45

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку»

Зміст положення акта законодавства
Зміст відповідного положення проекту акта

ДЕКЛАРАЦІЯ
АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ 

ДЕКЛАРАЦІЯ
АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ 
…
05 
Вид
платника акцизного податку 
відповідно до пункту 212.1 статті 212 розділу VI Податкового кодексу України (далі – Кодекс) 3



212.1.1
212.1.2
212.1.4
212.1.5
212.1.6












212.1.7
212.1.8
212.1.11
212.1.13
212.1.14
212.1.15
212.1.16









(у відповідних клітинках проставляється позначка «Х»)
… 
…
05 
Вид
платника акцизного податку 
відповідно до пункту 212.1 статті 212 розділу VI Податкового кодексу України (далі – Кодекс) 3



212.1.1
212.1.2
212.1.4
212.1.5
212.1.6












212.1.7
212.1.8
212.1.11
212.1.13
212.1.14
212.1.15
212.1.16
212.1.17










(у відповідних клітинках проставляється позначка «Х»)
…
…
3 Платники акцизного податку заповнюють розділи та подають додатки до декларації акцизного податку лише за операціями, за якими виникають податкові зобов’язання із сплати акцизного податку або на здійснення яких платник податку має чинну (у тому числі призупинену) ліцензію. Платник акцизного податку, який відповідно до підпункту 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу є суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, заповнює та подає лише розділ Д та додаток 6 до декларації акцизного податку.


…
3 Платники акцизного податку заповнюють розділи та подають додатки до декларації акцизного податку лише за операціями, за якими виникають податкові зобов'язання із сплати акцизного податку або на здійснення яких платник податку має чинну (у тому числі призупинену) ліцензію. Платник акцизного податку, який відповідно до підпункту 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу є суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, заповнює та подає лише розділ Д та додаток 6 до декларації акцизного податку. Суб’єкти господарювання, які є платниками акцизного податку згідно з підпунктом 212.1.17 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу, заповнюють та подають розділ Д та додаток 6 1 до декларації.
Розділ А «Податкові зобов’язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше» р
Розділ А «Податкові зобов’язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше» 
…
А14
Сума пільг з операцій, які звільняються від оподаткування згідно з пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу
Д.1 (к. 15)




Д.4 (к. 9)


А15
Сума пільг за податковими векселями з відпущеного спирту етилового, призначеного для переробки на продукцію, визначену в статті 225, у пункті 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу
Д.1 (к. 15)




Д.4 (к. 10)


…
…
А14
Сума пільг з операцій, які звільняються від оподаткування згідно з пунктом 213.3 статті 213, пунктом 225.9 статті 225 розділу VI Кодексу
Д.1 (к. 15)




Д.4 (к. 9)


А15
Сума пільг з відпущеного спирту етилового, призначеного для використання при виробництві продукції, визначеної у пункті 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу
Д.1 (к. 15)




Д.4 (к. 10)


…
Розділ Б. Податкові зобов’язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів), рідин, що використовуються в електронних сигаретах
Розділ Б. Податкові зобов’язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів), рідин, що використовуються в електронних сигаретах
Код показника додатка

Д.1 (к. 13) Д.1 (к. 16)

Д.2 (к. 21)


Код показника додатка

Д.1 (к. 21)

Д.2 (к. 26)



                                                                                                                    (грн)
Код опе-рації
Розділ Д. Податкові зобов’язання з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів





 Код показника додатка
 Сума акцизного податку

 
Д1
 Податкові зобов’язання за кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ
 
х
 
 

 
Д1.1
Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ n
 
 
 
Д.6 (усього)
 
 

___________
n Кількість рядків може бути збільшено при поданні декількох додатків 6 до декларації.












                                                                                                           (грн)
 Код
опера-ції
 Розділ Д. Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, а також виробниками та/або імпортерами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах
 Код показника додатка
Сума акцизного податку

 
Д1
Податкові зобов’язання з реалізації пива, алкогольних напоїв за кодом території, у тому числі:
х
  

 
Д1. n 1
Код території  2
(підпункт 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)
 
 

Д.6 (к. 5)


Д2
Податкові зобов’язання з реалізації тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, у тому числі:
х


Д2.1
Податкові зобов’язання з реалізації виробниками   
Д.61 (р.С к. 12)


Д2.2
Податкові зобов’язання з реалізації імпортерами   
Д.61 (р.С к. 12)


_________________
1 Кількість рядків може бути збільшено при поданні декількох додатків 6 до декларації.
2 Згідно з третім або додатковим (за наявності) рівнем Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.



                                                                                                                    (грн)
  Код
операції
Розділ Е. Податкові зобов’язання з реалізації електричної енергії
 Код
показника додатка
Сума акцизного податку

Е1
Сума податкових зобов’язань з реалізації виробленої  електроенергії

Д. 7 (к. 6)
 
 
















                                                                                                        (грн)

Код
опера-ції
Розділ Е. Податкові зобов’язання з реалізації електричної енергії
Код
показника додатка
Сума акцизного податку

Е1
Сума податкових зобов’язань з реалізації виробленої  електричної енергії, у тому числі:
х
 
 

Е1.1
Операції з реалізації виробленої електроенергії (пункт 216.10 статті 216 розділу VI Кодексу)
Д.7 (розділ І к. 9)


Е1.2
Операції з реалізації електроенергії виробниками електричної енергії, на яких покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (пункт 38 підрозділу 5 розділу ХХ Кодексу)
Д.7 (розділ ІІ к. 11)









Разом з декларацією акцизного податку подаються:
Ознака
подання
Кількість
примірників
Кількість
сторінок
Назва додатка

