем 
д1яльност1 за акцизними накладними, 

розрахунками коригування до акцизних 
наклад них (в дал 100-вщсоткового спирту, 

приведеного до 120° С)

отриманого реал1зованого

4 5

Норма вщсутия. Додаток I4 
до декларацп акцизного податку

Роздш
Код
операцп

роздш декларацп акцизного податку (В), код операцп, звпгний перюд (мкяць, 
нк)

Розрахунок суми акцизного податку з реал1зацп пальиого 
пщ час змши умов оподаткувания згщно з подпунктом 229.8.13 

пункту 229.8 статп 229 роздшу VI Кодексу
Офщшний курс гривш до евро на перший день___кварталу___ грн

(округления до чотирьох знаюв п1сля коми)

Приведения у 
в1дпов1дн1сть до 
п1д пункту 
229.8.13 пункту 
229.8 статп 229 
роздшу VI 
Кодексу
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№
з/п

Код 
товару 

(продук
ций згщно 

зУКТ 
ЗЕД

Опис 
товару 
(проду- 

кцп) 
згщно 3 

УКТ 
ЗЕД

Рекв1зити 
податкового 
векселя на 

пщстав1 якого 
пальне 

отримано за 
ставкою без 
урахування 
коефщгснта

Обсяг 
реал1зованого 

пального у 
званому 

перюд1 згщно 
¡з пщпунктом 

229.8.13 
пункту 229.8 

статп 229 
роздшу VI 
Кодексу, 
у лгграх, 

приведеннх до 
115° С

дата номер

1 2 3 4 5 6

Ставки акцизного податку (евро) Сума 
податкового 

зобов’язання, 
яка пщлягае 

сплап до 
бюджету 

(гр. 6 х гр. 9 х 
курс евро), 

грн, 
з округлениям 
до двох знаков 

шел я коми

з одиниш 
вим1ру згщно 
¡з пщпунктом 
215.3.4 пункту 

215.3 статп 
215 роздклу VI 

Кодексу без 
застосування 
коефщ1снта

3 одинищ 
вим1ру згщно 
¡з пщпунктом 
215.3.4 пункту 

215.3 статп 
215 роздьлу VI 

Кодексу 
¡3

застосуванням 
коефЫента 
(гр. 7 х 10)

р1зниця у 
перера- 

хунку на 
одиницю 
вим!ру 
товару 

(гр. 8 -  гр. 
7) /1000

7 8 9 10
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Засвщчую достов1ршсть зазначених ведомостей 
Кер1вник або ф1зична особа -  
платник подаку або 
уповноважена особа

(дата) (пщпис) (Власне ¡м’я 
ПР13ВИЩЕ)

(реестрацшний номер обл1ково! картки або сер1я (за 
наявност1) та номер паспорта1)
Особа, яка вщпвщае за ведения 
бухгалтерського облжу

(д а т а ) (пщпис) (Власне ¡м’я 
ПР13ВИЩЕ)

(реестрацшний номер облжовоК картки або сер1я (за 
наявностО та номер паспорта1)

1Сер1ю (за наявностО та номер паспорта зазначають фвичш особи, як1 
через сво'1 рел1гшш переконання вщмовляються вщ прийняття 
реестрашйного номера обл1ково¥ картки платника податк1в та офщшно 
повщомили про це вщповщний контролюючий орган I мають 
вщмггку у паспорть

Додаток 2
до декларацп акцизного податку

Додаток 2
до декларацп акцизного податку

Роздш
Код
операцп Роздш

Код
операцп

Приведения у 
вщповщшсть до 
гпдпункту
215.3.3 пункту
215.3 статп 215 
Кодексу

(роздш декларацп акцизного податку (А, Б, В, Г, Д, Е), код операцп, звгтний 
перюд (мкяць, рк)

Розрахунок суми акцизного податку 
з тютюнових вироб1в, на яю встановлено специф1чш та адвалорш 

ставки акцизного податку одночасно
______________(округления до двох знаюв теля коми)______________

(роздш декларацп акцизного податку (Б), код операцп, звгтний перюд (мюяць, 
Р1К))

Розрахунок суми акцизного податку 
з тютюнових вироб1в, на як1 встановлено специф|чш та адвалорш ставки 

акцизного податку одночасно
_________________ (округления до двох знаюв теля коми)_________________



№
з/п

Код
товару

(продук-
цй)

ЗГЩНО 3
УКТ ЗЕД

Опис
товару

(продук
цп)

ЗГЩНО 3
УКТ
ЗЕД

Власна 
назва тоару 
з додатко- 

вою 
¡нформа- 

щею щодо 
характе
ристик (у 

раз! 
наявностО

Макси
мальна 

роздр1б-на 
щна (дал1 - 

МРЦ) з 
ураху- 

ванням ПДВ 
та акцизного 

податку 
(грн)

Вмкт 
продук

цп в 
одинищ 

товару, на 
яку 

встанов- 
пено МРЦ 

(шт.)

1 3 4 5 6

Усього: X

Кшьмсть 
реатзо- 
ваного 

(передано- 
го), 

ввезеного 
товару в 
одиницях 
ви^пру, на 

який 
встановлено 

МРЦ 
(шт.)

Оборот з 
реамзацп 
(передач!), 
ввезення 

товару для 
обчислення 
за адвалор- 

ними 
ставками 
(гр. 5 х 
гр. 7) 
(грн)

Кшькють 
реал1зова- 

ного (переда- 
ного), 

ввезеного 
товару для 
обчислення 
за специ({нч- 

ними 
ставками 
податку 

(гр. 6 х гр. 7) 
(шт.)

Ставки акцизного 
податку, 

встановлеш 
подпунктом 215.3 2 
пункту 215.3 статп 

215 Кодексу
адва-
лорш
(%)

специ-
ф!чш
(грн)

7 8 9 10 11

X X X X

15

№
з/п

Код
товару

(продукцп)
ЗГЩНО 3

УКТ ЗЕД

Опис
товару
(проду

кцп)
ЗГЩНО 3
УКТ ЕД

Власна 
назва 

товару з 
додатковою 

¡нформ- 
ащею щодо 

характе
ристик (у раз! 

наявноси)

Макси
мальна 

роздр1бна 
щна (дал! -  

МРЦ) з 
урахуван- 

ням ПДВ та 
акцизного 
податку 

(грн)

Вмкт 
продукцп в 

одинищ 
товару, на 

яку 
встанов

лено МРЦ 
(шт.)

1 2 3 4 5 6

Усього: X

Вага нетто в 
одинищ 

товару, на 
яку 

встановлено 
МРЦ, кг 

округления 
до п’яти 

знашв шсля 
коми 

(для товар1в 
за кодом 

2402100090 
згщно з УКТ 

ЗЕД)

Кшькють 
реашзова- 

ного 
(переданого), 

ввезеного 
товару в 

одиницях 
втпру, на 

який 
встановлено 

МРЦ 
(шт.)

Оборот з 
реал1зацп 
(передач!), 
ввезення 

товару для 
обчислен

ня за 
адвалорними 

ставками 
(гр. 5 х гр. 8) 

(грн)

Кшьысть реал!зованого 
(переданого), ввезеного 

товару для обчислення за 
специф!чними ставками 

податку

у штуках 
(гр. 6 х гр. 8)

в кг 
(гр. 7 х гр. 

8)
округленн 
я до п’яти 

знаюв 
шсля коми

7 8 9 10 11



Сума акцизного податку, 
обчислена

MimMa-
льне

податкове
зобов’я-
зання,

встанов-
лене

Кодексом
(грн)

Mi Hi мал ь- 
не

податкове 
зобов’язан- 
ня з обсяпв 

товару 
(гр. 15 х 
гр. 91 
1000) 
(грн)

Сума 
акцизного 
податку 
з обсяпв 
товару 

(гр. 14 або 
гр. 16, яка 
з них мае 

бшыпе 
значения) 

(грн)

за
адвалор- 

ними 
ставками 

(гр. 8 х 
гр. 10) 
(грн)

за
специф1ч- 

ними 
ставками 

(гр. 9 х 
гр. 11/ 
1000) 
(грн)

загальна 
сума 

акциз
ного 

податку 
(гр. 12 + 
гр. 13) 
(грн)

12 13 14 15 16 17

X X X X X

Засвщчую достсдаршсть зазначених ведомостей 
Кер1вник або ф1зична особа -  
платник податку або 
уповноважена особа

(дата) (шдпис) (шщали та
_______________________  пр1звище)
(реестращйний номер облковоГ картки або серш (за__________________

16

Ставки акцизного 
податку, встановлеш 
шдпунктом 215.3.2 
пункту 215.3 статп 

215 Кодексу

Сума акцизного одатку, обчислена

за адвалор- 
ними 

ставками 
(гр. 9 х гр. 

12) 
(грн)

за
специф!ч- 

ними 
ставками 

(гр. 10 х гр.
13 /1000) 

(грн)

загальна сума 
акцизного 
податку 

(гр. 14 + гр. 15)
(грн)

адвалорш
(%)

спещ ^ч
Hi,

(грн)

12 13 14 15 16

X X X X X

Мшмальне податкове 
зобов’язання, встановлене 

Кодексом,
(грн)

Мшмальне 
податкове 

зобов’язання з обсяпв 
товару,

(грн)

Сума акцизного 
податку з обсяпв 

товару, грн,

(г р . 16 або гр . 
19, або г р . 20.
яка з них мае 

бшьше 
значения)за 100 ш т .

за 1 к г  
нетто

у шт. 
(гр. 17 х 

г р . 10
/  1 0 0 0 )

У к г  
(г р . 18 х 
гр . 11)

17 18 19 20 21

X X X X

Засвщчую достсшршсть зазначених вщомостей 
Кер1вник або ф1зична особа -  
платник податку або 
уповноважена особа

(дата) (шдпис) (Власне ¡м’я 
1 1 1 1 1 И М 1  ПР13ВИЩЕ)

(реестращйний номер облйсово! картки або сер1я (за
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наявносп) та номер паспорта1) 
Особа, яка вщповщае за ведения 
бухгалтерского обл1ку

(дата) (пщпис) (¡тщали
щмзвие)

1Т

(реестращйний номер облшовоУ картки або сер1я (за 
наявност!) та номер паспорта1)

1 Сер но (за наявносп) та номер паспорта зазначають 4»зичш особи, як1 
через сво'1 релтйш  переконання вщмовляються вщ прийняття 
реестрацшного номера облшово1 картки платника податюв та офщшно 
повщомили про це вщповщний контролюючий орган I мають 

вщмггку у паспорт!.

наявносп) та номер паспорта1) 
Особа, яка вщповщае за ведения 
бухгалтерского обл!ку

(дата) (пщпис) (Власне ¡м’я 
ПР13ВИЩЕ)

(реестращйний номер облжовоУ картки або сер1я (за 
наявност!) та номер паспорта1)

'Серто (за наявносп) та номер паспорта зазначають ф1зичн1 особи, яю 
через сво\' релтйш  переконання вщмовляються вщ прийняття 
реестрацшного номера обл1ково\' картки платника податюв та офщшно 
повщомили про це вщповщний контролюючий орган I мають 

вщмпку у паспорт!.

Додаток 4
до декларацп акцизного податку

Обороти, яю звшьняються вщ оподаткування, оподатковуються за 
нульовою ставкою, гривень

Додаток 4
до декларацп акцизного податку

Обороти, яю звшьняються вщ оподаткування, оподатковуються за нульовою або 
за зниженою ставкою, гривень

Техшчш правки

Код пшьги 
згщно з довщ- 
ником подат- 
кових пшьг 

(Д) або 
класиф1ка- 

тором 
звшьнень (К)

Сума акцизного 
податку, не сплачена з 

операцш, що:
звшьня оподатко

ються ВЩ вуються
оподат за
кування нульовою

(грн) ставюо
(грн)

Рекв1зити отримувача 
товару (продукцп), у 
т. ч. при передач! для 
власного споживання, 

та нерезидента
наймену- код за

вання СДРПОУ
(пр1звище, (реестра

¡м’я, по щйний
батьковО номер

облпсо-
В01

картки
платни

ка

Код пшьги 
згщно з довщ- 
ником подат- 
кових пшьг

Сума акцизного Рекв1зити отримувача
податку, не сплачена з товару (продукцп-), у

операщй, що: т. ч. при передач1 для
звшьня оподатко власного споживання,

ються В1Д вуються та нерезидента
оподат за наймену- код за
кування нульовою вання СДРПОУ

(грн) або за (щмзвшце, (реестра
зниженою ¡м’я, по щйний

ставкою
(грн)

батьковО номер
облжо-

В01
картки
платни

ка
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податюв 
або сер1я 
(за наяв- 
ностО та 

номер 
паспор

та1)
8 9 10 11 12

Документа, що шдтверджують 
операцй, яю звшьняються вщ 

оподаткування, оподатквуються за 
нульовою ставкою

Строк 
користу- 

вання 
податко- 

вою 
пшьгою у 
звтюму 
перюд12

Сума 
податковоУ 
пшьги, що 
викорис- 
тана за 

цшьовим 
призначен- 

ням2

дата / дата 
перетину 
митного 
кордону

номер тип (подат- 
ковий 

вексель, 
митна 

декларащя, 
акт знищення 

тощо)
13 14 15 16 17

Заповнюеться з 01.01.2020

податкт 
або сер1я 
(за наяв- 
ноеп) та 
номер 

паспор
та1)

8 9 10 11 12

Документа, що шдтверджують 
операцп, яю звшьняються вщ 

оподаткування, оподатковуються за 
нульовою або за зниженою ставкою

Строк 
користу- 

вання 
податко- 

вою 
пшьгою у 
звтюму 
перюдР

Сума 
податково'1 

пшьги, що 
викорис- 
тана за 

цшьовим 
призначенн 

ям2

дата/
датаперет

ину
митного
кордону

номер тип (подат- 
ковий 

вексель, 
митна 

декларащя, 
акт знищення 

тощо)
13 14 15 16 17

; Заповнюеться з 01.01.2020
Додаток 6

до декларацп акцизного податку

Розрахунок суми акцизного податку 
з реал1зацп суб’сктами господарювання роздр1бноТ торпвл! шдакцизних

товар1в

Роздш I

Додаток 6
до декларацп акцизного податку

Розрахунок суми акцизного податку 
з реал1зацн суб’сктами господарювання роздр1бно*1 торг1вл! шдакцизних

товар1в

№ Вид шдакцизних Вартють Став Сума
з/п товарт (з податком на додану ка податко-

варткть та без пода вого
урахування акцизного тку зобов’я-

№ Вид шдакцизних Вартють Став Сума
з/п товарт (з податком на додану ка податко-

варткть та без пода вого
урахування акцизного тку зобов’я-

Приведения у 
вщповщшсть до 
подпункту 
215.3.10 пункту 
215.3 статп 215 
Кодексу.



податку з реатзацй 
суб'ектами 

господарювання 
роздр1бно1 торпвл1 

тдакцизних товар1в) 
тдакцизних товар ¡в, 

що реагнзоваш у 
роздр1бнш 

торговельнш мереж) та 
у мереян громадського 

харчування 
(грн)

(%) зання, 
що 

ш для гае 
сплат1 до 
бюджету 

(грн) 
(гр. 3 х 
гр. 4) / 

100

1 2 3 4 5
1.1 Шкеро-горшчана

продукщя
1.2 Виноробна 

продукщя, шип 
спиртов! дистиляти, 
продукти 3 вмютом 
спирту етилового 8,5 
в1дсотка об'емних 
одиниць та бшьше

1.3 Пиво
1.4 Тютюнов1 вироби, 

тютюн та 
промислов1 
замшники тютюну

Усьог

Роздш II2

№ Вид Обсяг Курс НБУ, Став Сума
з/п шдакцизних реал1- визначении ка податко-

товар! в зова- ЗГ1ДНО пода вого
ного з абзацем тку зобов'я-
(вщ- другим (евро) зання, що

пуще- пункту 217.3 шдлягае
ного) статп 217 сплапдо

товару роздьлу VI бюджету
(л) Кодексу (грн)

19

податку з реатзацп 
суб’ектами 

господарювання 
роздр1бно1 торпвл1 

тдакцизних товар1в) 
шдакцизних товарш, 

що реал1зован1 у 
роздр1бнш 

торговельнш мереж! та 
у мереж1 громадського 

харчування 
(грн)

(%) зання, 
що 

пщлягае 
сплат1 до 
бюджету 

(грн) 
(гр. 3 х 
гр. 4) / 

100

1 2 3 4 5
1.1 Лкеро-горшчана

продукщя
1.2 Виноробна 

продукщя, Ш1Ш 
спиртов! дистиляти, 
продукт з вмютом 
спирту етилового 8,5 
вщсотка об'емних 
одиниць та бльше

1.3 Пиво
1.4 Т ю т ю н о е п  вироби, 

тютюн та 
промислов1 
замшники тютюну

Усього

Виключити.