…

 
 
 
Додаток 5. Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів





Додаток 6. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів


Норма відсутня










…

Разом з декларацією акцизного податку подаються:
Ознака
подання
Кількість
примірників
Кількість
сторінок
Назва додатка

…

 
 
 
Додаток 5. Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів та рідини, що використовуються в електронних сигаретах




Додаток 6. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів




Додаток 61. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, згідно із підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу (тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах)

…
Додаток 1
до декларації акцизного податку

 Розділ

Код операції









(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Д, Е), код операції,  звітний період (місяць, рік))              

Розрахунок суми акцизного податку
 з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)

Офіційний курс гривні до євро на перший день ____ кварталу _____ грн
(округлення до чотирьох знаків після коми) 
 
№
з/п
 
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
 
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
 
Фізичні характеристики товару (продукції)
 
Одиниця виміру товару (продукції)




 
місткість
 
міцність та інші показ-
ники







для визна-
чення оподат-
кову-
ваного обороту (шт., л, кг)
для обчис-
лення акцизного податку (шт., л, кг)









 1
 2
 3
4
 5
6
 7

 
 
 
 
 
 


Усього (округлення до цілого значення)


Додаток 1
до декларації акцизного податку

 Розділ

Код операції









(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Д, Е), код операції,  звітний період (місяць, рік))

Розрахунок суми акцизного податку
 з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)
 
Офіційний курс гривні до євро на перший день ____ кварталу _____ грн
(округлення до чотирьох знаків після коми)
 
№
з/п
 
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
 
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
 
Фізичні характеристики товару (продукції)
 
Одиниця виміру товару (продукції)




 
місткість
 
міцність та інші показ-
ники







для визна-
чення оподат-
кову-
ваного обороту (шт., л, кг)
для обчис-
лення акцизного податку (шт., л, кг)









 1
 2
 3
4
 5
6
 7

 
 
 
 
 
 


Усього (округлення до цілого значення)

           
 
Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції)
 
Специфічні ставки акцизного податку




оподатковувані
неоподатковувані
 з одиниці виміру згідно із законом (євро, грн)
 для пального, до якого застосо-вується коефіцієнт (євро)
у перера-
хунку на одиницю виміру товару (продукції) (євро, грн)

 
оподатко-
вувані (за од. виміру з гр. 6)
 
база оподатку-
вання (за од. виміру з гр. 7)
 
неоподат-
ковувані (за од. виміру з гр. 6)
 
база оподатку-
вання (за од. виміру з гр. 7)




8
9
10
 11
 12
 13
 14


 
 
 
 
 


х
х
х
х
х
х
х



 
Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції)
 
Специфічні ставки акцизного податку




оподатковувані
неоподатковувані
 з одиниці виміру згідно із законом (євро, грн)
 для пального, до якого застосо-вується коефіцієнт (євро)
у перера-
хунку на одиницю виміру товару (продукції) (євро, грн)

 
оподатко-
вувані (за од. виміру з гр. 6)
 
база оподатку-
вання (за од. виміру з гр. 7)
 
неоподат-
ковувані (за од. виміру з гр. 6)
 
база оподатку-
вання (за од. виміру з гр. 7)




8
9
10
 11
 12
 13
 14


 
 
 
 
 


х
х
х
х
х
х
х


Сума податкового зобов’язання
(округлення до двох знаків після коми)



не сплачена через отриман-ня пільг (грн)















яка підлягає сплаті до бюджету (грн)




 15
16


  





Сума податкового зобов’язання
(округлення до двох знаків після коми)
Податкові зобов’язання з обсягів реалізації та/або ввезення тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, що перевищують 115 % середньомісячного обсягу реалізації або їх ввезення за попередні дев’ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку 1
Сума акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету виробни-ками/ імпорте-рами тютюнових виробів, тютюну та промисло-вих замінників тютюну, рідин, 1
грн,
гр. 16 + гр. 20

не сплачена через отриман-ня пільг (грн)
яка підлягає сплаті до бюджету (грн)
Місяць, рік з якого підви-щуються ставки податку
Середньо-місячний обсяг продукції реалізо-ваної виробни-ком/вве-зенної імпорте-ром за попередні дев’ять місяців, що пере- дують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підви-щуються ставки акцизного податку (за одиницею виміру з графи 7)
Обсяг, що переви-щує            115 % показ-ника            гр. 18,
гр. 9 -   (гр. 18 х 115 / 100)
Сума акцизного податку з переви-щення обсягів із застосу-ванням коефіцієнта 1,5
грн,
(гр. 19 х         гр. 12 х 1,5) – (гр. 19 х гр. 12)
(округлен-ня до двох знаків після коми)


15
16
17
18
19
20
21



ММ
РРРР







х
х






Засвідчую достовірність зазначених відомостей

Керівник, або фізична особа – платник податку, або
уповноважена особа














(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1)

_________________ 

_______________ 

____________________ 

(дата)
(підпис)
     (власне ім’я, прізвище)


Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку














(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1)



_________________ 


_______________ 


____________________ 

(дата)
(підпис)
     (власне ім’я, прізвище)




Засвідчую достовірність зазначених відомостей

Керівник, або фізична особа – платник податку, або
уповноважена особа














(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2)


_________________ 


_______________ 


____________________ 

(дата)
(підпис)
     (власне ім’я, прізвище)


Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку














(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2)


_________________ 

_______________ 

____________________ 

(дата)
(підпис)
     (власне ім’я, прізвище)


_______________________




Норма відсутня




1 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
______________________

1 Графи 17 - 20 заповнюють виробники та імпортери тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну протягом трьох звітних місяців поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну. Виробники та/або імпортери тютюнової сировини, тютюнових відходив, рідин що використовуються в електронних сигаретах, переносять у графу 21 дані з графи 16.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
Додаток 2
до декларації акцизного податку

Розділ

Код  операції

     







(розділ декларації акцизного податку (Б), код операції,  звітний період (місяць, рік))

Розрахунок суми акцизного податку
з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно
 (округлення до двох знаків після коми)

№
з/п
Код товару (про-дукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Власна назва товару з додатковою інформа-        цією щодо
характе-
ристик (у разі
наявності)
Максимальна роздрібна ціна (далі – МРЦ) з урахуванням ПДВ та
акцизного податку
(грн)
Вміст продукції в одиниці товару, на яку встановлено МРЦ
(шт.)








1
2
3
4
5
6

 
 
 
 
 


 Усього:
 х
 х


Додаток 2
до декларації акцизного податку

Розділ

Код  операції









(розділ декларації акцизного податку (Б), код операції,  звітний період (місяць, рік))

Розрахунок суми акцизного податку
з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно
 (округлення до двох знаків після коми)

№
з/п
Код товару (про-дукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Власна назва товару з додатковою інформа-        цією щодо
характе-
ристик (у разі
наявності)
Максимальна роздрібна ціна (далі – МРЦ) з урахуванням ПДВ та
акцизного податку
(грн)
Вміст продукції в одиниці товару, на яку встановлено МРЦ
(шт.)








1
2
3
4
5
6

 
 
 
 
 


 Усього:
 х
 х



Вага нетто в одиниці товару, на яку встановлено МРЦ,  кг,
з округленням до п’яти знаків після коми
(для товарів за кодом 2402100090
згідно з УКТ ЗЕД)

Кількість реалізованого (переданого), ввезеного товару в одиницях виміру, на який встановлено МРЦ
(шт.)
Оборот з реалізації (передачі), ввезення товару для обчислення за адвалорними ставками
(гр. 5 х гр. 8)
(грн)
Кількість реалізованого (переданого), ввезеного товару для обчислення за специфічними ставками податку




у штуках
(гр. 6 х гр. 8)
у кг
(гр. 7 х гр. 8),
з округленням до п’яти знаків після коми

7
8
9
10
11


 
 
 


х
  
 
 




Вага нетто в одиниці товару, на яку встановлено МРЦ,  кг,
з округленням до п’яти знаків після коми
(для товарів за кодом 2402100090
згідно з УКТ ЗЕД)

Кількість реалізованого (переданого), ввезеного товару в одиницях виміру, на який встановлено МРЦ
(шт.)
Оборот з реалізації (передачі), ввезення товару для обчислення за адвалорними ставками
(гр. 5 х гр. 8)
(грн)
Кількість реалізованого (переданого), ввезеного товару для обчислення за специфічними ставками податку




у штуках
(гр. 6 х гр. 8)
у кг
(гр. 7 х гр. 8),
з округленням до п’яти знаків після коми

7
8
9
10
11


 
 
 


х
  
 
 




Ставки акцизного податку, встановлені підпунктом 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 Кодексу
Сума акцизного податку, обчислена


за адвалорними ставками
(гр. 9 х гр. 12)
(грн)
за специфічними ставками
(гр. 10 х гр. 13 / 1000)
(грн)
загальна сума акцизного податку
(гр. 14 + гр. 15)
(грн)

адвалорні
(%)
специфічні,
(грн)




12
13
14
15
16

 



 

 х
х
 х
х
х




Ставки акцизного податку, встановлені підпунктом 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 Кодексу
Сума акцизного податку, обчислена


за адвалорними ставками
(гр. 9 х гр. 12)
(грн)
за специфічними ставками
(гр. 10 х гр. 13 / 1000)
(грн)
загальна сума акцизного податку
(гр. 14 + гр. 15)
(грн)

адвалорні
(%)
специфічні,
(грн)




12
13
14
15
16

 



 

 х
х
 х
х
х



Мінімальне податкове
зобов’язання, встановлене 
Кодексом
(грн)
Мінімальне податкове зобов’язання з обсягів товару
(грн)
Сума акцизного податку з обсягів товару (грн)

(гр. 16 або гр. 19, або гр. 20, яка з них має більше значення)





за  1000 шт.
за 1 кг нетто
у шт.
(гр. 17 х гр. 10 / 1000)
у кг
(гр. 18 х гр. 11)


17
18
19
20
21





 

х
х
 х
х
  




Мінімальне податкове
зобов’язання, встановлене 
Кодексом
(грн)
Мінімальне податкове зобов’язання з обсягів товару
(грн)
Сума акцизного податку з обсягів товару (грн)

(гр. 16 або гр. 19, або гр. 20, яка з них має більше значення)





за  1000 шт.
за 1 кг нетто
у шт.
(гр. 17 х гр. 10 / 1000)
у кг
(гр. 18 х гр. 11)


17
18
19
20
21





 

х
х
 х
х
  





















Податкові зобов’язання з обсягів реалізації та/або ввезення тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, що перевищують 115 відсотків середньомісячного обсягу реалізації або їх ввезення за попередні дев’ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку 1
Сума податкового зобов’язан-ня, що підлягає сплаті до бюджету виробни-ками/імпор-терами тютюнових виробів, 1
грн.,

рядок «Усього»:     гр. 21 +           гр. 25





Місяць, рік з якого підви-щуються ставки податку
Середньомісяч-ний обсяг продукції реалізованої виробником/ ввезеної імпортером за попередні дев’ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку
(за даними
графи 10)
Обсяг, що переви-щує 115 % показ-ника гр. 23,