(грн) (гр. 3 х (гр. 
4 х гр. 5))

1 2 3 4 5 6
2.1 Бензини

моторш
2.2 1Н1Ш

нафтопро- 
дукти (легк1, 
середш та 
важк!
дистиляти), 
внзначеш у 
пщпункп 
215.3.4 пункту 
215.3 статп 
215 роздшу VI 
Кодексу

2.3 Скраплений
газ

2.4 Речовини, шо
використо-
вуються як
компоненти
моторних
палив

2.5 Паливо
моторне
альтернативне

2.6 Бюдизель та
ЙОГО СуМ1Ш1 
(що не мктять 
або мгстять 
менш як 70 
мае. % нафти 
або нефтепро
дукте,
одержаних з 
бггумшозних 
порщ) на

20
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основ1 моноал- 
ккпьних 
складних 
еф1р!в жирних 
кислот

2.7 1нше пальне
Усього:

Усього за роздьпами 1 1II:

Засвщчую достов1ршсть зазначених вщомостей 
Кер1вник або ф1зична особа -  
платник податку або 
уповноважена особа

(дата) (шдпис) (шшали та 
щйзвище)

(реестрацшний номер облжовоТ картки або сер1я (за 
наявностО та номер паспорта1)
Особа, яка вщповщае за ведения 
бухгалтерского облжу

(дата) (гадиис) (нищали 
та пр1зв*

(реестрашйний номер облшовоТ картки або сер1я (за 
наявностО та номер паспорта1)

1 Серно (за наявностО та номер паспорта зазначають ф1зичш особи, ям 
через сво'Т релтйш  переконаиня вщмовляються вщ прийняття 
реестращйного номера облжовоУ картки платника податюв та офщшно повц 
контролюючий орган 1 мають вщмпку у паспорт).
2 Заповнюсться платниками податку при виправленш або уточненш 
показниюв звгтност1 за податков1 (звпгш) перюдн до 01 Ычня 2017 року.

Засвщчую достовфшсть зазначених вщомостей 
Кер1вник або ф1зична особа -  
платник податку або 
уповноважена особа

(дата) (шдпис) (Власне ¡м’я 
ПР13ВИЩЕ)

(реестрацшний номер облжовоУ картки або сер1я (за 
наявностО та номер паспорта1)
Особа, яка ввдповщае за ведения 
бухгалтерского облшу

(дата) (шдпис) (Власне ¡м’я 
ПР13ВИЩЕ)

(реестрацшний номер облжовоТ картки або сер1я (за 
наявностО та номер паспорта1)

1 Серда (за наявностО та номер паспорта зазначають ф1зичш ( 
через сво'1 релшйш переконаиня вщмовляються вщ прийнятт: 
реестращйного номера облшовоТ картки платника податмв та 
контролюючий орган 1 мають в1дм1тку у паспорта 

Виключити.

Додаток 7
до декларащУ акцизного податку

Додаток 7
до деклараци акцизного податку

Код Код

Приведения у 
вщповщшсть до 
п.п. 213.1.1 п. 
213.1 ст.213 
Кодексу_______



Роздш операцп

(роздш декларацп акцизного податку (Е), код операцп, званий перюд
(мкяць, рж)

Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електрично! 
енергп та з виробництва електрично'Г енергп', проданоТ поза оптовим 

ринком електрично '1 енергн

(округления до двох знамв глсдя коми)
№
з/
п

Код
товару
(про

дукт!)
зпдно
зУКТ
ЗЕД

Опис
товару
(про

дукт!)
зпдно
зУКТ
ЗЕД

Варткть без податку на 
додану варткть)

Ставка
акци
зного
подат

ку

Сума 
податко- 

вого 
зобов’я- 

зання, що 
тдлягае 
сплал до 
бюджету 
(гр. 4, 5 х 

гр. 6), 
грн

вы пущ 
ено!'

електри-
ЧН01

енергн
ДЛЯ

оптового
постача-
льника

електри-
ЧН01

енергп на 
митнш  

територп  
Укра'ши

вщпущеноТ
еЛеКТрИ-

ЧНО!
енергн, що 
продаеться  

поза 
оптовим  
ринком  

електри- 
чно ‘1  енергп  
на митнш  
територн  
УкраУни

1 2 3 4 5 6 7

Усього (округления до цшого значения):

Засвщчую достов1ршсть зазначених ведомостей 
Кер1вник або ф1зична особа -  
платник податку або 
уповноважена особа

(дата) (тдпис) (¡ттали,
_______________________  щмзвшце)
(реестращйний номер облжово! картки або серм (за 

наявностр та номер паспорта1)____________________________________
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Роздш операцп

(роздш декларацп акцизного податку (Е), код операцп, звггний пер ¡од (мкяць,
Р*к)

Розрахунок суми акцизного податку 
з реал1зацп електричноТ енергн

(округления до двох знаюв теля коми)
№
з/п

Код 
товару 
(про- 

дукцп) 
зпдно 
зУКТ 
ЗЕД

Опис 
товару 
(про- 

дукцп) 
зпдно3 

УКТ 
ЗЕД

Варткть (без 
податку на 

додану варткть 
та акцизного 

податку) 
реал1зовано1 

електрично'Г 
енергн

Ставка
акциз
ного

подат
ку

Сума податкового 
зобов’язання, що 
тдлягае с плат! до 
бюджету (гр. 4 х 

гр. 5), (грн)

1 2 3 4 5 6

Усього (округления до цшого значения):

Засв1дчую достов1ршсть зазначених вщомостей 
Кер1вник або ф|зична особа -  
платник податку або 
уповноважена особа

(дата) (тдпис) (власне ¡м’я,
_______________________  щпзвшце)
(реестращйний номер облковоТ картки або сер1я (за 

наявностО та номер паспорта1)
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Особа, яка вцщовщае за ведения 
бухгалтерского облшу

(дата) (тдпис) (¡шщалй ат 
щмзвие)

(реестращйний номер облковоУ картки або сер1я (за 
наявностО та номер паспорта1)

•Серно (за наявност!) та номер паспорта зазначають ф1зичш особи, ям 
через своТ релтйш  переконання вщмовляються вщ прийняття 
реестращйного номера облшовоУ картки платника податюв та офщшно 
повщомили про це вщповщний контролюючий орган 5 мають 

вздмггку у паспорть_________________________________

Особа, яка вщповщае за ведения 
бухгалтерского облжу

(дата) (шдпис) (власне ¡м’я,
щмзвшце)

(реестращйний номер облйсово! картки або сер1я (за 
наявност() та номер паспорта1)

•Серно (за наявностО та номер паспорта зазначають ф1зичш особи, яю 
через сво‘1 рел¡г!йн! переконання вщмовляються вщ прийняття 
реестращйного номера облжово'Г картки платника податюв та офщшно 
повщомили про це вйшовщний контролюючий орган I мають 

вщмггку у паспорт!.____________________________________________
Додаток 8 

до декларацн акцизного податку

Розрахунок суми акцизного податку, 
що зб1льшус або зменшуе податков1 зобов’язання внаслцок 

виправлення самостшно виявленоТ помилки, 
допущено! в попередшх звггних перюдах

Додаток 8
до декларацн акцизного податку

Розрахунок суми акцизного податку, 
що збшьшуе або зменшуе податков1 зобов’язання внаслщок виправлення 

самостшно внявлено '1 помилки, 
допущено! в попередшх звггних периодах

Техшчш правки, 
приведения у 
вщповщшсть до 
показниюв 
декларацн у 
зв’язку ¡3  

внесениям змш

Роздш
А

А6.1 А16.2 А16.3 А16.4 А 16.5 А17.1 А17.2 А17.3

Роздш Б Б13.1 Б13.2 Б14.1 Б14.2
Роздш

В
В18

Роздш Г Г11.1 Г11.2 Г11.3 Г11.4 Г11.5 Г11.6 Г11.7
Роздш

Д
Д1.1п4

Роздш Е Е2.1 Е2.2

Роздш
А

А16.1 А16.2 А16.3 А16.4 А16.5 А17.1 А17.2 А17.3

Роздш Б Б12 Б13
Роздш

В
В21

Роздш Г Г10.1 Г10.2 Г10.3 Г10.4 Г10.5 Г10.6 Г10.7
Роздш

д
Д1.1п4

Роздш Е Е1

Додаток 10 
до декларацн акцизного податку

Додаток 10 
до декларацн акцизного податку

Роздш Б
Код
операцп Роздш

Код
операцп

(роздш декларацн акцизного податку (А, Б, В, Г, Д, Е), код операцп, звтш й 
перюд (мюяць, р1к)_________________________________________________ перюд (мюяць, рш)
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Зразок доповнення до деклараци акцизного податку 
вщповщно до пункту 46.4 статп 46 глави 2 роздшу II Кодексу

Доповнення до деклараци акцизного податку 
вщповщно до пункту 46.4 статп 46 глави 2 роздшу II Кодексу

ПОРЯДОК
заповнення та подання деклараци акцизного податку

ПОРЯДОК
заповнення та подання деклараци акцизного податку

I. Загальш положения
1. Декларащю акцизного податку (дал1 -  Декларащя) розроблено вщповщно 
до статп 46 глави 2 роздшу II, пщпункту 213.1.12 пункту 213.1 статп 213, 
пщпункту 215.3.10 пункту 215.3 статп 215 та пункту 223.2 статп 223 
роздшу VI Податкового кодексу Украши (дал1 -  Кодекс).
2. Декларацш складають та подають особи, визначеш статтею 212 роздшу 
VI Кодексу як платники акцизного податку (дал1 -  платиик). Платники 
заповнюють та подають роздши та додатки до Деклараци лише щодо тих 
операцш, яю вони здшснюють 1 за якими у них вииикають податков! 
зобов’язання з1 сплати акцизного податку, про що робиться вщповщна 
в1дмггка у граф1 «Озиака подання» на останньому аркуип Деклараци.

Платиик, який вщповщно до шдпункту 212.1.11 пункту 212.1 статп 212 
роздшу VI Кодексу е суб'ектом господарювання роздр1бж>1 торпвлй який 
здшснюе реатзащю шдакцизних товарт, заповнюе та подае лише роздш Д 
та додаток 6 до Деклараци.
Норма вщсутня

I. Загальш положения
1. Декларанта акцизного податку (дам -  Декларащя) розроблено вщповщно до 
статп 46 глави 2 роздшу II, шдпункту 213.1.12 пункту 213.1 статп 213, пщпункту 
215.3.10 пункту 215.3 статп 215 та пункту 223.2 статп 223 роздшу VI 
Податкового кодексу УкраУни (дал! -  Кодекс).
2. Декларащю складають та подають особи, визначеш статтею 212 роздшу VI 
Кодексу як платники акцизного податку (дал1 -  платник).
За кожний встановлений Кодексом звггний перюд незалежно вщ того, чи 
провадили платники господарську Д1яльшсть у звггному перюд1 та чи 
виникають податков1 зобов’язання з1 сплати акцизного податку, 
заповнюють та подають вщповщш роздши та додатки до Деклараци: 
суб’скти господарювання, яю вщповщно до пункту 212.1 статп 212 роздшу 
VI Кодексу е платниками акцизного податку та мають чинш (у тому числ1 
призупинеш) лщензп на право здшснення д1яльност1 з подакцизною 
продукцию, яка пщлягас Л 1 ц ен зу в а н н ю  згщно ¡з законодавством; 
платники, визначеи1 пщпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статт! 212 роздшу VI 
Кодексу.
1н1ш платники заповнюють та подають роздши 1 додатки до Деклараци лише 
щодо тих операцш, яю вони здшснюють 1 за якими у них виникають податков1 

зобов’язання з1 сплати акцизного податку.
Платник, який вщповщно до пщпункту 212.1.11 пункту 212.1 статп 212 роздшу 
VI Кодексу е суб’ектом господарювання роздр1бно\' торпвлк який здшснюе 
реал1зацта п1дакцизних товар1в, заповнюе та подае лише роздш «Д» 1 додаток 6 
до Деклараци.
За звггний перюд, у якому платник податку, визначений пщпунктом 212.1.16 
пункту 212.1 статп 212 роздшу VI Кодексу, використовував товари 
(продукшю), коди яких згщно з УКТ ЗЕД не зазначеш у пщпункп 215.3.4 
пункту 215.3 статт1 215 роздшу VI Кодексу (кр1м газу природного у 
газопод1бному сташ за кодом 2711 21 00 00 згщно з УКТ ЗЕД) як пальне для 
заправлення транспортних засоб1в, обладнання або пристроУв з двигунами 
внутршшього згоряння ¡3 запалюванням вщ стиснення, з  двигунами 
внутр1шнього згоряння з ¡скровим запалюванням, з двигунами

Приведения у 
вщповщшсть до 
пункпв 49.2 та 
49.21 стато 49 
Кодексу

Пояснения для 
нових платншав 
акцизного 
податку
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внутриинього згоряння з кривошипно-шатунним мехашзмом, заповнюс та 
подае роздш «В» 1 додаток 1 до Декларацп.
Вщмггка про подання конкретного роздшу Декларацп та додатка до 
Деклараци ¡з зазначенням кшькост! прнм1рник1в та кшькост1 сторшок 
проставляеться на останньому аркуил Декларацп.

II. Складання Деклараци

2. Декларащя складаеться i3 загально! частный, що м ¡стать необхщш 
обов’язмш рекв1зити платника, шести роздшв, що складаються 
платниками залежно вщ виду пщакцизних Toeapie, додатюв, що мютять 
розрахуики для обчислення суми податку залежно вщ виду встаиовлених 
ставок акцизного податку, а також роздшу, що заповнюеться пращвииками 
Державно! фккально! служби Украши (да/ii -  контролюючий орган) шсля 
подаиия Декларацп. Порядок заповиения Деклараци окремо за кожиим 
роздшом наводиться у роздш IV, а додатмв -  у роздш V цього Порядку.

II. Складання Деклараци

2. Декларащя складаеться ¡з загально! частини, що м¡стать необхщш обов’язков1 
рекв1зити платника, шести роздшв, що складаються платниками залежно вщ 
виду пщакцизних товар1в, додатюв, що мктять розрахунки для обчислення суми 
податку залежно вщ виду встановлених ставок акцизного податку, а також 
роздшу, що заповнюеться пращвииками Державно! податково! служби Украши 
(даш -  контролюючий орган) шсля подання Декларацп. Порядок заповнення 
Декларацп окремо за кожним роздшом наводиться у роздш IV, а додатюв -  у 
роздш V цього Порядку.

Приведения у 
вщповщнють до 
норм Положения 
про Державну 
податкову 
службу Украши, 
затвердженого 
Постановою 
Кабшету 
MiHicTpie 
Украши вщ 
06.03.2019 
№227

Норма вщсутня. 10. Пи час розрахунку податкового зобов’язання за ставками, 
встановленими в шоземнш валит застосовуеться офщшний курс гривш до 
шоземно! валюти, встановлений Нащональним банком Укра'ши, що д1е на 
перший день кварталу, у якому здшснюеться реал ¡за ц ¡я товару (продукцп),! 
залишаеться незмшним протягом кварталу. Курс зазначаеться ¡з нпстьма 
знаками шсля коми.

Приведения у 
вщповщшсть до 
пункту 217.3 
статп 217 
Кодексу

III. Подання Деклараци до контролюючих оргашв

3. Платником заповиюються лише вщповщний роздш i додатки до 
Деклараци, яю вщповщають виду господарсько! д1яльност1 платника, виду 
пщакцизних товар1в (продукцп). Якщо платник е одночасно платником 
акцизного податку за р1зними видами господарсько! д1яльност1 зпдно 3i 
статтею 212 Кодексу, Bin подае одну Декларацпо з вщповщними роздшами 
та додатками до не!.
Вщмггка про подання конкретного роздшу Деклараци та додатка до 
Декларацп ¡з зазначенням кклькост1 прим1рннк1в та кшькосп сторшок 
проставляется на останньому apKyuii Декларацп.

III. Подання Деклараци до контролюючих оргашв

3. Платником заповиюються лише вщповщний роздш 1 додатки до Деклараци, 
ям вщповщають виду господарсько! д1яльност1 платника, виду пщакцизних 
товар1в (продукцп). Якщо платник е одночасно платником акцизного податку за 
р1зними видами господарсько! д1яльност1 зпдно з1 статтею 212 Кодексу, вш 
подае одну Декларацпо з вщповщними роздшами та додатками до не!.