гр. 10 -        (гр. 23 х 115 / 100)
Сума акцизного податку з перевищення обсягів із застосуванням коефіцієнта 1,5
грн,
(гр. 24 х            гр. 21 / гр. 10) х 1,5 – (гр. 24 х гр. 21 / гр. 10)


22
23
24
25
26

х
х
х
х


ММ
РРРР







Засвідчую достовірність зазначених відомостей

Керівник, або фізична особа – платник податку, або
уповноважена особа














(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1)

_________________ 
_______________ 
____________________ 

(дата)
(підпис)
     (власне ім’я, прізвище)


Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку














(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1)

_________________ 
_______________ 
____________________ 

(дата)
(підпис)
     (власне ім’я, прізвище)



Засвідчую достовірність зазначених відомостей

Керівник, або фізична особа – платник податку, або
уповноважена особа














(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2)

_________________ 
_______________ 
__________________ 

(дата)
(підпис)
  (власне ім’я, прізвище)





Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку














(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2)

_________________ 
_______________ 
____________________ 

(дата)
(підпис)
     (власне ім’я, прізвище)



________________________


Норма відсутня




1 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.


______________________

1  Графи 22 – 25 заповнюють виробники та імпортери тютюнових виробів протягом трьох звітних місяців поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну. Графи 22 – 25 заповнюються по рядку «Усього».

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.
Додаток 5
до декларації акцизного податку

Розділ

Код  операції

       







(розділ декларації акцизного податку (Б), код операції,  звітний період (місяць, рік))

Розрахунок суми акцизного податку
з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів
(округлення до двох знаків після коми)
Додаток 5
до декларації акцизного податку

Розділ

Код  операції

     







(розділ декларації акцизного податку (Б), код операції,  звітний період (місяць, рік))

Розрахунок суми акцизного податку 
з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування
 тютюнових виробів та рідини, що використовуються в електронних сигаретах
(округлення до двох знаків після коми)

№
з/п
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Одиниця виміру товару (продукції) (шт., кг)
Оборот
з реалізації (передачі), ввезення тютюнових виробів за місяць, у якому декларувались податкові зобов’язання, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку
(в шт. - для тютюнових виробів, на які встановлено максимальну роздрібну ціну; в упаковках (пачках) - для інших тютюнових виробів)

 1
2
 3
 4
5







 Усього:





 №
з/п
 Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Одиниця виміру товару (продукції) (шт., кг)
Оборот
з реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів за місяць, у якому декларувались податкові зобов’язання, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку
(в шт. - для підакцизних товарів, на які встановлено максимальну роздрібну ціну; в упаковках (пачках) - для інших підакцизних товарів)

 1
2
 3
 4
5







 Усього:





Сума податкового зобов’язання, нарахована за місяць, у якому деклару-
вались податкові зобов’язання, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку
(грн)
Середньозважена сума податкового зобов’язання на одиницю реалізованого товару, на який встановлено максимальну роздрібну ціну, за місяць, у якому декларувались податкові зобов’язання, але не менше мінімального акцизного податкового зобов’язання (грн)
((гр. 6 : гр. 5) х 20); для інших товарів - (гр. 6 : гр. 5)
Кількість втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів
(шт.)
Сума акцизного податку, сплачена при придбанні марок акцизного податку, які були втрачені
(грн)
 Сума акцизного податку, що підлягає сплаті з кількості втрачених марок акцизного податку (грн)
(гр. 7 х            гр. 8)

 6
7
 8
 9
10













…


 Сума податкового зобов’язання, нарахована за місяць, у якому деклару-
вались податкові зобов’язання, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку
(грн)
Середньозважена сума податкового зобов’язання на одиницю реалізованого товару, на який встановлено максимальну роздрібну ціну, за місяць, у якому декларувались податкові зобов'язання, але не менше мінімального акцизного податкового зобов’язання (грн)
((гр. 6 : гр. 5) х 20); для інших товарів - (гр. 6 : гр. 5)
Кількість втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах
(шт.)
Сума акцизного податку, сплачена при придбанні марок акцизного податку, які були втрачені
(грн)
 Сума акцизного податку, що підлягає сплаті з кількості втрачених марок акцизного податку (грн)
(гр. 7 х              гр. 8)

 6
7
 8
 9
10













…
Додаток 6
до декларації акцизного податку

Розділ
Д
Код  операції

       







(розділ декларації акцизного податку, код операції,    звітний період (місяць, рік))

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ



Розрахунок суми акцизного податку
з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

Додаток 6
до декларації акцизного податку

Розділ
Д
Код  операції

       







(розділ декларації акцизного податку, код операції,    звітний період (місяць, рік))
Код території  1




Розрахунок суми акцизного податку
з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

№
 з/п
Вид підакцизних товарів
 
Вартість
 (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані у роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування               
(грн)

Ставка податку 
(%)
Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету   
(грн) 
(гр. 3 х гр. 4) / 100

1
2
3
4
5

1.1
Лікеро-горілчана продукція




1.2
Виноробна продукція, інші спиртові дистиляти, продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше




1.3
Пиво




1.4
Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну






Усього:





№
 з/п
Вид підакцизних товарів
 
Вартість
 (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані у роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування               
(грн)
Ставка податку 
(%)
Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету   
(грн) 
(гр. 3 х гр. 4) / 100

1
2
3
4
5

1.1
Лікеро-горілчана продукція




1.2
Виноробна 
продукція, інші спиртові
 дистиляти,
 продукти з
 вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше




1.3
Пиво




1.4
Підакцизні товари, що були зіпсовані, знищені, або товари, наявність чи місцезнаходження яких не підтверджено




Усього:



Засвідчую достовірність зазначених відомостей

Керівник, або фізична особа – платник податку, або
уповноважена особа














(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1)

_________________ 
_______________ 
____________________ 

(дата)
(підпис)
     (власне ім’я, прізвище)


Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку














(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1)

_________________ 
_______________ 
____________________ 

(дата)
(підпис)
     (власне ім’я, прізвище)


Засвідчую достовірність зазначених відомостей

Керівник, або фізична особа – платник податку, або
уповноважена особа














(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2)

_________________ 
_______________ 
____________________ 

(дата)
(підпис)
     (власне ім’я, прізвище)


Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку














(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2)

_________________ 	_______________ 	____________________ 
                          (дата)	                 (підпис)	            (власне ім’я, прізвище)

__________________________




1 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

______________________

1 Згідно з третім або додатковим (за наявності) рівнем Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.
Норма відсутня
Додаток 61
до декларації акцизного податку

Розділ
Д
Код операції









(розділ декларації акцизного податку, код операції,   звітний період (місяць, рік)) 
  
Розрахунок 
суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів згідно із підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 
статті 213 розділу VI Кодексу
 (тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах)














№
з/п
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Власна назва товару з додатковою інформацією щодо
характеристик (у разі
наявності)






1
2
3
4

1. n




A


B


C



















Вміст продукції (вага нетто, обсяг) в одиниці товару

МРЦ з урахуванням акцизного податку та ПДВ
(грн)

шт.
кг,
округлення до п’яти знаків після коми
л,
округлення до чотирьох знаків після коми


5
6
7
8














Кількість реалізованого товару (крім операцій з реалізації у роздрібній торгівлі),
шт.
Кількість реалізованого товару через місця    роздрібної торгівлі,
шт.
Кількість підакцизних товарів, що були зіпсовані, знищені, або товарів, наявність чи місцезнаходження яких не підтверджено    
Вартість за максимальними роздрібними цінами
з урахуванням податку на додану вартість та без акцизного податку з реалізації підакцизних товарів у роздрібній торгівлі 
(грн)
гр. 8 х (гр. 9 +               гр. 10 + гр. 11)
(округлення до двох знаків після коми)






9
10
11
12






 Усього: 


Ставка податку (%)


Сума податкового зобов’язання (рядок А гр.12 х рядок В гр. 12 / 100, округлення до цілого значення)






Засвідчую достовірність зазначених відомостей

Керівник, або фізична особа – платник податку, або
уповноважена особа














(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта 1)
_________________ 
_______________ 
____________________ 

(дата)
(підпис)
    (власне ім’я, прізвище)


Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку














(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта 1)
___________________ 	_________________ 	____________________ 
                   (дата)	             (підпис)	                (власне ім’я, прізвище)

_________________________________
n Кількість рядків може бути збільшено. 
1 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.
Додаток 7
до декларації акцизного податку

Розділ

Код операції









(розділ декларації акцизного податку (Е), код операції, звітний період (місяць, рік))

 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії

(округлення до двох знаків після коми)
Додаток 7 
до декларації акцизного податку

Розділ

Код операції









(розділ декларації акцизного податку (Е), код операції, звітний період (місяць, рік))

Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії

(округлення до двох знаків після коми)




№
з/п 
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 
Вартість (без податку на додану вартість та акцизного податку) 
реалізованої електричної енергії 
Ставка акцизного податку
Сума акцизного податку
(гр. 4 х гр. 5),
Грн


1 
2 
3 
4 
5
6








                                 Усього (округлення до цілого значення):


Засвідчую достовірність зазначених відомостей
Керівник, або фізична особа – платник податку, або уповноважена особа











(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта 1)
___________________ 	_________________ 	____________________ 
                   (дата)	             (підпис)	                (власне ім’я, прізвище)

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку











(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта 1)
_______________ 	_________________ 	____________________ 
           (дата)	                      (підпис)	                (власне ім’я, прізвище)
Розділ І.  Розрахунок сум акцизного податку з реалізації електричної енергії виробленої виробником електричної енергії, за якою податкові зобов’язання виникають відповідно до пункту 216.10 статті 216 розділу VI Кодексу

№
з/п
 
Код товару (продук-ції)
згідно з УКТ ЗЕД
 
Опис товару (про-дукції)
згідно з УКТ ЗЕД
 
Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії, грн.




загальна 
(без податку на додану вартість 
та акциз-ного податку) 
у тому числі (з гр. 4)





в частині виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії 1
(без податку на додану вартість та акцизного податку)
операції, що не підлягають оподатку-ванню відповідно до         пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу
(без податку на додану вартість 
та акцизного податку)

1
2
3
4
5
6

 
 
 
 
 
 

Усього:






Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії, що підлягає оподаткуванню, за якою податкові зобов’язання виникають відповідно до пункту 216.10 статті 216 розділу  VI Кодексу 
 (без податку на додану вартість 
та акцизного податку), грн (гр. 4 - гр. 5 - гр. 6)
Ставка акцизного податку
(%)
Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету
(грн.)
(гр. 7 × гр. 8) / 100









7
8
9

 
 
 



 




Розділ ІІ.  Розрахунок сум акцизного податку з реалізації електричної енергії, виробленої у 2022 році виробником електричної енергії в частині виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, відповідно до пункту 38 підрозділу 5 розділу ХХ Кодексу 1
№
з/п
 
Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії в частині виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії
Сума одержаної попередньої оплати (аванс), шляхом зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (інших видів компенсації) у податкових періодах до набрання чинності пункту 38 підрозділу 5 розділу ХХ Кодексу та у звітному податковому періоді в рахунок реалізації виробленої електричної енергії в наступних податкових періодах, грн 2 