Виключити

Виключення
дублюючо!
норми
(така ж норма 
наведена у 
пункп 2 p. I 
Порядку)

4. Платник, визначений пщпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статп 212 
Кодексу, а також платник, який мае дпоч1 (у тому числ! призупинеш)

4. Платник, визначений пщпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статп 212 Кодексу, а 
також платник, який мае чинш (у тому чисгн призупинеш) лщензи на право

Пункт
детагпзовано у
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лщензп на право провадження д1яльнос'п з пщакцизною продукцкю, яка 
шдлягае лщензуванню зпдно ¡з законодавством, зобов’язаний подавати 
Декларащю за кожний званий (податковий) перюд незалежно вщ того, чи 
провадив такий платник господарську д1яльшсть у цьому перюдй чи ш.

провадження дшльносп з пщакцизною продукцкю, яка тдлягае лщензуванню 
згщно ¡з законодавством, зобов’язаний подавати вщповщний роздш Декларацп 
та додаток/додатки до нього за кожний звггний (податковий) перюд незалежно 
вщ того:
чи п р о в а д и в  такий п л а т н и к  г о с п о д а р с ь к у  Д 1 я л ь н к ть  у  ц ь о м у  перюд1, чи не 
провадив;
чи виникають податков! зобов’язання 31 сплати акцизного податку, чи не 
виникають.

зв’язку ¡3 
виникненням у 
платншав 
податку питань 
ЩОДО
необхщносп
подання
декларацп

16. Платник, який до початку його перев1рки контролюючим органом 
самостшно виявляе факт недоплати -  занижения податкового зобов’язання 
минулих звггних (податкових) перюд! в, зобов’язаний подати: 
або уточнюючу Декларащю разом ¡з розрахунком суми акцизного податку, 
що збшьшуе або зменшуе податков1 зобов'язання внаслщок виправлення 
самостшно виявленоУ помилки, допущено!' в попередшх звггних перюдах 
(додаток 8), 1 сплатити суму недоплати та штраф у розмф1 трьох вщсотюв 
такоУ суми до подання уточнюючоУ Декларацп;
або розрахунок суми акцизного податку, що збшьшуе або зменшуе 
податков1 зобов'язання внаслщок виправлення самостшно виявленоУ 
помилки, допущеноУ в попередшх звггних пер ¡одах (додаток 8), у склад1 
звтю ! (звггноУ новоУ) Декларацп за звггний (податковий) перюд, що настае 
за перюдом, у якому виявлено факт занижения податкового зобов'язання, 1 
сплатити суму податкового зобов’язання за звггний (податковий) пер ¡од, 
суму недоплати та штраф у розм1р1 п'яти вщсотшв суми такоУ недоплати до 
подання звггно! (зв1тноУ новоУ) Декларацп.
Норма вщсутня

16. Платник, який до початку його перев1рки контролюючим органом самостийно 
виявляе факт недоплати -  занижения податкового зобов’язання минулих звггних 
(податкових) перюдт, зобов’язаний подати:
або уточнюючу Декларащю разом ¡з розрахунком суми акцизного податку, що 
збшьшуе або зменшуе податков1 зобов'язання в наел ¡до к виправлення самостшно 
виявленоУ помилки, допущ еноУ  в попередшх звиних пер ¡одах (додаток 8), 1 
сплатити суму недоплати та штраф у розм1р1 трьох вщеотюв такоУ суми до 
подання уточнюючоУ Декларацп;
або розрахунок суми акцизного податку, що збшьшуе або зменшуе податков1 
зобов'язання внаслщок виправлення самостшно виявленоУ помилки, допущеноУ в 
попередшх зв1тних перюдах (додаток 8), у склад! зв1тноУ (звггноУ ново!) 
Декларацп за звггний (податковий) перюд, що настае за перюдом, у якому 
виявлено факт занижения податкового зобов'язання, 1 сплатити суму податкового 
зобов’язання за звггний (податковий) перюд, суму недоплати та штраф у розм1р1 
п'яти вщеотюв суми такоУ недоплати до подання зв1тноУ (зв1тноУ ново'О 
Декларацп.
Платник, визначений подпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статп 212 Кодексу, 
гпд час реестраци в СРАН розрахунку коригування до акцизно! накладно!, 
складеноТ в минулому звггному (податковому) пермщ, зобов’язаний подати: 
або уточнюючу Декларащю разом з розрахунком суми акцизного податку, 
що збшьшуе чи зменшуе податков1 зобов’язання внаслщок виправлення 
самостшно виявленоУ помилки, допущеноУ в попередшх звггних перюдах 
(додаток 8). У разц якщо у платника внаслщок реестращУ в 6РАН 
розрахунку коригування виникають податков1 зобов’язання з акцизного 
податку, платник зобов’язаний сплатити суму недоплати та штраф у розм1р! 
трьох вщеотшв такоУ суми до подання уточнюючо! Декларацп; 
або розрахунок суми акцизного податку, що збшьшуе або зменшуе податков1 
зобов’язання внаслщок виправлення самостшно виявленоТ помилки, 
допущено! в попередшх звггних перюдах (додаток 8), у склад1 звггно! (звггно! 
ново!) Декларацп за звггний (податковий) перюд, що настае за перюдом, у
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Якщо шсля подання Декларацп' за звпний перюд платник подае нову 
Декларащю з виправленими показниками до закшчення граничного строку 
и подання за такий самий звггний перюд, штрафи, визначеш пунктом 50.1 
статп 50 глави 2 роздшу II Кодексу, не застосовуються.

якому виявлено факт занижения податкового зобов’язання. У випадку, 
якщо у платника внаслщок реестрацн в СРАН розрахунку коригування 
вииикають податков1 зобов’язання з акцизного податку, платник 
зобов’язаний сплатити суму недоплати та штраф у розм!р! п’яти вщсотк1в 
та ко! суми до подання зв1тно'| (зв1тно! ново!) Декларацп.
Якщо пкля подання Декларацп за званий пер!од платник подае нову Декларащю 
з виправленими показниками до закшчення граничного строку и подання за 
такий самий звггний пер ¡од, штрафи, визначен! пунктом 50.1 статп 50 глави 2 
роздшу II Кодексу, не застосовуються.

реестрацн в
ер АН
розрахунку
коригування до
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накладно!,
складено!в
минулому
звтю му
(податковому)
перюд1.

17. У раз1 якщо за результатами подання уточнюючого розрахунку виникае 
потреба у поверненш надм1ру сплаченого акцизного податку, таке 
повернення проводиться вщповщно до порядку, визначеного наказом 
Мшктерства фшанав Укра'ши вщ 15 грудня 2015 року № 1146 «Про 
затвердження Порядку взаемодп теригор1альних органов Державно! 
фккально! служби Укра'ши, мкцевих фшансових оргашв та територ1альних 
орган ¡в Державно! казначейсько! служби Укра'ши у процесс повернення 
платникам податнв помилково та/або надм1ру сплачених сум грошових 
зобов'язань», зареестрованим у Мшктерств! юстицп Укра'ши 31 грудня 
2015 року за № 1679/28124.

17. У раз! якщо за результатами подання уточнюючого розрахунку виникае 
потреба у поверненш надм!ру сплаченого акцизного податку, таке повернення 
проводиться вщповщно до порядку, визначеного наказом Мшктерства фшанав 
Укра'ши вщ 11 лютого 2019 року № 60 «Про затвердження Порядку 
шформацшно! взаемодп Державно! фккально! служби Укра'ши, и 
територ1альних оргашв, Державно! казначейсько! служби Укра'ши, п 
територ1альних орган1в, м!сцевих фшансових орган ¡в у процес! повернення 
платникам податюв помилково та/або надм!ру сплачених сум грошових 
зобов’язань та пеш», зареестрованим у Мшютерств! юстиц1! Укра'ши 08 квггня 
2019 року за № 370/33341

Актуал1зацк 
нормативно
правового акта 
на який зроблено 
посилання 
посилаеться.

IV. Порядок заповнення Декларацп IV. Порядок заповнення Декларацп'
3. Роздш А «Податков1 зобов’язання ¡з спирту етилового та ¡нших 
спиртових дистиля™, алкогольних напо!в, пива та продукт! в ¡з вмктом 
спирту етилового 8,5 вщсотка об’емних одиниць та бшьше» Декларацп 
заповнюеться платниками акцизного податку ¡з спирту етилового та ¡нших 
спиртових дистиштв, алкогольних напо!в, пива та продукта ¡з вмктом 
спирту етилового 8,5 вщсотка об’емних одиниць та бшьше в такому 
порядку:

3) у третш граф! рядмв А1 -  А9, А10.1, А10.2 зазначаються коди показниюв 
додатмв до Декларацп, що використовуються для обчислення сум 
акцизного податку ¡з спирту етилового та ¡нших спиртових дистаготв, 
алкогольних напо!в та пива, та номери колонок додатмв, дан! яких 
вносяться до четверто! графи цього роздшу;
4) у четвертш граф! рядмв А1 -  А10 зазначаються суми акцизного податку, 
обчислеш згщно з додатками 1, 3 до Декларацп, ям проставляються

3. Роздш А «Податков! зобов’язання ¡з спирту етилового та ¡нших спиртових 
дистилятт, алкогольних напо!в, пива та продукт!в ¡з вмютом спирту етилового 
8,5 вщсотка об’емних одиниць та бшьше» Декларацп заповнюеться платниками 
акцизного податку ¡з спирту етилового та ¡нших спиртових дистиля™, 
алкогольних напо!в, пива та продуктов ¡з вм1стом спирту етилового 8,5 вщсотка 
об’емних одиниць та бшьше в такому порядку:

3) у третш граф! рядив А1 -  А9, А10.1, А10.2 зазначаються коди показниюв 
додатмв до Декларацп, що використовуються для обчислення сум акцизного 
податку ¡з спирту етилового та ¡нших спиртових дистшнтв, алкогольних напо!в 
та пива, та номери граф додатюв, даш яких вносяться до четверто! графи цього 
роздшу;
4) у четвертш граф! рядмв А1 -  А10 зазначаються суми акцизного податку, 
обчислеш зпдно з додатками 1, 3 до Декларацп, ям проставляються вщповщно

Техшчна правка.
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вшповщно до номер1в граф додатив.
При цьому у рядку А10 сума акцизного податку з обсяпв алкогольних 
напоТв, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку, яю 
були отримаш та втрачеш платником податку, зазначаеться окремо для 
вироблених(о'1) товар1в (продукцп) -  рядок А 10.1 та для ¡мпортованих(о1) 
товар1в (продукци") -  рядок А 10.2.
Суми акцизного податку, що зазначаються у четвертой граф! рядив А1 -  
А10, обчислюються за формами згщно з додатками 1, 3 до Декларацп, яи  
заповнюються та надаються ¡з зазначенням у верхньому л1вому куй 
додатив коду операцп' та рядка, що визначеш у першш колонщ роздшу А;

до номер1в граф додатк1в.
При цьому у рядку А10 сума акцизного податку з обсяпв алкогольних напою, 
для маркування яких придбавалися марки акцизного податку, яю були отримаш 
та втрачеш платником податку, зазначаеться окремо для вироблених(оТ) товар ¡в 
(продукци) -  рядок А 10.1 та для ¡мпортованих(оУ) товар1в (продукцп) -  рядок 
А10.2.
Суми акцизного податку, що зазначаються у четвертш граф! рядив А1 -  А9, 
А10.1, А10.2, обчислюються за формами згщно з додатками 1, 3 до Декларацп, 
як! заповнюються та надаються !з зазначенням у верхньому л1вому куп додатюв 
коду операцп та рядка, що визначеш у першш граф1 роздшу А;

Виправлення
техшчно!'
помилки.

4. Роздш Б «Податков! зобов’язання з тютюнових вироб1в, тютюну та 
промислових замшнипв тютюну (в тому числ1 тютюново!' сировини, 
тютюнових вщход1в)» заповнюеться платниками акцизного податку з 
тютюнових виробт, тютюну та промислових замшниив тютюну (в тому 
числ1 тютюново!' сировини, тютюнових вщход1в) в такому порядку:

1) у першш граф! рядюв Б1 -  Б8 зазначаються коди роздшу та операщй з 
тютюновими виробами, тютюном та промисловими замшниками тютюну, 
тютюновою сировиною, тютюновими вщходами, оподаткування яких 
передбачено роздшом VI Кодексу;

2) у другш граф! рядив Б1 -  Б8 зазначаеться перелш операцш з 
тютюновими виробами, тютюном та промисловими замшниками тютюну, 
тютюновою сировиною, тютюновими вщходами, в результат! яких у 
платника виникае податкове зобов’язання з1 сплати акцизного податку;

3) у третш граф! рядив Б1 -  Б7, Б8.1, Б8.2 зазначаються коди показниив 
додатюв, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з 
тютюнових вироб1в, тютюну та промислових замшниюв тютюну, 
тютюново!' сировини, тютюнових вщход1в, та номери колонок додатюв, 
даш яких вносяться до Декларацп;
4) у четвертш граф! рядив Б1 -  Б8 зазначаються суми акцизного податку з 
тютюнових вироб1в, тютюну та промислових замшниюв тютюну, 
тютюново! сировини, тютюнових вшходт, обчислеш за формами згщно 
з додатками 1, 2, 5 до Декларацп.
При цьому у рядку Б8 сума акцизного податку з обсяпв тдакцизних 
товар1в, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку, яю 
були отримаш та втрачеш платником податку, зазначаються окремо обсяги 
вироблених товар1в (продукцИ') -  рядок Б8.1 та обсяги ¡мпортованих товар]в

4. Роздш Б «Податков! зобов’язання з тютюнових вироб!в, тютюну та 
промислових замшниюв тютюну (в тому числ! тютюново! сировини, тютюнових 
вщход1в)» заповнюеться платниками акцизного податку з тютюнових вироб!в, 
тютюну та промислових замшниюв тютюну (в тому чист тютюново!' сировини, 
тютюнових в!дход1в), рщин, що використовуються в електронних сигаретах в 
такому порядку:
1) у першш граф! рядюв Б1 -  Б8 зазначаються коди роздшу та операщй з 
тютюновими виробами, тютюном та промисловими замшниками тютюну, 
тютюновою сировиною, тютюновими в!дходами, рщинами, що 
використовуються в електронних сигаретах, оподаткування яких передбачено 
роздшом VI Кодексу;
2) у друпй граф! рядив Б1 -  Б8 зазначаеться перелш операщй з тютюновими 
виробами, тютюном та промисловими замшниками тютюну, тютюновою 
сировиною, тютюновими вщходами, рщинами, що використовуються в 
електронних сигаретах, в результат! яких у платника виникае податкове 
зобов’язання з! сплати акцизного податку;
3) у третш граф! рядюв Б1 -  Б7, Б8.1, Б8.2 зазначаються коди показниюв 
додатюв, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з 
тютюнових вироб1в, тютюну та промислових замшниюв тютюну, тютюново!' 
сировини, тютюнових в1дход1в, рщин, що використовуються в електронних 
сигаретах та номери граф додатюв, дан! яких вносяться до Декларацп;
4) у четвертш граф! рядюв Б1 -  Б8 зазначаються суми акцизного податку з 
тютюнових вироб1в, тютюну та промислових замшниюв тютюну, тютюново!' 
сировини, тютюнових в!дход!в, рщин, що використовуються в електронних 
сигаретах обчислеш за формами згщно з додатками 1, 2, 5 до Декларацп.
При цьому у рядку Б8 сума акцизного податку з обсяпв тдакцизних товар!в, для 
маркування яких придбавалися марки акцизного податку, яи  були отримаш та 
втрачеш платником податку, зазначаються окремо обсяги вироблених товар!в 
(продукци) -  рядок Б8.1 та обсяги ¡мпортованих товар!в (продукцп) -  рядок Б8.2.

Приведения у 
вщповщшсть до 
пункту 215.1 
статп 215 
Кодексу.
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(продукцп) -  рядок Б8.2.
Суми акцизного податку у четвертш rpa<j>i рядюв Б1 -  Б8 обчислюються за 
формами зпдно з додатками 1, 2, 5 до Деклараци, яп  заповнюються та 
надаються ¡з зазначенням у верхньому л1вому KyTi додатюв коду операци та 
рядка, визначених у першш колонш роздшу Б;
5) у рядках Б9, Б10 зазначаються суми зменшення (коригування) 
податкових зобов’язань, po3Mip яких також обчислюеться за формами 
зпдно з додатками 1, 2 до Деклараци:
у рядках Б9.1, Б10.1 вщображаеться зменшення (коригування) суми податку 
на суму, обчислену з повернених тютюнових вироб1в, тютюну та 
промислових замшниюв тютюну, тютюновоУ сировини, тютюнових вщход1в 
платнику податку, що рашше були вщповщно реатзоваш або ввезеш 
платником, як це передбачено пунктом 217.5 статп 217 та пунктом 
218.4 статп 218 роздшу VI Кодексу;
у рядках Б9.2, Б 10.2 вщображаються mini випадки коригування (зменшення 
(коригування) податкового зобов’язання на суму втрачених товар1в 
(продукцп), з яких не виникае податкове зобов’язання за обставин, 
перел1чених у пункп 216.3 статп 216 роздшу VI Кодексу);
6) у рядку Б11 проставляеться сума пшьг з операцш, що звшьняються вщ 
оподаткування зпдно з перелжом таких операцш, зазначеним у пункт! 
213.3 статп 213 роздшу VI Кодексу. Нарахування такоУ суми акцизного 
податку здшснюеться за формами зпдно з додатками 1, 2, 4 до Деклараци;
7) у рядку Б 12 зазначаеться сума податкових зобов’язань, нарахованих з 
тютюнових вироб1в, тютюну та промислових замшниюв тютюну, 
тютюновоУ сировини, тютюнових в1дход1в, що визначаеться як сума рядюв 
Б1-Б7 та Б8.1, за вирахуванням рядюв Б2, Б9;

8) у рядку Б13 зазначаеться сума податкових зобов’язань, нарахованих з 
тютюнових вироб1в, тютюну та промислових замшниюв тютюну (в тому 
чишп тютюновоУ сировини, тютюнових вщход1в), що визначаеться як сума 
рядюв Б2, Б8.2, за вирахуванням рядка Б 10.

Сума акцизного податку за адвалорною ставкою визначаеться як р1зниця 
м1ж загальною сумою податкового зобов’язання (графа 17 додатка 2 до 
Деклараци) та сумою акцизного податку за специф1чною ставкою (графа 13 
додатка 2 до ДекларащУ).

Суми акцизного податку у четверпй граф! рядюв Б1 -  Б8 обчислюються за 
формами зпдно з додатками 1, 2, 5 до Деклараци, яю заповнюються та надаються 
¡з зазначенням у верхньому л1вому кун додатюв коду операцп та рядка, 
визначених у nepuiift граф1 роздшу Б;
5) у рядках Б9, Б10 зазначаються суми зменшення (коригування) податкових 
зобов’язань, p o 3 M ip  яких також обчислюеться за формами зпдно з додатками 1, 2 
до Деклараци:
у рядках Б9.1, Б 10.1 вщображаеться зменшення (коригування) суми податку на 
суму, обчислену з повернених тютюнових вироб1в, тютюну та промислових 
замшниюв тютюну, тютюновоТ сировини, тютюнових вщход1в платнику податку, 
що рашше були вщповщно реаизоваш або ввезет платником, як це передбачено 
пунктом 217.5 статп 217 та пунктом 218.4 статп 218 роздшу VI Кодексу;

у рядках Б9.2, Б 10.2 вщображаються mini випадки коригування (зменшення 
(коригування) податкового зобов’язання на суму втрачених TOBapie (продукци), з 
яких не виникае податкове зобов’язання за обставин, перел1чених у пункп 
216.3 статп 216 роздшу VI Кодексу);
6) у рядку Б11 проставляеться сума пшьг з операцш, що звшьняються вщ 
оподаткування зпдно з перелшом таких операщй, зазначеним пункп 213.3 статп 
213 роздшу VI Кодексу. Нарахування такоТ суми акцизного податку здшснюеться 
за формами зпдно з додатками 1, 2, 4 до Декларацп;
7) у рядку Б12 зазначаеться сума податкових зобов’язань, нарахованих з 
тютюнових вироб1в, тютюну та промислових замшниюв тютюну, тютюновоУ 
сировини, тютюнових BiflxofliB, рщин, що використовуються в електронних 
сигаретах, що визначаеться як сума рядив Б1 -  Б7 та Б8.1, за вирахуванням 
рядюв Б2, Б9;
8) у рядку Б13 зазначаеться сума податкових зобов’язань, нарахованих з 
тютюнових вироб1в, тютюну та промислових замшнипв тютюну (в тому чишн 
тютюновоУ сировини, тютюнових вщход1в), р1дин, що використовуються в 
електронних сигаретах, що визначаеться як сума рядюв Б2, Б8.2, за 
вирахуванням рядка Б10.
Сума акцизного податку за адвалорною ставкою визначаеться як р1зниця м1ж 
загальною сумою податкового зобов’язання (графа 21 до Декларацп) та сумою 
акцизного податку за специф1чною ставкою (графа 15 додатка 2 до Деклараци).

5. Роздш В «Податков1 зобов’язання з реатзащУ пального» заповнюеться 
платниками акцизного податку, визначеними подпунктами 212.1.1, 212.1.15 
пункту 212.1 статп 212 роздшу VI Кодексу, яю здШснюють реатзацио 
пального у розумшш абзацу другого тдпункту 14.1.212 пункту 14.1 статп

5. Роздш В «Податков1 зобов’язання з реал1зацп пального» заповнюеться 
платниками акцизного податку, визначеними шдпунктами 212.1.1, 212.1.15, 
212.1.16 пункту 212.1 статп 212 роздшу VI Кодексу, яи  здшснюють реалващю 
пального у розумшш абзацу другого шдпункту 14.1.212 пункту 14.1 статп 14

Приведения 
Порядку у 
вщповщшсть до 
тдпункту
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14 роздшу I Кодексу (поняття пального визначено пщпунктом 14.1.141- 
1 пункту 14.1 стагп 14 роздшу I Кодексу), у такому порядку:
1) у першш граф! рядив В1-В10.1 зазначаються коди роздшу та операщй з 
пщакцизними товарами (продукщею), оподаткування яких 
передбачено роздшом VI Кодексу;
2) у другш граф! рядив В1-В10.1 зазначаеться перелш операцш з 
пщакцизними товарами (продукщею), у результат! яких виникае податкове 
зобов ’язання 3i сплати акцизного податку;
3) у третш граф! рядив Bl -  В10.1 зазначаються коди показниив додаткт 
до Декларацй, що використовуються для обчислення сум акцизного 
податку з тдакцизних TO Bapiß (продукци), та номери КОЛОНОК додатюв, 
дан! яких вносяться до Декларацй;
4) у четвертш граф! рядк!в Bl -  В10.1 зазначаються суми акцизного 
податку з тдакцизних TOBapiß (продукци), обчислеш за формами згщно з 
додатками 1, I1 до Декларацп.
Суми акцизного податку у четвертш граф! рядив Bl -  В10.1 (кр!м В2) 
обчислюються за формою зпдно з додатком 1 до Декларацп, яка 
заповнюеться та надаеться ¡з зазначенням у верхньому л1вому куп додатка 
коду операцп та рядка, визначених у nepniift граф! розд!лу В.
Сума акцизного податку у четвертш колонц1 рядка В2 обчислюеться за 
формою зпдно з додатком 11 до Декларацп;

5) у рядку В11 зазначаються суми зменшення (коригування) податку, як! 
обчислюються також за формою зпдно з додатком 1 до Декларацп:
у рядку В11.1 зазначаеться зменшення (коригування) суми податку на суму, 
обчислену з повернених тдакцизних товар1в (продукци) платнику, що 
рашше були реал!зоваш, як це передбачено пунктом 217.5 статп 217 
роздшу VI Кодексу;
у рядку В11.2 зазначаеться зменшення (коригування) суми податку на суму 
акцизного податку, сплаченого i3 тдакцизшн сировини, яка використана 
при виробництв! пального, зпдно з пунктом 217.6 статп 217 роздшу VI 
Кодексу. Для кожного випадку виготовлення пального !з використанням 
тдакцизжн сировини подаеться окремий розрахунок зпдно з додатком 1 до 
Декларацй';
у рядку В11.3 зазначаються суми зменшення податку в ¡нших випадках 
(коригування податкового зобов’язання на суму втрачених TOBapiß 
(продукци), з яких не виникае податкове зобов’язання за обставин, 
перел!чених у пункт! 216.3 статп 216 роздшу VI Кодексу);
6) у рядку В13 проставляеться сума пшьг з onepauift, що звшьняються вщ 
оподаткування згщно з передком таких операщй, зазначеним у пункт!

роздшу I Кодексу (поняття пального визначено подпунктом 14.1.1411 пункту 14.1 
статп 14 роздшу I Кодексу), у такому порядку:
1) у перших графах рядив В1 -  В13 зазначаються коди роздинв та операщй з 
пщакцизними товарами (продукщею), оподаткування яких передбачено роздшом 
VI Кодексу;
2) у других графах рядив В1 -  В13 зазначаеться перелш onepauift з пщакцизними 
товарами (продукщею), у результат яких виникае податкове зобов’язання 3i 
сплати акцизного податку;
3) у трейх графах рядив В1 -  В13 зазначаються коди показниив до датив до 
Декларацй, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з 
тдакцизних товарт (продукци), та номери граф додатив, дан! яких вносяться до 
Декларацп;
4) у четвертих графах рядив В1 -  В13 зазначаються суми акцизного податку з 
тдакцизних товаров (продукци), обчислеш за формами згщно з додатками 1, I 1 
до Декларацп.
Суми акцизного податку у четвертш граф! рядив В1, ВЗ -  В12 обчислюються за 
формою згщно з додатком 1 до Декларацп, яка заповнюеться та надаеться ¡з 
зазначенням у верхньому л1вому куп додатка коду операцп та рядка, визначених 
у першш граф! роздшу В.
Сума акцизного податку у четвертш граф! рядка В2 обчислюеться за формою 
згщно з додатком I1 до Декларацй, а рядка В13 -  згщно з додатком I4 до 
Декларацп;
5) у рядку В14 зазначаються суми зменшення (коригування) податку, яи  
обчислюються також за формою зпдно з додатком 1 до Декларацй:
у рядку В14.1 зазначаеться зменшення (коригування) суми податку на суму, 
обчислену з повернених шдакцизних товар ¡в (продукци) платнику, що ранше 
були реатзоваш, як це передбачено пунктом 217.5 стагп 217 роздшу VI Кодексу;

у рядку В14.2 зазначаеться зменшення (коригування) суми податку на суму 
акцизного податку, сплаченого з подакцизно!" сировини, використаноТ пщ час 
виробництв! пального, зпдно з пунктом 217.6 стати 217 роздшу VI Кодексу. Для 
кожного випадку виготовлення пального з використанням шдакцизноУ сировини 
подаеться окремий розрахунок згщно з додатком 1 до Декларацй;

у рядку В 14.3 зазначаються суми зменшення податку в ¡нших випадках 
(коригування податкового зобов’язання на суму втрачених T oeap iB  (продукцй), з 
яких не виникае податкове зобов’язання за обставин, перел!чених у пункт! 216.3 
стагп 216 роздшу VI Кодексу);
6) у рядку В15 проставляеться сума пшьг з onepauift, що звшьняються вщ 
оподаткування зпдно з перелшом таких onepauift, зазначеним у пункп 213.3

229.6.1 пункту
229.1 статп 229 
Кодексу

Приведения 
Порядку у 
вщповщшсть до 
пщпункту 
229.8.3 пункту 
229.8 статп 229 
Кодексу.
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213.3 статп 213 роздшу VI Кодексу. Нарахування тако'У суми акцизного 
податку здшснюеться за формою зпдно з додатком 4 до Декларацп;
7) у рядку В14 проставляеться сума пшьг за податковими векселями, 
виданими при отриманш нафтопродутв за нульовою ставкою для 
виробництва етилену зпдно з пунктом 229.2 статп 229 роздшу VI Кодексу;
8) у рядку В15 проставляеться сума пшьг за податковими векселями, 
виданими для отримання нафтопродукт!в як сировини для виробництва у 
xiMiHHiü промисловосп за нульовою ставкою зпдно з пунктом 229.4 статп 
229 роздшу VI Кодексу, за даними колонки 11 додатка 4 до Декларацп;
9) у рядку В16 проставляеться сума пшьг за податковими векселями, 
виданими для отримання речовин, що використовуються як компоненти 
моторних палив, як\ отримаш як сировина для виробництва у хЫчнш 
промисловосп, за нульовою ставкою зпдно з пунктом 229.6 статп 229 
роздшу VI Кодексу, за даними колонки 11 додатка 4 до Декларацп;

Норма вщсутня.

10) у рядку В17 проставляеться сума пшьг з операцш, визначених пунктами
213.2.213.3 статп 213тастаттею 229 роздшу VI Кодексу, застосування 
яких зупинено вщповщно до шдпункту 38.5 пункту 38 пщроздшу 10 роздшу 
XX Кодексу;

11) у рядку В18 зазначаеться сума податкових зобов’язань за цим роздшом, 
що визначаеться як сума рядив Bl -  В10.1 та В17, за вирахуванням рядка 
В11.

статп 213 роздшу VI Кодексу. Нарахування такоТ суми акцизного податку 
здшснюеться за формою зпдно з додатком 4 до Декларацп;
7) у рядку В16 проставляеться сума пшьг за податковими векселями, виданими 
пщ час отримання нафтопродукпв за нульовою ставкою для виробництва 
етилену зпдно з пунктом 229.2 статп 229 роздшу VI Кодексу;
8) у рядку В17 проставляеться сума пшьг за податковими векселями, виданими 
для отримання нафтопродукпв як сировини для виробництва у х!м1чшй 
промисловост1 за нульовою ставкою зпдно з пунктом 229.4 стати 229 роздшу VI 
Кодексу, за даними графи 10 додатка 4 до Декларацп;
9) у рядку В18 проставляеться сума пшьг за податковими векселями, виданими 
для отримання речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, 
яи  отримаш як сировина для виробництва у хш1чшй промисловосп, за нульовою 
ставкою, у тому чисти за операщями з передач! речовин у межах одшсУ 
юридичноТ особи без оформления податкового векселя, зпдно з пунктом 229.6 
статп 229 роздшу VI Кодексу, за даними графи 10 додатка 4 до Декларацп;
10) у рядку В19 проставляеться сума пшьг за податковими векселями, 
виданими пщ час реал1зацй‘ бензишв ав1ацшннх або палива для реактивних 
двигушв 3i сплатою акцизного податку за ставкою, встановленою 
пщпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статп 215 роздшу VI Кодексу без 
застосування шдвищувального коефпнента 10, зпдно з пщпунктом 229.8.12 
пункту 229.8 статп 229 роздшу VI Кодексу, за даними графи 10 додатка 4 до 
Декларацй';
11) у рядку В20 проставляеться сума пшьг з операцш, визначених пунктами 
213.2, 213.3 статп 213 та статтею 229 роздшу VI Кодексу, застосування яких 
зупинено вщповщно до шдпункту 38.5 пункту 38 пщроздшу 10 роздшу XX 
Кодексу. Суми акцизного податку розраховаш на шдстав1 шдпункту 38.5 
пункту 38 гадроздшу 10 роздшу XX Кодексу переносяться: з графи 9 додатка 4 
до Декларацй’ -  з операцш визначених пунктами 213.2, 213.3 статп 213 
роздшу VI Кодексу, ¡з графи 10 додатка 4 до Декларацп -  з операцш, 
визначених статтею 229 роздшу VI Кодексу;
12) у рядку В21 зазначаеться сума податкових зобов’язань за цим роздшом, що 
визначаеться як сума рядив Bl -  В13 та В20 за вирахуванням рядка В14.

Уточнения 
Порядку в 
частиш 
перенесения 
показниюв з 
додатку 4 до 
роздшу В.