Загальна 
(без податку на додану вартість та акцизного податку), грн 
(дорівнює гр. 5 розділу І розрахунку)
у тому числі, оплату (інші види компенсації) за яку отримано:




в попередніх звітних податкових періодах
(з гр. 5 розділу ІІ  розрахунку за попередній звітний період), грн
у звітному податко-вому періоді, грн 
 



1
2
3
4
5







Усього:

 
 
 





















Вартість реалізованої виробленої виробником  електричної енергії у попередніх звітних періодах, за яку не надійшла оплата (інші види компенсації) на початок звітного податкового періоду, грн 
Залишок неоплаченої вартості реалізованої виробленої виробником електричної енергії, що переноситься до графи 6 розділу ІІ  розрахунку наступного звітного податкового періоду, грн 
(без податку на додану вартість та акцизного податку)
((гр. 2 - гр. 3 - гр. 4) + (гр. 6 -  гр. 7)) 

залишок заборгованості, грн
(без податку на додану вартість та акцизного податку)
одержано оплату (інші види компенсації)  у звітному податковому періоді, в рахунок погашення заборгованості


6
7
8

 
 
 

 
 
 














Зараховано (отримано) коштів на банківський рахунок (отримано інші види компенсацій) за реалізовану електричну енергію у звітному податковому періоді, грн
(гр. 4 + гр. 5 + гр. 7 )
 
Ставка акцизного податку
(%)
 
Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету
(грн)

(гр. 9 × гр. 10) / 100





9
10
11

 
 
 

 
 
 


     З графи 5 сума одержаної попередньої оплати (аванс) (інших видів компенсації), що отримані до 01.01.2022, за якими на звітну дату не виконанні зобов’язання з постачання електроенергії  ____________________ грн


Засвідчую достовірність зазначених відомостей
Керівник, або фізична особа – платник податку, або уповноважена особа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта 3)





 

(дата)

(підпис)

(власне ім’я, прізвище)


Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта 3)
______________________________









¹ Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.
____________________________
1 Вносяться дані щодо розрахунку податкового зобов’язання виробником електричної енергії в частині  виконання спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів відповідно до пункту 38 підрозділу 5 розділу ХХ Кодексу. 
2  До графи 5 включаються суми одержаної попередньої оплати (аванс) (інших видів компенсації), що отримані до 01.01.2022, за якими на звітну дату не виконанні зобов’язання з постачання електроенергії. Окремо сума одержаних авансів (інших видів компенсації) платника податку за станом на 01.01.2022 зазначається у відведеному рядку.
3 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.
Додаток 8
до декларації акцизного податку

Розділ

Код операції









(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Д, Е), код операції, звітний період (місяць, рік))

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ 1



Розрахунок суми акцизного податку,
що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах

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

Розділ Б
Б12
Б13







Розділ В
В21








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


Розділ Д
Д1.1 n4








Розділ Е
Е1








…
Додаток 8
до декларації акцизного податку

Розділ

Код операції









(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Д, Е), код операції, звітний період (місяць, рік))

Код території  1



Розрахунок суми акцизного податку,
що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах

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

Розділ Б
Б12
Б13







Розділ В
В21








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


Розділ Д
Д1.1 n4
Д2.1
Д2.2






Розділ Е
Е1








…
Додаток 11
до декларації акцизного податку

Розділ
В
Код операції
В11.2 








 (розділ декларації акцизного податку (В), код операції, звітний період (місяць, рік))

Для товару згідно з УКТ ЗЕД












Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з пального, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу
…
Додаток 11
до декларації акцизного податку

Розділ
В
Код операції
В 14.2








 (розділ декларації акцизного податку (В), код операції, звітний період (місяць, рік))

Для товару згідно з УКТ ЗЕД












Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з пального, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу
…
ПОРЯДОК
заповнення та подання декларації акцизного податку
ПОРЯДОК
заповнення та подання декларації акцизного податку
I. Загальні положення
…
 2. Декларацію складають та подають особи, визначені статтею 212 розділу VI Кодексу як платники акцизного податку (далі - платник).
…
     Платник, який відповідно до підпункту 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу є суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, заповнює та подає лише розділ «Д» та додаток 6 до Декларації.

Нова норма



…
I. Загальні положення
…  
2. Декларацію складають та подають особи, визначені статтею 212 розділу VI Кодексу як платники акцизного податку (далі - платник).
…
  Платник, який відповідно до підпункту 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу є суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію пива, алкогольних напоїв, заповнює та подає лише розділ «Д» та додаток 6 до Декларації.
   Суб’єкт господарювання, який є платником податку відповідно до підпункту 212.1.17 пункту 212.1 статті 212 Кодексу, здійснює реалізацію тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, заповнює та подає розділ Д та додаток 61.
IV. Порядок заповнення Декларації
IV. Порядок заповнення Декларації
3. Розділ А «Податкові зобов'язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше» Декларації заповнюється платниками акцизного податку із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше в такому порядку:
…
3. Розділ А «Податкові зобов'язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше» Декларації заповнюється платниками акцизного податку із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше в такому порядку:
…
7) у рядку А14 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначеним у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формами згідно з додатками 1, 4 до Декларації;



8) у рядку А15 виробником спирту етилового сума пільг за наданими йому податковими векселями або за сумами акцизного податку, сплаченими виробником алкогольних напоїв грошовими коштами до отримання спирту етилового, призначеного для переробки на продукцію, визначену в статті 225, пункті 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу, проставляється за формами згідно з додатками 1, 4 до Декларації;