6. Роздш Г «Податков1 зобов’язання з автомобшв легкових, кузовш до них, 
причешв та нашвпричешв, мотоциюпв (включаючи мопеди), велосипед1в з 
допом1жним мотором, з колясками або без них, моторних транспортних 
3aco6iB, призначених для перевезення 10 oci6 i бшьше, моторних 
транспортних засоб1в для перевезення вантаж1в» заповнюеться у такому 
порядку:

6. Роздш Г «Податков! зобов’язання з автомобшв легкових, кузов1в до них, 
причешв та нашвпричешв, мотоциюпв (включаючи мопеди), велосипед1в з 
допом1жним мотором, з колясками або без них, моторних транспортних засобш, 
призначених для перевезення 10 oci6 i бшьше, моторних транспортних 3aco6iB 
для перевезення вантаж1в» заповнюеться у такому порядку:



3) у третш граф1 рядюв И  -  Г7 зазначаються коди показника додатюв до 
Декларацй, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з 
шдакцизних товар1в (продукцй), та номери колонок додатюв, даш яких 
вносяться до Декларацп;
4) у четвертш граф1 рядюв Г1 -  Г7 зазначаються суми акцизного податку з 
шдакцизних товар1в (продукцп), обчислеш за формою згщно з додатком 
1 до Декларацп.
Суми акцизного податку у четвертш граф1 рядюв Г1 -  Г7 обчислюються за 
формою зпдно з додатком 1 до Декларацп, яка заповнюеться та надаеться ¡з 
зазначенням у верхньому л1вому кут1 додатка коду операцп та рядка, 
визначених у першш колонщ роздшу Г;
5) у рядку Г8 зазначаються суми зменшення податкового зобов’язання з 
шдакцизних товар1в (продукцй), обчислеш за формою зпдно з додатком 
1 до Декларацп:
зменшення суми податку на суму, обчислену з повернених шдакцизних 
товар1в (продукцп) платнику податку, що ранше були реал1зоваш або 
ввезеш платником, як це передбачено пунктом 217.5 стати' 217 роздшу VI 
Кодексу;

зменшення суми податку (в шших випадках коригування податкового 
зобов’язання на суму втрачених то вар ¡в (продукцп), з яких не виникае 
податкове зобов'язання за обставин, перел1чених у пушсп 216.3 статп 216 
роздшу VI Кодексу);
6) у рядку Г10 проставляеться сума пшьг з операцш, що звшьняються вщ 
оподаткування зпдно з перелшом таких операцш, зазначеним у пункт1
213.3 статп 213 роздшу VI Кодексу. Нарахування суми пшьг з акцизного 
податку здшснюеться за формами зпдно з додатками 1,4 до Декларацп; 
Норма вщсутня.
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3) у третш граф1 рядюв Г1 -  Г7 зазначаються коди показника додатмв до 
Декларацп, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з 
шдакцизних товар1в (продукцй), та номери граф додатюв, даш яких вносяться до 
Декларацп;
4) у четвертш граф! рядюв Г1-Г7 зазначаються суми акцизного податку з 
шдакцизних товар1в (продукцй), обчислеш за формою зпдно з додатком I3 до 
Декларацй.
Суми акцизного податку у четвертш граф1 рядюв Г1 -  Г7 обчислюються за 
формою зпдно з додатком 13до Декларацй, яка заповнюеться та надаеться i3 
зазначенням у верхньому л1вому куп додатка коду операцп та рядка, визначених 
у першш граф1 роздшу Г;
5) у рядку Г8 зазначаються суми зменшення податкового зобов’язання з 
шдакцизних товар ¡в (продукцй), обчислеш за формою зпдно з додатком I3 до 
Декларацй:
зменшення суми податку на суму, обчислену з повернених шдакцизних товар1в 
(продукцй) платнику податку, що рашше були реатзоваш або ввезеш 
платником, як це передбачено пунктом 217.5 статп 217 роздшу VI Кодексу;

зменшення суми податку (в шших випадках коригування податкового 
зобов’язання на суму втрачених TO B apie (продукцй), з яких не виникае податкове 
зобов'язання за обставин, перел1чених у пункп 216.3 статп 216 роздшу VI 
Кодексу);
6) у рядку Г9 проставляеться сума пшьг з операцш, що звшьняються вщ 
оподаткування зпдно з перелком таких операцш, зазначеним у пункт)
213.3 статп 213 роздшу VI Кодексу. Нарахування суми пшьг з акцизного податку 
здшснюеться за формами зпдно з додатками I3, 4 до Декларацй;
7) у рядку Г9.1 проставляеться сума пшьг з операцш з безоплатноУ передач! 
у володшня i користування суб’ектам, що беруть участь у здшсненш заход1в 
¡з забезпечення нацюнальноУ безпеки i оборони, Binci4i i стримування 
збройноУ arpecii РосшськоУ Федерацн у Донецькш та Луганськш областях, 
що здшснюються шляхом проведения onepauii' Об’еднаних сил (ООС), 
органам прокуратури у Донецькш та Луганськ1й областях: конф1скованих 
пщакцизних товар1в, визначених пщпунктами 215.3.5 -  215.3.52 пункту 215.3 
статп 215 роздшу VI Кодексу (дал1 для цього пункту -  транспортш засоби); 
транспортних засоб1в, визнаиих безхазяйиими; транспортних засоб1в, за 
якими не звернувся власник до кшця строку збер1гання; транспортних 
засоб1в, що за правом успадкування чи на ¡нших законних шдставах 
перейшли у власн1сть держави, що тимчасово, на перюд проведения 
антитерористичноТ операцп та/або зд1йснення заход1в ¡з забезпечення 
проведения onepauii Об’еднаних сил (ООС), звшьняються вщ

Виправлення
техшчних
помилок

Приведения у 
вщповщн!сть до 
пункту 31 
пщроздшу 5 
роздшу XX 
Кодексу.
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7) у рядку Г11 зазначаеться сума податкових зобов’язань (сума показниюв 
рядюв Г1-Г7, за вирахуванням значения рядка Г8).
У рядках Г11.1-Г11.7 проставляються суми податкового зобов’язання 
вщповщно до код1в бюджетно!' класифшацп, обчислеш окремо з моторних 
транспортних засоб1в, призначених для перевезення 10 ослб 1 бтыпе, 
включаючи вод1я (кр1м моторних транспортних засоб1в, зазначених у 
товарнш позицп 8702 90 90 зпдно з УКТ ЗЕД); автомобиле легкових та 
¡нших моторних транспортних засоб1в, призначених головним чином для 
перевезення людей (кр1м моторних транспортних засоб1в, зазначених у 
товарнш позицп 8702 зпдно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирсью 
автомобш-фургони, гоночш автомобш; моторних транспортних засобт 
для перевезення вантаяав; кузов1в для автомобшв, зазначених у товарнш 
позицп 8703 зпдно з УКТ ЗЕД; мотоциюпв (включаючи мопеди) та 
велосипед! в з допом1жним мотором, з колясками або без них; причешв та 
натвпричетв для тимчасового проживания у кемшнгах типу причшних 
будиночмв; автомобшв, ям в установленому законодавством порядку 
подаються до оргашв внутршшх справ Укра'ши для реестрацп або 
перереестрацп у зв’язку з1 зм1ною модел1 транспортного засобу, яка до
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оподаткування акцизним податком, зпдно з пунктом 31 пщроздшу 5 роздшу 
XX Кодексу.
Суми пшьг з акцизного податку зазначаються за даними графи 10 додатка 4 
до Декларацп;
8) у рядку Г9.2 проставляеться сума пшьг з операцш з безоплатно! передач! 
пщакцизних товар1в, визначених подпунктами 215.3.5 -  215.3.52 пункту 215.3 
статп215 роздшу VI Кодексу, водповодно до перел1ку товар1в, затвердженого 
Кабшетом Мшктр1в УкраУни, як1 е конфгскованим майном, майном, 
визнаним безхазяйним, майном, за яким не звернувся власник до кшця 
строку збер1гання (у тому числ1 майном, визначеним у статп 184 Митного 
кодексу Укра'ши), що за правом успадкування чи на ¡нших законних 
подставах переходить у власнкть держави, у розпорядження Збройних Сил 
Укра'ши та ¡нших вшськових формувань, утворених вщповщно до закошв 
Укра'ши, ¡нших суб’испв, що беруть участь у здшсненш заходов ¡з 
забезпечення нацюнально! безпеки 1 оборони, водс1ч1 I стримування збройно!' 
агресп РосшськоУ Федерацп у Донецькш та Луганськш областях, що 
здшснюються шляхом проведения операцп' Об’сднаних сил (ООС), оргашв 
прокуратури у Донецькш та Луганськш областях, як1 тимчасово, на перюд з 
початку проведения антитерористичноТ операцп та/або здшснення заход1в ¡з 
забезпечення проведения операцп Об’еднаних сил (ООС) до 01 липня 2020 
року, звшьняються вщ оподаткування акцизним податком згщно з 
пщпунктом 38.12 пункту 38 пщроздшу 10 роздшу XX Кодексу;
9) у рядку Г10 зазначаеться сума податкових зобов’язань (сума показниюв рядив 
Г1-Г7, за вирахуванням значения рядка Г8).
У рядках Г10.1-Г10.7 проставляються суми податкового зобов’язання вщповщно 
до код! в бюджетно! класифжацп, обчислеш окремо з моторних транспортних 
засоб1в, призначених для перевезення 10 ос1б 1 бшьше, включаючи вод1я (кр1м 
моторних транспортних засоб1в, зазначених у товарнш позицп 8702 90 90 зпдно
з УКТ ЗЕД); автомобшв легкових та ¡нших моторних транспортних засоб!в, 
призначених головним чином для перевезення людей (кр1м моторних 
транспортних засоб!в, зазначених у товарнш позицп 8702 зпдно з УКТ ЗЕД), 
включаючи вантажопасажирсью автомобш-фургони, гоночн! автомобш; 
моторних транспортних засоб1в для перевезення вантаж1в; кузов1в для 
автомобшв, зазначених у товарнш позицп 8703 згщно з УКТ ЗЕД; мотоцикл! в 
(включаючи мопеди) та велосипед1в з допом1жним мотором, з колясками або без 
них; причешв та нашвпричешв для тимчасового проживания у кемшнгах типу 
причшних будиночкш; автомобшв, ям в установленому законодавством порядку 
подаються до оргашв внутршшх справ Украши для реестрацп або перереестрацп 
у зв’язку зi змшою модел! транспортного засобу, яка до переобладнання пщ час 
ввезення вщповщала товарищ позицп 8704 зпдно з УКТ ЗЕД, а теля

Приведения у 
ВЩПОВЩНЮТЬ до 
пункту 38 
пщроздшу 10 
роздшу XX 
Кодексу.
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переобладнання т д  час ввезення вщповщала товаршй позицп' 8704 згщно з 
УКТ ЗЕД, а теля переобладнання вщповщае товаршй позицп 8703 згщно з 
УКТ ЗЕД.

переобладнання вщповщае товарнш позицп' 8703 згщно з УКТ ЗЕД.

8. Роздш Е «Податков1 зобов’язання з оптового постачання електричноТ 
енергп та з виробництва електричноТ енергп, продано*! поза оптовим 
ринком електрично! eHeprii» заповнюеться у такому порядку:
1) у рядку Е1 у nepmift граф! зазначаються коди роздшу та операцш з 
оптового постачання електрично! енергп та з виробництва електрично! 
eHeprii', продано! поза оптовим ринком електрично! енерп!, 
оподаткування яких передбачено роздшом VI Кодексу;

2) у рядку E ly  другш граф1 зазначаеться перед ¡к операщй з оптового 
постачання електрично! енергп та з виробництва електрично! енергп, 
продано! поза оптовим ринком електрично! енергп, в результат яких у 
платника виникае податкове зобов’язання 3i сплати акцизного податку;
3) у рядку Е1 у третш граф1 зазначаються коди показнимв додатюв, що 
використовуються для обчислення суми податкових шльг з оптового 
постачання електрично! енергп та з реал ¡за ц if електрично! енергп, 
продано! поза оптовим ринком електрично! енергп, даш яких вносяться 
до Декларацп;

4) у рядках El, Е1.1 та Е1.2 у четверий граф1 зазначаються суми 
податкового зобов’язання з акцизного податку з реал1зацп електрично! 
енерп!, розраховаш окремо з реал1зовано! електрично! енергп для 
оптового постачальника електрично! енергп (Е2.1) та поза оптовим 
ринком електрично! енергп (Е2.1) за формою згщно з додатком 7 до 
Декларацп.

8. Роздш Е «Податков1 зобов’язання з реалпацп електрично! енергп» 
заповнюеться у такому порядку:

1) у рядку E ly  першш граф1 зазначаються коди роздшу та операщй з реал ¡заnil 
електрично! енергп, оподаткування яких передбачено роздшом VI Кодексу;

2) у рядку Е1 у другш граф1 зазначаеться перелж операщй з реал ¡за ui! 
електрично! енергп продано! на ринку електрично! енергп, у результат яких у 
платника виникае податкове зобов’язання 3i сплати акцизного податку;

3) у рядку Е1 у третш граф) зазначаються коди показниюв додатк!в до 
Декларацп, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з 
електрично! енергп, та номери граф додатшв, даш яких вносяться до 
Декларацп;

4) у рядку Е1 у четвертш граф1 зазначаються суми податкового зобов’язання з 
акцизного податку з реашзацп електрично! енергп, розраховаш за формою згщно 
з додатком 7 до Декларацп'.

Приведения у 
вщповщнкть до 
пщпункту
213.1.1 пункту
213.1 статп 213 
Кодексу

V. Додатки до Декларацп' V. Додатки до Декларацп
1. Додаток 1 «Розрахунок суми акцизного податку з пщакцизних Toeapie 
(продукцп) (кр1м транспортних засоб1в), на яю встановлено специф1чш 
ставки акцизного податку (кр1м операщй, визначених подпунктами 213.1.9, 
213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статп 213 роздшу VI Кодексу)» заповнюють 
тшьки виробники в такому порядку:

1) у граф1 2 «Код товару (продукцп) згщно з УКТ ЗЕД» зазначаеться код 
Toeapie (продукцп), на ям статтею 215 роздшу VI Кодексу встановлено 
специф1чш ставки акцизного податку;
Норма вщеутня

1. Додаток 1 «Розрахунок суми акцизного податку з пщакцизних ToeapiB 
(продукцп) (кр1м транспортних засоб1в), на ям встановлено специф1чн1 ставки 
акцизного податку (кр1м операщй, визначених пщпунктами 213.1.9, 213.1.11, 
213.1.12 пункту 213.1 статп 213 роздшу VI Кодексу)» заповнюють тшьки 
виробники та платники податку, визначеш подпунктом 212.1.16 пункту 212.1 
статп 212 роздшу VI Кодексу, в такому порядку:

1) у граф1 2 «Код товару (продукцп) згщно з УКТ ЗЕД» зазначаеться код TOBapie 
(продукцп'), на яю статгею 215 роздшу VI Кодексу встановлено специфнш 
ставки акцизного податку.
Для скрапленого газу (пропан або cyM iin i пропану з бутаном), шших газт, 
бутану, ¡зобутану, яю вщповщно до пщпункту 230.1.3 пункту 230.1 статп 230 
роздшу VI Кодексу обл1ковуються за умовним кодом 2711 у лгграх, 
приведених до температури 15е С, зазначаеться умовний код товару

Приведения у 
вщповщнють до 
пщпункту 
230.1.3 пункту 
230.1 статп 230 
та пункту 231.1 
статп 231 
Кодексу 
3 метою 
забезпечення 
можливосп 
заповнення 
декларацп 
акцизного
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271100 00 00.
Для товар1в (продукци), що використовуються як пальне для заправлення 
транспортних засоб1в, обладнання або пристроТв з двигунами внутр!шнього 
згоряння ¡з заиалюванням вщ стиснення, з двигунами внутрнинього 
згоряння з ¡скровим запалюванням, з двигунами внутрипнього згоряння з 
кривошипно-шатунним мехатзмом та кодн яких згщно з УКТ ЗЕД не 
зазиачеш у пщпуикт1215.3.4 пункту 215.3 статп 215 роздшу VI Кодексу (кр1м 
газу природного у газопод1бному сташ за кодом 2711 21 00 00 згщно з УКТ 
ЗЕД), зазначаеться умовний код 2710 00 00 00;

податку 
платниками 
податку 
визначеними 
подпунктом 
212.1.16 пункту 
212.1 статп 212 
Кодексу 
пропонуеться 
застосовувати 
умовний код 
товару згщно з 
УКТ ЗЕД 
вщповщно до 
коду пального 
p o 3 M ip  ставки 
якого
застосовано до 
товар1в
(продукци), що 
використову
ються як пальне.