…
7) у рядку А14 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначеним у пункті 213.3 статті 213, та пунктом 225.9 статті 225 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формами згідно з додатком 1 (в частині суми відповідної пільги) та додатком 4 до Декларації, які заповнюються та надаються із зазначенням у верхньому лівому куті додатків коду операції та рядка, що визначені у першій графі розділу А;
8) у рядку А15 виробником спирту етилового сума пільг за наданими йому податковими векселями до отримання спирту етилового, призначеного для використання при виробництві продукції, визначеної в пункті 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу, або у випадках, передбачених  підпунктом 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу, коли спирт етиловий отримано без видання податкового векселя. Сума пільг розраховується за формами згідно з додатком 1 (в частині суми відповідної пільги) та додатком 4 до Декларації, які заповнюються та надаються із зазначенням у верхньому лівому куті додатків коду операції та рядка, що визначені у першій графі розділу А»;
…
4. Розділ Б «Податкові зобов'язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах)» заповнюється платниками акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах) в такому порядку:
…
4. Розділ Б «Податкові зобов'язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах)» заповнюється платниками акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах) в такому порядку:
…
8) у рядку Б13 зазначається сума податкових зобов’язань, нарахованих з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах), що визначається як сума рядків Б2, Б8.2, за вирахуванням рядка Б10.
Сума акцизного податку за адвалорною ставкою визначається як різниця між загальною сумою податкового зобов’язання (графа 17 додатка 2 до Декларації) та сумою акцизного податку за специфічною ставкою (графа 13 додатка 2 до Декларації).
8) у рядку Б13 зазначається сума податкових зобов’язань, нарахованих з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах), що визначається як сума рядків Б2, Б8.2, за вирахуванням рядка Б10.
Сума акцизного податку за адвалорною ставкою визначається як різниця між загальною сумою податкового зобов’язання (графа 21 додатка 2 до Декларації) та сумою акцизного податку за специфічною ставкою (графа 15 додатка 2 до Декларації).
5. Розділ В «Податкові зобов’язання з реалізації пального» заповнюється платниками акцизного податку, визначеними підпунктами 212.1.1, 212.1.15, 212.1.16 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу, які здійснюють реалізацію пального у розумінні абзацу другого підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу (поняття пального визначено підпунктом 14.1.141 1 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу), у такому порядку:
…
5. Розділ В «Податкові зобов’язання з реалізації пального» заповнюється платниками акцизного податку, визначеними підпунктами 212.1.1, 212.1.15, 212.1.16 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу, які здійснюють реалізацію пального у розумінні абзацу другого підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу (поняття пального визначено підпунктом 14.1.141 1 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу), у такому порядку:
…
5) у рядку В14 зазначаються суми зменшення (коригування) податку, які обчислюються також за формою згідно з додатком 1 до Декларації:
у рядку В14.1 зазначається зменшення (коригування) суми податку на суму, обчислену з повернених підакцизних товарів (продукції) платнику, що раніше були реалізовані, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 розділу VI Кодексу;
у рядку В14.2 зазначається зменшення (коригування) суми податку на суму акцизного податку, сплаченого з підакцизної сировини, використаної під час виробництва пального, згідно з пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу. Для кожного випадку виготовлення пального з використанням підакцизної сировини подається окремий розрахунок згідно з додатком 1 до Декларації;
у рядку В14.3 зазначаються суми зменшення податку в інших випадках (коригування податкового зобов'язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкового зобов'язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);
…
5) у рядку В14 зазначаються суми зменшення (коригування) податку, які обчислюються також за формою згідно з додатком 1 до Декларації:
у рядку В14.1 зазначається зменшення (коригування) суми податку на суму, обчислену з повернених підакцизних товарів (продукції) платнику, що раніше були реалізовані, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 розділу VI Кодексу;
у рядку В14.2 зазначається зменшення (коригування) суми податку на суму акцизного податку, сплаченого з підакцизної сировини, використаної під час виробництва пального, згідно з пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу. Для кожного випадку виготовлення пального з використанням підакцизної сировини подається окремий розрахунок згідно з додатком 11 до Декларації;
у рядку В14.3 зазначаються суми зменшення податку в інших випадках (коригування податкового зобов'язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкового зобов'язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);
…
7. Розділ Д «Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» заповнюється в такому порядку:
7. Розділ Д «Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, а також виробниками та/або імпортерами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах» заповнюється платниками акцизного податку, визначеними підпунктами 212.1.11, 212.1.17 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу, в такому порядку:
1) у рядках Д1.1 - Д1.n у першій графі зазначаються коди розділу та операцій з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу.


Коефіцієнт n - кількість рядків розділу Д, що має дорівнювати кількості додатків, поданих до Декларації. Наприклад, якщо додатків 5, n = 5, тобто останній рядок буде Д1.5;






2) у рядках Д1.1 - Д1.n у другій графі зазначається код КОАТУУ відповідного місця здійснення роздрібної торгівлі підакцизними товарами;






3) у рядках Д1.1 - Д1.n у третій графі зазначається код показника додатка, що використовується для обчислення суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;