4) у граф! 5 «Ф1зичш характеристики товару (продукщ'О -  
мщшсть та ший показники» зазначаеться характеристика 
товару (продукщ'О залежно вщ його (и) виду, групи або 
пщгрупи (фактичний вмют спирту тощо), яка необхщна для 
обчислення акцизного податку (для лшеро-горшчаних вироб1в, 
коньяку -  вмют спирту (40%, 60% тощо); пива, винопродукщ'1 
(кр1м коньяку) -  л; тютюново! сировини (тютюнових вщход1в) 
та тютюнових вироб1в -  кг; пального -  тис. л, приведеного до 1 
15° С);

4) у граф1 5 «Ф1зичш характеристики товару (продукци) -  мщшсть 
та шнп показники» зазначаеться характеристика товару (продукцп) 
залежно вщ його (и) виду, групи або п1дгрупи (фактичний вм1ст 
спирту тощо), яка необхщна для обчислення акцизного податку 
(для лжеро-горшчаних вироб1в, коньяку -  вмют спирту (40%, 60% 
тощо); пива, рщин, що використовуються в електронних 
сигаретах, винопродукци (кр1м коньяку) - л; тютюново! сировини 
(тютюнових вщход1в) та тютюнових вироб!в -  кг; пального -  тис. л, 
приведеного до 1 15° С, ТВЕШв - тис. шт.);

Приведения у 
вщповщшсть 
до пункту 
215.1 статп 
215 Кодексу

6) у граф! 7 «Одиниця вим1ру товару (продукци) -  для 
обчислення акцизного податку (шт., л, кг,)» зазначаеться 
одиниця вим1ру, передбачена статтею 215 роздшу VI Кодексу,

6) у граф! 7 «Одиниця вим1ру товару (продукщ'О -  для обчислення 
акцизного податку (шт., л, кг,)» зазначаеться одиниця ви\пру, 
передбачена статтею 215 роздшу VI Кодексу, що використовуеться

Приведения у 
вщповщшсть 
до пункту
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що використовуеться для обчислення акцизного податку 
(лжеро-горшчаш вироби, коньяк -  л (100-вщсоткового спирту); 
пиво, винопродукщя (кр1м коньяку) -  л; пальне -  тис. л, 
приведене до 1 15° С; тютюнова сировина та тютюнов1 вщходи 
-кг);

для обчислення акцизного податку (лшеро-горшчаш вироби, 
коньяк -  л (100-вщсоткового спирту); пиво, рщини, що 
використовуються в електронних сигаретах, винопродукщя
(кр1м коньяку) -  л; пальне -  тис. л, приведене до 1 15° С; тютюнова 
сировина та тютюнов1 вщходи -  кг, ТВЕНи - тис. шт.);

215.1 с т а т  
215 Кодексу

8) у граф1 9 «Обороти з реагпзацп та/або передач! в межах 
одного пщприемства, ввезення шдакцизних товар1в 
(продукцп)» проставляються оподатковуваш обороти з 
реал1зованого (переданого), ввезеного товару (продукцп) в 
одиницях вим1ру вщповщно до графи 7, передбачеш статтею 
215 роздшу VI Кодексу, яю використовуються для обчислення 
акцизного податку (для лжеро-горшчаних нашив, коньяку та 
спирту -  гр. 8 х гр. 4 х (гр. 5 / 100); для пива, вина, тютюнових 
вироб!в (за кодами УКТ ЗЕД, у яких перш! чотири цифри 2403, 
-  гр. 8 х гр. 5); для пального гр. 9 -  обсяг пального в тис. л, 
приведеного до 115° С;

8) у граф1 9 «Обороти з реагпзацп та/або передач! в межах одного 
пщприемства, ввезення шдакцизних товар1в (продукцп)» 
проставляються оподатковуваш обороти з реагнзованого 
(переданого), ввезеного товару (продукцп) в одиницях вим!ру 
вщповщно до графи 7, передбачеш статтею 215 роздшу VI Кодексу, 
яю використовуються для обчислення акцизного податку (для 
лжеро-горшчаних напо'1в, коньяку та спирту -  гр. 8 х гр. 4 х (гр. 5 / 
100); для пива, вина, рщин, що використовуються в електронних 
сигаретах, тютюнових виробгв (за кодами УКТ ЗЕД, у яких перил 
чотири цифри 2403, (кр1м 2403 99 90 10) -  гр. 8 х гр. 5; для 
пального гр. 9 -  обсяг пального в тис. л, приведеного до 1 15° С, 
для ТВЕШв -  оборот в тис. шт.;

Приведения у 
вщповщшстъ 
до пункту 
215.1 статп 
215 Кодексу

10) у граф! 11 «Обороти з реагпзацп та/або передач! в межах 
одного пщприемства, ввезення шдакцизних товар1в 
(продукцп)» проставляються неоподатковуваш обороти 
реалгзованого (переданого), ввезеного товару (продукцп) в 
одиницях вим1ру вщповщно до графи 7, передбачен! статтею 
215 роздшу VI Кодексу, яю використовуються для обчислення 
акцизного податку (для лшеро-горшчаних напо\'в, коньяку та 
спирту -  гр. 10 х гр. 4 х (гр. 5 / 100); для пива, вина, тютюнових 
вироб1в (за кодами УКТ ЗЕД, у яких перил чотири цифри 2403, 
-  гр. 10 х гр. 5); для пального гр. 11 -  обсяг пального в тис. л, 
приведеного до 115° С);

10) у граф1 11 «Обороти з реагпзацп та/або передач! в межах одного 
пщприемства, ввезення шдакцизних товар1в (продукцп)» 
проставляються неоподатковуваш обороти реагпзованого 
(переданого), ввезеного товару (продукцп) в одиницях вим1ру 
вщповщно до графи 7, передбачеш статтею 215 роздшу VI Кодексу, 
яю використовуються для обчислення акцизного податку (для 
лшеро-горшчаних напо1в, коньяку та спирту - гр. 10 х гр. 4 х (гр. 5 / 
100); для пива, вина, рщин, що використовуються в електронних 
сигаретах, тютюнових вироб1в (за кодами УКТ ЗЕД, у яких перил 
чотири цифри 2403, -  гр. 10 х гр. 5); для пального гр. 11 -  обсяг 
пального в тис. л, приведеного до 1 15° С, для ТВЕШв -  оборот в

Приведения у 
вщповщшсть 
до пункту 
215.1 с т а т  
215 Кодексу.
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ти с . ш т.;);

2. Додаток 11 «Розрахунок суми акцизного подагку з реал^зацй пального 
зпдно ¡з пщпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статп 213 роздшу VI Кодексу» 
заповнюють ус1 платники акцизного податку з реал1зацп пального (в тому 
чиап виробники). Даш заносяться за акцизними складами / акциз ними 
складами пересувними ¡з зазначенням Тх ушкального номера в розр1з1 
товар1в (продукцп) за кодами зпдно з УКТ ЗЕД у такому порядку:

2) у граф! 2 «Код товару (продукцп) зпдно з УКТ ЗЕД» зазначаеться код 
товар1в (продукцп), на яы статгею 215 роздшу VI Кодексу встановлено 
специф1чш ставки акцизного податку;
Норма вщсутня.

3) у граф1 3 «Обсяг залишмв пального на початок званого перюду (в тис. л, 
приведеного до 1 15° С)» зазначаеться обсяг залипшв пального в тис. л, 
приведеного до 1 15° С, на початок звггного перюду за вщповщним кодом 
товарно1 пщкатегорп зпдно з УКТ ЗЕД;
4) у граф1 4 «Обсяги пального за мюцем д1яльност1 за акцизними 
накладними, коригувальними акцизними накладними (в тис. л, приведеного 
до 1 15° С) -  отриманого» зазначаються обсяги пального, приведеного до 1 
15° С, отриманого суб’ектом господарювання у звггному перюд1 зпдно з 
митними декларащями та акцизними накладними / розрахунками 
коригування до акцизних накладних, зареестрованих у Единому реестр1 
акцизних накладних (дат -  СРАН);

5) у граф! 5 «Обсяги пального за мюцем д1яльност1 за акцизними 
накладними, коригувальними акцизними накладними (в тис. л, приведеного

2. Додаток 11 «Розрахунок суми акцизного податку з реашзацн пального зпдно ¡з 
гадпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статп 213 роздшу VI Кодексу» заповнюють уа 
платники акцизного податку з реал1зацн пального (в тому числ! виробники). Даш 
заносяться за акцизними складами / акцизними складами пересувними ¡з 
зазначенням IX ушкального номера в розр1з1 товар!в (продукцп-) за кодами зпдно 
з УКТ ЗЕД у такому порядку:

2) у граф! 2 «Код товару (продукцп) зпдно з УКТ ЗЕД» зазначаеться код товарт 
(продукцп), на яю статтею 215 роздшу VI Кодексу встановлено специф1чш 
ставки акцизного податку.
Для скрапленого газу (пропан або сумшн пропану з бутаном), ¡нших газ1в, 
бутану, ¡зобутану, яш вщповщно до подпункту 230.1.3 пункту 230.1 статп 230 
роздшу VI Кодексу 0бл1К0вуються за умовним кодом 2711 у л ¡трах, 
приведених до температури 15° С, зазначаеться умовний код товару 
2711 00 00 00.
Для товар1в (продукцп), що використовуються як пальне для заправлення 
транспортних засоб1в, обладнання або пристрою з двигунами внутрйинього 
згоряння ¡з запалюванням вш стиснення, з двигунами внутр1шнього 
згоряння з ¡скровим запалюванням, з двигунами внутрйинього згоряння з 
кривошипно-шатунним механ1змом та коди яких зпдно з УКТ ЗЕД не 
зазначеш у пщпункт! 215.3.4 пункту 215.3 статт! 215 роздшу VI Кодексу (кр1м 
газу природного у газопод1бному стан1 за кодом 2711 21 00 00 згщно з УКТ 
ЗЕД), зазначаеться умовний код 2710 00 00 00;
3) у граф1 3 «Обсяг залишив пального на початок звпного пер ¡оду (в тис. л, 
приведеного до 1 15° С)» зазначаеться обсяг залишюв пального в тис. л, 
приведеного до 1 15° С, на початок звпного пер ¡оду за вщповщним кодом 
товарно! п1дкатегорп згщно з УКТ ЗЕД або умовним кодом;
4) у граф! 4 «Обсяги пального за мюцем дшльност! за акцизними накладними, 
розрахунками коригування до акцизних накладних (в тис. л, приведеного до 1 
15° С) -  отриманого» зазначаються обсяги пального, приведеного до 1 15 °С, 
отриманого суб’ектом господарювання у звггному перюдь зазначеш в других 
прим1рниках зареестрованих у Сдиному реестр! акцизних накладних (дал1 -  
€Р АН):
акцизних накладних, складених у звггному перюдц

розрахунках коригування до акцизних накладних, якими коригуються 
показники акцизно! накладно!, складено! у звпному пер1од1;
5) у фаф! 5 «Обсяги пального за мкцем д!яльност! за акцизними накладними, 
розрахунками коригування до акцизних накладних (в тис. л, приведеного до

Приведения у 
вщповщшсть до 
шдпункту 
230.1.3 пункту
230.1 статп 230 
та пункту 231.1 
статл 231 
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3 метою
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до 1 15° С) -  ре&шзованого» зазначаються ва  обсяги пального, пр иве деного 
до 1 15° С, ре&шзованого у званому пертд1 за зареестрованими в СРАН 
акцизними накладними/ розрахунками коригування до акцизных накладных, 
складеними суб’ектом господарювання;

1 15° С) -  реашзованого» зазначаються обсяги реатзованого суб’ектом 
господарювання пального, приведеного до 1 15 °С, зазначеш в перших 
прим1рниках заресстрованих у СРАН: 
акцизних накладних, складених у звггному перюдг,
розрахунках коригування до акцизних накладних, якими коригуються 
показники акцизноТ накладно!', складеноТ у званому перюдц

Роз’яснення
порядку
заповнення граф.

3. Додаток Г2 «Розрахунок суми акцизного податку з реал1зацп спирту 
етилового згщно ¡з гадпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статп 213 роздшу VI 
Кодексу» заповнюють ус\ платники акцизного податку з реалвацп спирту 
етилового (в тому числ1 виробники). Даш щодо акцизних склад1в /  акцизных 
склад1'в пересувних ¡з зазначенням Ух ушкального номера в розр1з] товар1в 
(продукцп) за кодами згщно з УКТ ЗЕД заносяться у такому порядку:

4) у граф1 4 «Обсяги спирту етилового за мкцем д1яльност1 за акцизними 
накладними, коригувальними акцизними накладними (в дал 100- 
в щ с о т к о в о г о  спирту, приведеного до 1 20° С) -  отримано» зазначаються 
сумарно обсяги спирту етилового в дал 1 0 0 -в щ с о т к о в о г о  спирту, 
приведеного до 1 20° С, отриманого суб’ектом господарювання у званому 
перюд! зпдно з митними декларашями та акцизними накладними /  
розрахунками коригування до акцизних накладних, яю зареестроваш в 
СРАН;

5) у граф1 5 «Обсяги спирту етилового за мкцем д1яльност1 за акцизними 
накладними, коригувальними акцизними накладними (в дал 100- 
вщсоткового спирту, приведеного до 1 20° С) -  реатовано» зазначаються 
обсяги 100-вщсоткового спирту, приведеного до 1 20° С, р е а л 1 3 о в а н о го  у 
звшюму перюд1 за зареестрованими в СРАН акцизними накладними /  
розрахунками коригування до акцизних накладних, складеними суб’ектом 
господарювання;

3. Додаток I2 «Розрахунок суми акцизного податку з реатзацп спирту етилового 
зпдно ¡з шдпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статп 213 роздшу VI Кодексу» 
заповнюють у« платники акцизного податку з реал1зацп спирту етилового (в 
тому числ1 виробники). Даш щодо акцизних склад1в /  акцизних склад1в 
пересувних ¡з зазначенням Тх ушкального номера в розр1з1 товар1в (продукцп) за 
кодами згщно з УКТ ЗЕД заносяться у такому порядку:

4) у граф1 4 «Обсяги спирту етилового за мкцем д1яльност1 за акцизними 
накладними, розрахунками коригування до акцизних накладних (у дал 100- 
вщсоткового спирту, приведеного до 1 20° С) -  отримано» зазначаються сумарно 
обсяги спирту етилового в дал 100-вщсоткового спирту, приведеного до 1 20° С, 
отриманого суб’ектом господарювання у звггному перюд1, зазначеш в других 
прим1рниках заресстрованих у Сдиному реестр1 акцизних накладних (дал1 -  
СРАН):
акцизних накладних, складених у звггному перйда;
розрахунках коригування до акцизних накладних, якими коригуються 
показники акцизноТ накладноТ, складено! у звггному перюдг,
5) у граф1 5 «Обсяги спирту етилового за мкцем д1яльност1 за акцизними 
накладними, розрахунками коригування до акцизних накладних (у дал 100- 
вщсоткового спирту, приведеного до 1 20° С) -  реатзовано» зазначаються обсяги 
р еа л 1 3 0 в а н о го  суб’ектом господарювання 100-вщсоткового спирту, приведеного 
до 120° С, зазначеш в перших прим1рниках заресстрованих у СРАН: 
акцизних накладних, складених у звггному перюдц
розрахунках коригування до акцизних накладних, якими коригуються 
показники акцизноТ накладноТ, складеноТ у звггному перюдц

Роз’яснення
порядку
заповнення граф

Норма вщсутня. 5. Додаток I4 «Розрахунок суми акцизного податку з реал1зацн пального пщ 
час змши умов оподаткування згщно з пщпунктом 229.8.13 пункту 229.8 
статп 229 роздшу VI Кодексу» заповнюсться в такому порядку:
1) у граф| 2 «Код товару (продукцп) згщно з УКТ ЗЕД» указуеться код 
подакцизного товару (продукцп), який придбано суб’сктами 
господарювання, визначеними у подпунктах 2 - 3  подпункту 229.8.10 пункту 
229.8 статп 229 роздшу VI Кодексу, з1 сплатою акцизного податку за

Приведения у 
вщповщшсть до
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ставками, визначеними подпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статп 215 роздшу 
VI Кодексу, без застосування подвищувального коефЫента 10 та який 
реал130ван0 на умовах, встановлених подпунктом 229.8.13 пункту 229.8 
статп229 роздшу VI Кодексу (дал1 -  з доплатою акцизного податку);
2) у граф| 3 «Опис товару (продукцп) згодно з УКТ ЗЕД» вказуються назви 
подакцизних товар1в (продукцп);
3) у графах 4 - 5  «Рекв1зити податкового векселя, на подстав! якого пальне 
отримано за ставкою без урахування коефЫснта» зазначаються дата й 
обл1ковий номер податкового векселя, водповодно до якого суб’сктом 
господарювання отримано бензини ав1ацшш та/або паливо для реактивних 
двигушв за ставками акцизного податку, визначеними подпунктом 215.3.4 
пункту 215.3 статп 215 роздшу VI Кодексу без застосування 
подвищувального коефщ1еита 10;
4) у граф! 6 «Обсяг реал1зованого пального у званому перюд1 згодно з 
подпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статп 229 роздшу VI Кодексу у лгграх, 
приведеного до 115° С» зазначаються обсяги пального, приведеного до Ь 15° 
С, реалпованого ¡з доплатою акцизного податку за зареестрованими в СРАН 
у звггному перюд! акцизними накладними/розрахунками коригування до 
акцизних накладних, складеними суб’сктом господарювання;
5) у граф! 7 «Ставки акцизного податку (евро) з одинищ вим1ру згодно з 
подпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статп 215 роздшу VI Кодексу без 
застосування коефщ1ента» проставляються специф1чш ставки акцизного 
податку у евро, встановлеш подпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статп 215 
роздшу VI Кодексу;
6) у граф1 8 «Ставки акцизного податку (евро) з одинищ вим1ру згодно ¡з 
подпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статп 215 роздшу VI Кодексу ¡з 
застосуванням коефЫента» проставляються специф1чн1 ставки акцизного 
податку, встановлеш подпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статп 215 роздшу VI 
Кодексу, збшьшеш на коефщ1снт до ставки податку: гр.7 х 10 (коеф1ц1ент до 
ставки акцизного податку);
7) у граф1 9 «Ставки акцизного податку (евро) -  р1зниця у перерахунку на 
одиницю вим1ру товару» зазначасться розрахункова ставка акцизного 
податку у евро, розрахована згодно з подпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статп 
229 роздшу VI Кодексу, що застосовуеться для обчислення податкового 
зобов’язання: (гр. 8 -  гр. 7) / 1000;
8) у граф! 10 «Сума податкового зобов’язання, яка подлягае сплат! до 
бюджету, грн» зазначасться нарахована сума акцизного податку з реал1защ1 
бензишв ав1ацшних та/або палива для реактивних двигушв ¡ншим особам, з 
округлениям до двох знаюв п1сля коми: (гр. 6 х гр. 9 х курс евро).

п.п. 229.8.13 
пункту 229.8 
статп 229 роздшу 
VI Кодексу

5. Додаток 2 «Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових вироб1в, на 6. Додаток 2 «Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових вироб1в, на як1
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як! встановлено специс{нчт та адвалорш ставки акцизного податку 
одночасно» заповнюеться в такому порядку:
1) у граф! 2 «Код товару (продукци) зпдно зУКТ ЗЕД» вказуються коди 
товар1в зпдно з УКТ ЗЕД, на яю пщпунктом 215.3.2 пункту 215.3 стагп 215 
роздшу VI Кодексу встановлено ставки акцизного податку;
2) у граф! 3 «Опис товару (продукцп) зпдно з УКТ ЗЕД» вказуеться назва 
товару вщповщно до зазначеного у граф! 2 коду товару зпдно з УКТ ЗЕД;
3) у граф! 4 «Власна назва товару з додатковою шформащею щодо 
характеристик (у рай наявностО» вказуеться перелш пщакцизних товар1в за 
власною назвою, на ям встановлено максимальш роздр1бш щни вщповщно 
до декларацш про встановлеш виробником або ¡мпортером максимальш 
роздр!бш щни на пщакцизш товари;
4) у граф! 5 «Максимальна роздр1бна щна (дал! -  МРЦ) з урахуванням ПДВ 
та акцизного податку» вказуються максимальш роздр1бш щни на пщакцизш 
товари в гривнях, задеклароваш виробником в установленому порядку, що 
набрали чинност1 у звшюму перюд1, з урахуванням податку на додану 
варткть та акцизного податку;
5) у граф! 6 «Вмют продукцп' в одинищ товару, на яку встановлено МРЦ» 
вказуються кшьккть штук сигарет (цигарок), сигар тощо у пачщ та вмкт 
тютюну в кг у пачш, коробщ за кожною власною назвою, на яку 
встановлено МРЦ;
Норма вщеутня.

6) у граф1 7 «Кшьккть реатзованого (переданого), ввезеного товару в 
одиницях втмру, на який встановлено МРЦ» вказуються обсяги 
реатзованого (переданого), ввезеного товару за кожною власною назвою, 
на який встановлено МРЦ;
7) у граф1 8 «Оборот з реатзацп (передач!), ввезення товару для 
обчислення за адвалорними ставками (гр. 5 х гр. 7)» проставляються 
обороти з реашзацп (передач!), ввезення в гривнях, обчислеш, виходячи з 
кшькосп товару за кожною власною назвою та МРЦ, з урахуванням ПДВ та 
акцизного податку;
8) у граф! 9 «Кшьккть реал!зованого (переданого), ввезеного товару для 
обчислення за специф!чними ставками податку (гр. 6 х гр. 7)» вказуються 
фактичш обсяги реал!зованого (переданого), ввезеного в одиницях втопру

встановлено специф!чш та адвалорн! ставки акцизного податку одночасно» 
заповнюеться в такому порядку:
1) у граф! 2 «Код товару (продукцп) згщно з УКТ ЗЕД» вказуються коди товар!в 
зпдно з УКТ ЗЕД, на ям подпунктом 215.3.2 пункту 215.3 статп 215 роздшу VI 
Кодексу встановлено ставки акцизного податку;
2) у граф! 3 «Опис товару (продукци) згщно з УКТ ЗЕД» вказуеться назва товару 
вщповщно до зазначеного у граф! 2 коду товару зпдно з УКТ ЗЕД;
3) у граф! 4 «Власна назва товару з додатковою шформащею щодо характеристик 
(у раз! наявносп)» вказуеться перелш шдакцизних товар!в за власною назвою, на 
як! встановлено максимальш роздр!бш щни вщповщно до декларацш про 
встановлеш виробником або ¡мпортером максимальш роздр!бш щни на 
пщакцизш товари;
4) у граф! 5 «Максимальна роздр!бна щна (дал! -  МРЦ) з урахуванням ПДВ та 
акцизного податку» вказуються максимальш роздр!бш щни на пщакцизш товари 
в гривнях, задеклароваш виробником в установленому порядку, що набрали 
чинност! у звшюму перюд!, з урахуванням податку на додану вартють та 
акцизного податку;
5) у граф! 6 «Вмкт продукци в одинищ товару, на яку встановлено МРЦ» 
зазначаються кшьюсть штук сигарет (цигарок), сигар тощо у пачщ та вмкт 
тютюну в кг у пачщ, коробщ за кожною власною назвою, на яку встановлено 
МРЦ;
6) у граф! 7 «Вага нетто в единиц! товару, на яку встановлено МРЦ, кг (для 
товар1в (продукцп) за кодом 2402100090 згщно з УКТ ЗЕД)» зазначаеться 
вага нетто одинищ товару (продукци), який класифшусться за кодом 
2402100090 згщно з УКТ ЗЕД. Наводиться лише вага тих складових частин 
(елемент1в), як1 належать до пщакцизних товар1в (продукшУ) у кшограмах, 
без урахування ваги будь-якоТ тари чи упаковки, з округлениям до п’яти 
знашв те л я  коми;
7) у граф! 8 «Кшьккть реашзованого (переданого), ввезеного товару в одиницях 
вим1ру, на який встановлено МРЦ» зазначаються обсяги реатзованого 
(переданого), ввезеного товару за кожною власною назвою, на який встановлено 
МРЦ;
8) у граф! 9 «Оборот з реатзацп (передач!), ввезення товару для обчислення за 
адвалорними ставками (гр. 5 х гр. 8)» проставляються обороти з реатзацп 
(передач!), ввезення в гривнях, обчислеш з огляду на кшьккть товару за кожною 
власною назвою та МРЦ, з урахуванням ПДВ та акцизного податку;

9) у графах 1 0 -1 1  «Кшьккть реатзованого (переданого), ввезеного товару для 
обчислення за специф!чними ставками податку» вказуються фактичш обсяги 
реал!зованого (переданого), ввезеного в одиницях вим!ру товару, на який

Приведения у 
вщповщнкть до 
пщпункту
215.3.3 пункту
215.3 стагп 215 
Кодексу
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товару, на який встановлено специф1чш ставки податку, для обчислення 
суми акцизного податку;

9) у граф1 10 «Ставки акцизного податку, встановлеш Кодексом -  
адвалорш» проставляються адвалорш ставки акцизного податку у 
вщсотках, встановлеш шдпунктом 215.3.21 пункту 215.3 статп 215 роздшу
VI Кодексу;
10) у граф| 11 «Ставки акцизного податку, встановлет Кодексом -  
специф1чш» проставляються специф1чш ставки акцизного податку у 
гривнях, встановлеш шдпунктом 215.3.2 пункту 215.3 статп 215 роздшу VI 
Кодексу;
11) у графах 12-14 «Сума акцизного податку, обчислена -  за адвалорними 
ставками, за специф1чними ставками, загальна сума податку» 
проставляються суми акцизного податку у гривнях, обчислеш окремо за 
адвалорною ставкою, за специф1чною ставкою, та загальна сума акцизного 
податку, обчислена за двома ставками одночасно;
12) у граф1 15 «МЫмальне податкове зобов’язання, встановлене 
Кодексом» проставляеться у гривнях розмф податкового зобов’язання, 
встановлений шдпунктом 215.3.3 пункту 215.3 статп 215 роздшу VI 
Кодексу;

13) у граф! 16 «Мш1мальне податкове зобов’язання з обсяпв товару (гр. 15 
х гр. 9 1 1000)» проставляеться у гривнях мш!мальне податкове 
зобов’язання, обчислене, виходячи з обсяпв товару;

Норма вщсутня.

14) у граф1 17 «Сума акцизного податку з обсяпв товару (гр. 14 або гр. 16, 
яка з них мае бшьше значения)» проставляються у гривнях суми 
податкового зобов’язання, яи визначаються шляхом пор1вняння 
обчислених сум податку за двома ставками у граф1 14 та м1шмального 
податкового зобов’язання з обсяпв товару у граф! 16, I до нарахування 
береться та сума, яка мае бшьше значения (вщповщно до порядку,

встановлено специф1чш ставки податку, для обчислення суми акцизного податку. 
Даш наводяться в штуках для вс1х тютюнових вироб!в, на як! встановлет 
специфйчш I адвалорш ставки (гр. 10 = гр. 6 х гр. 8); в кг -  лише для 
шдакцизних товар1в (продукцп) за кодом 2402100090 згщно з УКТЗЕД (гр. 11 
= гр. 7 х гр. 8, округления до п’яти знашв шел я коми);

10) у граф! 12 «Ставки акцизного податку, встановлеш Кодексом -  адвалорш» 
проставляються адвалорш ставки акцизного податку у вщсотках, встановлеш 
шдпунктом 215.3.21 пункту 215.3 статп 215 роздшу VI Кодексу;

11) у граф1 13 «Ставки акцизного податку, встановлеш Кодексом -  специф1чнЬ> 
проставляються специф1чш ставки акцизного податку у гривнях, встановлеш 
шдпунктом 215.3.2 пункту 215.3 статп 215 роздшу VI Кодексу;

12) у графах 14 -  16 «Сума акцизного податку, обчислена -  за адвалорними 
ставками, за специф1чними ставками, загальна сума податку» проставляються 
суми акцизного податку у гривнях, обчислеш окремо за адвалорною ставкою, за 
специф1чною ставкою, та загальна сума акцизного податку, обчислена за двома 
ставками одночасно;
13) у графах 17 -  18 «Мтмальне податкове зобов’язання, встановлене 
Кодексом» проставляеться у гривнях розилр мшмального акцизного 
податкового зобов’язання, встановлений шдпунктом 215.3.3 пункту 215.3 статп 
215 роздшу VI Кодексу: за 1000 шт. - для вах тютюнових вироб1в на яю 
встановлеш специф1чш та адвалорш ставки (гр. 17) та за 1кг -  лише для 
шдакцизних товар1в (продукцп), як! класифшуються за кодом 2402100090 
зпдно з УКТ ЗЕД (гр. 18);
14) у граф] 19 «ММмальне податкове зобов’язання з обсяпв товару у шт.» 
проставляеться у гривнях мшмальне податкове зобов’язання, обчислене з огляду 
на обсяги товару (продукцп) (для вих тютюнових вироб1в, на яю встановлеш 
специф1чш та адвалорш ставки). Для перев1рки: гр. 19 = гр. 17 х гр. 10 / 
1000;
15) у граф1 20 «МЫмальне податкове зобов’язання з обсяпв товару, кг» 
проставляеться у гривнях мшмальне податкове зобов’язання, обчислене з 
огляду на обсяги товару (продукцн), який класифшусться за кодом 
2402100090 згщно з УКТ ЗЕД (гр. 18 х гр. 11);
16) у граф1 21 «Сума акцизного податку з обсяпв товару, грн» проставляеться у 
гривнях сума податкового зобов’язання, розрахована за двома (для сигарет) 
або трьома (для сигарил, включаючи сигарили з вщр1заними кшцями, з 
вмктом тютюну) ставками, яка визначаеться шляхом пор1вняння обчислених 
сум податку:
для сигарет - у граф1 16 та мЫмального податкового зобов’язання з обсяпв
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визначеного у пункт! 221.2 статп 221 роздшу VI Кодексу). товару у граф! 19 1 до нарахування береться та сума, яка мае бшьше 
значения (водповодно до порядку, визначеного у пункт! 221.2 статп 221 
роздшу VI Кодексу);
для сигарил, включаючи сигарили з водр1заними кшцями, з вмгстом тютюну 
- у граф! 16, м^шмального податкового зобов’язання з обсяпв товару у 
штуках, розрахованого у граф! 19, та миймального податкового 
зобов’язання з обсяпв товару у кшограмах, розрахованого у граф! 20, 1 до 
нарахування береться та сума, яка мае бшьше значения.
У графах 7, 11, 18, 20, як1 не заповнюють виробники та/або ¡мпортери 
сигарет, зазначаеться «0».

6. Додаток 3 «Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напою 
(статгя 225 роздшу VI Кодексу)» заповнюеться в такому порядку:

7. Додаток 3 «Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних нашив (стаття 
225 роздшу VI Кодексу)» заповнюеться в такому порядку:

7. Додаток 4 «Обороти, що звшьняються вщ оподаткування, 
оподатковуються за нульовою ставкою» заповнюеться в такому порядку:

7) у граф! 8 «Код пшьги згщно з довщником податкових шльг (Д) або 
класифшатором звшьнень (К)» зазначаеться код пшьги з акцизного 
податку зпдно з довщником податкових пшьг та/або з класифжатором 
звшьнень вц  сплати митних платеж1в та под час ввезення товар1в на 
митну територ1Ю Укра'ши (наприклад, код пшьги, яка надаеться зпдно 
¡з подпунктом 213.3.11 пункту 213.3 статп 213 роздшу VI Кодексу -  Д 
14020035);
8) у графах 9 -10 «Сума акцизного податку, не сплачена з операщй, що 
звшьняються вщ оподаткування, не тдлягають оподаткуванню, 
оподатковуються за нульовою ставкою (грн)» вказуеться нарахована сума 
пшьг акцизного податку з операщй з шдакцизними товарами (продукщею), 
що звшьняються вщ оподаткування, оподатковуються за нульовою 
ставкою;
Норма водсутня.

9) у графах 11, 12 «Рекв1зити отримувача товару (продукцп), у тому числ1 
при передач! для власного споживання, та нерезидента» вказуються 
рекв1зити отримувача подакцизного товару (продукцп) з1 звшьненням вщ 
оподаткування акцизним податком;
10) у графах 13 -  15 «Документа, що шдтверджують операцп, як! не

8. Додаток 4 «Обороти, що звшьняються вщ оподаткування, оподатковуються за 
нульовою або за зниженою ставкою» заповнюеться в такому порядку:

7) у граф! 8 «Код пшьги зпдно з довщником податкових пшьг» зазначаеться код 
пшьги з акцизного податку зпдно з довщником податкових пшьг;

8) у графах 9-10 «Сума акцизного податку, не сплачена з операщй, що 
звшьняються вщ оподаткування, не тдлягають оподаткуванню, 
оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою (грн)» вказуеться 
нарахована сума пшьг акцизного податку з операщй з шдакцизними товарами 
(продукщею), що звшьняються вщ оподаткування, оподатковуються за нульовою 
або за зниженою ставкою.
Суми акцизного податку розраховаш на пщстав1 подпункту 38.5 пункту 38 
подроздшу 10 роздшу XX Кодексу водображаються: у гр. 9 додатку 4 до 
Декларацн -  з операщй визначених пунктами 213.2, 213.3 статп 213 роздшу 
VI Кодексу, у гр. 10 додатку 4 до Декларацп -  з операщй визначених статгею 
229 роздшу VI Кодексу;
9) у графах 11, 12 «Рекв!зити отримувача товару (продукцп), у тому числ1 при 
передач! для власного споживання, та нерезидента» вказуються рекв!зити 
отримувача пщакцизного товару (продукцп) з1 звшьненням вщ оподаткування 
акцизним податком;
10) у графах 1 3 -1 5  «Документа, що шдтверджують операцп, яю не тдлягають

Приведения у 
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шдлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою" 
зазначаються рекв1зити митноУ декларацп, що пщтверджують операцп з 
ввезення (¡мпорту), обл1ковий номер податкового векселя, вщповщно до 
якого вщвантажено/ввезено пщакцизну продукщю без сплати акцизного 
податку, або рекввити акта знищення чи ¡ншого документа, що 
пщтверджуе утворення та подальше знищення чи утшпзашю в1дход1в 
тютюновоУ сировини;

оподаткуванню, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою» 
зазначаються рекв1зити митно'У декларацп, що пщтверджують операцп з ввезення 
(¡мпорту), обл1ковий номер податкового векселя, в1дпов1дно до якого 
вщвантажено/ввезено пщакцизну продукцйо без сплати акцизного податку або 
без застосування пщвищувалыюго коефЫенту встановленого пщпунктом 
215.3.4 пункту 215.3 статг1 215 роздшу VI Кодексу, або рекв1зити акта 
знищення чи ¡ншого документа, що пщтверджуе утворення та подальше 
знищення чи утшпзашю вщход1в тютюновоУ сировини;

8. Додаток 5 «Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок 
акцизного податку, що були придбаш для маркування тютюнових вироб1в» 
подаеться лише до роздшу Б Декларацп 1 заповнюеться в такому порядку:

9. Додаток 5 «Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного 
податку, що були придбаш для маркування тютюнових вироб1в» подаеться лише 
до роздшу Б ДекларащУ 1 заповнюеться в такому порядку:

9. Додаток 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реал!зацп суб’ектами 
господарювання роздр!бноУ торпвл1 пщакцизних товар1в» заповнюеться 
окремо для кожно'У адмшктративно-територ!ально1 одинищ, у межах якоУ 
знаходяться мкця здшснення реал1защ'1 пщакцизних товар1в з обов’язковим 
зазначенням вщповщного коду органу мкцевого самоврядування за 
КОАТУУ в такому порядку:
1) роздьп I заповнюеться при здшсненш роздр1бноТ торпвл1 пивом, 
алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюном та 
промисловими замшниками тютюну:
у граф! 2 «Вид пщакцизних товар1в» вказуеться назва товару (продукци-), 
який (яку) вщповщно до пщпункга 215.3.1, 215.3.2 пункту 215.3 статп 215 
роздшу VI Кодексу вщнесено до шдакцизних;
у граф! 3 «Варткть (з податком на додану варткть та без урахування 
акцизного податку з реагпзацп суб’ектами господарювання роздр1бноТ 
торпвл! пщакцизних товар1в) пщакцизних товар1в, що реамзоваш у 
роздр!бшй торговельнш мереж1 та у мереж1 громадського харчування» 
вказуеться загальна варт1сть (з податком на додану вартють та без 
урахування акцизного податку з реатзацп суб’ектами господарювання 
роздр1бноТ торпвл1 п1дакцизних товар1в) реал1зованих у роздр1бшй 
торговельн1й мереж! та у мереж1 громадського харчування споживачам 
незалежно вщ форми розрахунив пщакцизних товар1в, 
визначених пщпунктами 215.3.1, 215.3.2 пункту 215.3 статп 215 роздшу VI 
Кодексу;
у граф1 4 «Ставка податку (%)» проставляемся розмф ставки акцизного 
податку у вадсотках, встановленоУ подпунктом 215.3.10 пункту 215.3 стато 
215 роздшу VI Кодексу для пива, алкогольных напо'Ув, тютюнових вироб1в, 
тютюну та промислових замшниюв тютюну;
у граф1 5 «Сума податкового зобов’язання, що шдлягае сплат1 до бюджету

10. Додаток 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реал1зацй суб’ектами 
господарювання роздр1бноУ торпвл1 пщакцизних товар ¡в» заповнюеться окремо 
для кожноУ адмшктративно-територ1ально'У одинищ, у межах якоУ знаходяться 
мкця зд1йснення реал1зашУ п1дакцизних товар1в з обов’язковим зазначенням 
в1дпов1дного коду органу мкцевого самоврядування за КОАТУУ в такому 
порядку:
Виключити.

у граф! 2 «Вид пщакцизних товар1в» вказуеться назва товару (продукцц), який 
(яку) вщповщно до пщпушспв 215.3.1, 215.3.2 пункту 215.3 статп 215 роздшу VI 
Кодексу вщнесено до пщакцизних;
у граф! 3 «Варткть (з податком на додану варткть та без урахування акцизного 
податку з реал1защ1 суб’ектами господарювання роздр!бно'У торпвл! пщакцизних 
товар!в) пщакцизних товар!в, що реал!зоваш у роздр!бнш торговельнш мереж! та 
у мереж! громадського харчування» вказуеться загальна варткть (з податком на 
додану варткть та без урахування акцизного податку з реал!зацп суб’ектами 
господарювання роздр!бноУ торпвл! пщакцизних товар!в) реамзованих у 
роздр!бнш торговельнш мереж! та у мереж! громадського харчування 
споживачам незалежно вщ форми розрахунклв пщакцизних товар!в, 
визначених пщпунктами 215.3.1,215.3.2 пункту 215.3 статп 215 роздшу VI 
Кодексу;
у граф! 4 «Ставка податку (%)» проставляеться розм!р ставки акцизного податку 
у вщсотках, встановленоУ пщпунктом 215.3.10 пункту 215.3 статп 215 роздшу VI 
Кодексу для пива, алкогольних напоУв, тютюнових вироб!в, тютюну та 
промислових замшниив тютюну;
у граф! 5 «Сума податкового зобов’язання, що пщлягае сплат! до бюджету (грн)
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Кодексу, якими 
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податок з 
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суб’ектами 
господарювання
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(грн) (гр. 3 х гр. 4)/100» вказуеться сума акцизного податку, що 
визначаеться шляхом множення показника графи 3 на показник графи 4 та 
дшення на 100;
2) роздш II заповнюеться платниками податку при виправленш або 
уточнены! показниюв звггносп за податков! (звггш) перюди до 01 ачня 
2017 року при здшсненш роздр1бно1 торпвл! пальиим:
у граф] 2 «Вид пщакцизних товар1в» вказуеться назва товару 
(продукци), який (яку) вщповщно до пщпункту 215.3.4 пункту 215.3 
статп 215 роздшу VI Кодексу вщнесено до пщакцизних; 
у граф! 3 «Обсяг реал!ЗОваного (вщпущеного) товару (л)» вказуеться 
кшьккть (у лгграх) пального, реал130ваного суб’ектами 
господарювання роздр|бно'1 торпвл! пщакцизними товарами, у 
розумшш абзацу третьего пщпункту 14.1.212 пункту 14.1 статп 14 
роздшу I Кодексу;
у граф! 4 «Курс НБУ, визначений згщно з абзацем другим пункту 217.3 
статп 217 роздшу VI Кодексу (грн)» вказуеться офщшний курс гривш 
до ¡ноземноУ валюти, встановлений Нащональним банком Украши, що 
д1е на двадцятий день мкяця, що передуе кварталу, в якому 
здшснюеться реалйзащя товару (продукци), 1 залишаеться незмшним 
протягом званого кварталу;
у граф! 5 «Ставка податку (евро)» проставляеться розм1р ставки 
акцизного податку в ¡ноземнш валют1, встановленоУ пщпунктом 
215.3.10 пункту 215.3 статт1 215 роздшу VI Кодексу для товар1в, 
зазначених у пщпункгп 215.3.4 пункту 215.3 статг1215 Кодексу; 
у граф! 6 «Сума податкового зобов’язання, що шдлягае сплат! до 
бюджету (грн) (гр. 3 х (гр. 4 х гр. 5))» вказуеться сума акцизного 
податку, що визначаеться шляхом множення показника графи 3 на 
добуток показник!в граф 4,5;
3) пщсумок показниюв за роздшами I, II зазначаеться у рядку «Усього 
за роздшами I 1 II» та переноситься до четверто! графи рядка Д1.1 
роздшу Д Декларацн.
При поданш звкност! за податков! (зв!тн0 пер10ди з 01 Ычня 2017 року 
значения рядка «Усього за роздшами I ! II» мае дор!внювати значению 
рядка «Усього» роздшу I.

(гр. 3 х гр. 4) /100» вказуеться сума акцизного податку, що визначаеться шляхом 
множення показника графи 3 на показник графи 4 та дшення на 100;

Виключити.

роздр1бноУ
торпвл1
пального.

10. Додаток 7 «Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання 
електричноТ енергп та з виробництва електрично‘1 енергн, продано!* поза 
оптовим ринком електричноТ енерпУ» заповнюеться в такому порядку:
1) у графах 2, 3 «Код товару (продукци) зпдно з УКТ ЗЕД» та «Опис 
товару (продукци) зпдно з УКТ ЗЕД» зазначаються код та опис товар1в 
зпдно зУКТ ЗЕД зпдно ¡з подпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статп 215

11. Додаток 7 «Розрахунок суми акцизного податку з реал!зацп електрично'1 

енергп» заповнюеться в такому порядку:

1) у графах 2, 3 «Код товару (продукци) зпдно з УКТ ЗЕД» та «Опис товару 
(продукци) зпдно з УКТ ЗЕД» зазначаються код та опис товар1в зпдно з УКТ 
ЗЕД зпдно ¡з пщпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статп 215 роздшу VI Кодексу;

Приведения у 
вщповщшсть до 
п.п. 213.1.1 п. 
213.1 ст.213 
Кодексу
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роздшу VI Кодексу;
2) у граф1 4 "Варткть (без податку на додану варткть) вшпущеноУ 
електричноУ енерги для оптового постачальника електричноТ енергн на 
митнш територи УкраТни» зазначаеться варткть без податку на додану 
варткть вщпущеноТ електричноТ енерги для оптового постачальника 
вщповщно до акта приймання-передавання електроенергп на митнш 
територП’ УкраТни;
3) у граф1 5 «Варткть (без податку на додану варткть) вщпущеноУ 
електричноТ енерги, що продасться поза оптовим ринком електричноТ 
енергн на митнш територи УкраТни» зазначаеться варткть без податку 
на додану варткть вщпущеноТ електричноТ енергн, що продасться поза 
оптовим ринком електричноТ енергн на митнш територи УкраТни;
4) у граф1 6 «Ставка акцизного податку» проставлясться розм1р ставки 
акцизного податку, встановленоТ подпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статп 
215 роздшу VI Кодексу;
5) у граф1 7 «Сума податкового зобов’язання, що шдлягае сплат1 до 
бюджету, грн» зазначаеться сума акцизного податку, що визначаеться 
шляхом множення граф 4, 5 на графу 6.

2) у граф1 4 «Варткть (без податку на додану варткть та акцизного податку) 
реалйзованоТ електричноТ енерги» зазначаеться варткть без податку на додану 
варткть та без акцизного податку реал1зованоТ електричноТ енергн;

3) у граф]' 5 «Ставка акцизного податку» проставляеться розм1р ставки 
акцизного податку, встановленоТ шдпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статп 215 
роздшу VI Кодексу;

4) у граф16 «Сума податкового зобов’язання, що падл я гае сплат1 до бюджету, 
грн» зазначаеться сума акцизного податку, що визначаеться шляхом 
множення графи 4 на графу 5.»
Виключити.

11. Додаток 8 «Розрахунок суми акцизного податку, що збшьшуе або 
зменшуе податков1 зобов’язання внаслщок виправлення самостшно 
виявленоУ помилки, допущено!' в попередшх звиних перюдах» (дал1 -  
розрахунок) подаеться до уточнюючоУ ДекларашУ 1 заповнюеться в такому 
порядку:

12. Додаток 8 «Розрахунок суми акцизного податку, що збшьшуе або 
зменшуе податков1 зобов’язання внаслщок виправлення самостшно виявленоУ 
помилки, допущеноУ в попередшх звпних пер ¡одах» (дат -  розрахунок) 
подаеться до уточнюючоУ ДекларащУ i заповнюеться в такому порядку:

12. Додаток 9 «Заява про порушення особою, яка реалпуе пальне або 
спирт етиловий, порядку заповнення та/або порядку реестраш'У акцизноУ 
накладноУУрозрахунку коригування».

13. Додаток 9 «Заява про порушення особою, яка реал1зуе пальне або спирт 
етиловий, порядку заповнення та/або порядку реестращУ акцизноУ 
накладноУ/розрахунку коригування».

13. Додаток 10 «Зразок доповнення до деклараци акцизного податку 
вщповщно до пункту 46.4 статп 46 глави 2 роздшу II Кодексу» подаеться у 
разь якщо платник податюв вважае, що форма податковоУ декларацГУ 
збшьшуе або зменшуе його податков1' зобов’язання всупереч нормам 
Кодексу.

14. Додаток 10 «Доповнення до декларащУ акцизного податку вщповщно 
до пункту 46.4 статп 46 глави 2 роздшу II Кодексу» подаеться у paii, якщо 
платник податюв вважае, що форма податковоУ деклараци збшьшуе або зменшуе 
його податков1 зобов’язання всупереч нормам Кодексу.

14. Додаток 11. «Розрахунок суми акцизного податку, що шдлягае 
вщшманню, з пального, шд час виробництва якого як сировину 
використано 1нш1 оподатковуван1 п1дакцизн1 товари, зпдно ¡з пунктом 217.6 
статп 217 роздшу VI Кодексу» (дал! -  Розрахунок) заповнюють особи, 
визначеш шдпунктом 212.1.1 пункту 212.1 статп 212 роздшу VI Кодексу як 
платники акцизного податку. У роздш I Розрахунку зазначаеться пальне,

15. Додаток 11. «Розрахунок суми акцизного податку, що шдлягае вщшманню, з 
пального, пщ час виробництва якого як сировину використано iHiiii 
оподатковуваш пщакцизш товари, згщно ¡з пунктом 217.6 статп 217 роздшу VI 
Кодексу» (дал1 -  Розрахунок) заповнюють особи, визначеш шдпунктом 
212.1.1 пункту 212.1 статп 212 роздшу VI Кодексу як платники акцизного 
податку. У роздш I Розрахунку зазначаеться пальне, шд час виробництва якого
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шд час виробництва якого як сировину використано ¡нип оподатковуваш 
пщакцизш товари, яке зпдно ¡з шдпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статп 215 
роздшу VI Кодексу е тдакцизним та облж обсяпв якого ведеться у СЕАРП 
та СЕ. Роздш заповнюеться у розр1з1 код1в товар ¡в (продукщУ) зпдно з УКТ 
ЗЕД.

як сировину використано шпп оподатковуван1 шдакцизш товари, яке згщно 
¡з шдпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статп 215 роздшу VI Кодексу е тдакцизним 
та облш обсяпв якого ведеться у СЕАРП та СЕ. Роздш заповнюеться у розр1з1 
код1в товар1в (продукцп") зпдно з УКТ ЗЕД.

15. Додаток 12 «Довшка про цшьове використання спирту етилового 
(бюетанолу) його виробником як сировини для виробництва продукцп, 
визначеноУ у тдпушсп 229.1.16 пункту 229.1 статп 229 роздшу VI Кодексу» 
обов’язково подаеться суб’ектами господарювання, ям зпдно ¡з шдпунктом 
229.1.16 пункту 229.1 статп 229 роздшу VI Кодексу одночасно е 
виробниками бюетанолу та бюпалива, спирту етилового денатурованого та 
продукцп х1м1чного 1 техшчного призначення, включено! до перелжу, 
затвердженого Кабшетом Мш1стр1в УкраУни, спирту етилового 
неденатурованого та оцту з харчовоУ сировини, спирту етилового 
денатурованого та парфумерно-косметичноУ продукцп, спирту етилового- 
сирцю та бюетанолу.

16. Додаток 12 «Довщка про цшьове використання спирту етилового 
(бюетанолу) його виробником як сировини для виробництва продукцп, 
визначеноУ у тд п у ш т 229.1.16 пункту 229.1 статп 229 роздшу VI Кодексу» 
обов’язково подаеться суб’ектами господарювання, ям зпдно ¡з шдпунктом 
229.1.16 пункту 229.1 статп 229 роздшу VI Кодексу одночасно е виробниками 
бюетанолу та бюпалива, спирту етилового денатурованого та продукцп 
х1м1чного 1 техшчного призначення, включено!' до перелжу, затвердженого 
Каб1нетом М1н1стр1в Украши, спирту етилового неденатурованого та оцту з 
харчовоУ сировини, спирту етилового денатурованого та парфумерно- 
косметичноУ продукшУ, спирту етилового-сирцю та б1оетанолу.

16. Додаток 13 «1нформащя про повпряш судна, ям були заправлен!, та про 
обсяги бензишв ав1ащйних або палива для реактивних двигушв, 
використан1 для заправлення таких суден, яка надаеться зпдно 
¡з шдпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статп 229 роздшу VI Кодексу» 
подаеться суб’ектами господарювання, яы на умовах, визначених пунктом 
229.8 статп 229 роздшу VI Кодексу, здшснюють ав1апаливозабезпечення 
зпдно з чинним сертификатом на в1дпов1дн1сть вимогам ав1ац1йних правил 
Украши щодо зд1йснення наземного обслуговування. Додаток 13 надаеться 
разом з декларащею акцизного податку.

17. Додаток 13 «1нформащя про повпряш судна, яи були заправлен!, та про 
обсяги бензишв ав!ацшних або палива для реактивних двигушв, використаш для 
заправлення таких суден, яка надаеться зпдно ¡з шдпунктом 229.8.10 пункту 
229.8 статп 229 роздшу VI Кодексу» подаеться суб’ектами господарювання, ям 
на умовах, визначених пунктом 229.8 статп 229 роздшу VI Кодексу, здшснюють 
ав1апаливозабезпечення зпдно з чинним сертифшатом на вщповщшсть вимогам 
ав!ащйних правил УкраУни щодо здшснення наземного обслуговування. Додаток 
13 надаеться разом з декларащею акцизного податку.

Директор Департаменту податковоТ полггики Лариса МАКСИМЕНКО
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