4) у рядках Д1.1 - Д1.n у четвертій графі зазначаються податкові зобов'язання з акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, розраховані окремо за кожним кодом за КОАТУУ, обчислені за формою згідно з додатком 6 до Декларації.
1) у рядках Д1.1 – Д1.n, Д2.1 – Д2.2 у першій графі зазначаються коди розділу та операцій з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу.
У рядках Д1.1 – Д1.n зазначаються код розділу та операцій з роздрібної реалізації пива та алкогольних напоїв.
Коефіцієнт n – кількість рядків розділу Д за операціями Д1.1 – Д1.n, що має дорівнювати кількості додатків, поданих до Декларації. Наприклад, якщо додатків 5, n = 5, тобто останній рядок буде Д1.5.
У рядках Д2.1 – Д2.2 зазначаються код розділу та операцій з реалізації виробниками та імпортерами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, у роздрібній торгівлі або суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі такими виробами;
2) у другій графі у рядках Д1.1 – Д1.n, Д2.1 – Д2.2 зазначається перелік операцій з реалізації підакцизних товарів у результаті яких у платника виникає податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку.
У рядках Д1.1 – Д1.n у другій графі зазначається код території, згідно з третім або додатковим (за наявності) рівнем Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, відповідного місця здійснення роздрібної торгівлі підакцизними товарами.  
3) у рядках Д1.1 – Д1.n, Д2.1 – Д2.2 у третій графі зазначається код показника додатка, що використовується для обчислення суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пива, алкогольних напоїв, а також виробниками та/або імпортерами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
4) у рядках Д1.1 – Д1.n, Д2.1 – Д2.2 у четвертій графі зазначаються податкові зобов’язання з акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів, зокрема:
у рядках Д1.1 – Д1.n – податкові зобов’язання з акцизного податку з реалізації суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі пива та/або алкогольних напоїв, а також податкові зобов’язання нараховані на товари, які вважаються проданими безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання відповідно до підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, розраховані окремо за кожним кодом території, обчислені за формою згідно з додатком 6 до Декларації. Рядки Д1.1 – Д1.n заповнюють платники акцизного податку визначені  підпунктом 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу;
у рядку Д2.1 – податкові зобов’язання з акцизного податку з реалізації виробниками тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, у роздрібній торгівлі або суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі такими виробами, а також податкові зобов’язання нараховані на товари, які вважаються проданими безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання, відповідно до підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 розділу VI Кодексу, обчислені за формою згідно з додатком 61 до Декларації. У рядку Д2.1 податкові зобов’язання з акцизного податку зазначають виробники тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, визначені  підпунктом 212.1.17 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу;
у рядку Д2.2 – податкові зобов’язання з акцизного податку з реалізації імпортованих тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, у роздрібній торгівлі або суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі такими виробами, а також податкові зобов’язання, нараховані на ввезені на територію України товари, які вважаються проданими безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання, відповідно до підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, обчислені за формою згідно з додатком 61 до Декларації. У рядку Д2.2 податкові зобов’язання з акцизного податку зазначають імпортери тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, визначені  підпунктом 212.1.17 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу.
5) виробник, який одночасно є імпортером тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, заповнює рядки Д2.1 та Д2.2 відповідно до походження товару;
8. Розділ Е «Податкові зобов’язання з реалізації електричної енергії» заповнюється у такому порядку:
8. Розділ Е «Податкові зобов’язання з реалізації електричної енергії» заповнюється у такому порядку:
1) у рядку Е1 у першій графі зазначаються коди розділу та операцій з реалізації електричної енергії, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;
2) у рядку Е1 у другій графі зазначається перелік операцій з реалізації електричної енергії, проданої на ринку електричної енергії, у результаті яких у платника виникає податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку;
3) у рядку Е1 у третій графі зазначаються коди показників додатків до Декларації, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з електричної енергії, та номери граф додатків, дані яких вносяться до Декларації;
4) у рядку Е1 у четвертій графі зазначаються суми податкового зобов’язання з акцизного податку з реалізації електричної енергії, розраховані за формою згідно з додатком 7 до Декларації.
1) у рядках Е1.1 – Е1.2 у першій графі зазначаються коди розділу та операцій з реалізації електричної енергії, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;
2) у рядках Е1.1 – Е1.2 у другій графі зазначається перелік операцій з реалізації електричної енергії, проданої на ринку електричної енергії, у результаті яких у платника виникає податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку;
3) у рядках Е1.1 – Е1.2 у третій графі зазначаються коди показників додатків до Декларації, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з електричної енергії, та номери граф додатків, дані яких вносяться до Декларації;
4) у рядку Е1.1 – Е1.2 у четвертій графі зазначаються суми податкового зобов’язання з акцизного податку з реалізації електричної енергії, розраховані за формою згідно з додатком 7 до Декларації.
V. Додатки до Декларації
V. Додатки до Декларації
1. Додаток 1 «Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)» заповнюють тільки виробники та платники податку, визначені підпунктом 212.1.16 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу, в такому порядку:

…
1. Додаток 1 «Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)» заповнюють виробники, платники податку, які ввозять на територію України марковану марками акцизного податку підакцизну продукцію та платники податку, визначені підпунктом 212.1.16 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу, в такому порядку:
…
3) у графі 4 «Фізичні характеристики товару (продукції) – місткість» зазначається об'єм тари в літрах для підакцизних товарів, у яких перші 4 цифри кодів згідно з УКТ ЗЕД є 2203 - 2208 (крім 2207), у кілограмах зазначається вага нетто упаковок (пачок) тютюнових виробів, де перші 4 цифри кодів згідно з УКТ ЗЕД є 2403;
3) у графі 4 «Фізичні характеристики товару (продукції) – місткість» зазначається об'єм тари в літрах для підакцизних товарів, у яких перші 4 цифри кодів згідно з УКТ ЗЕД є 2204 - 2208 (крім 2207), у кілограмах зазначається вага нетто упаковок (пачок) тютюнових виробів, де перші 4 цифри кодів згідно з УКТ ЗЕД є 2403;
4) у графі 5 «Фізичні характеристики товару (продукції) - міцність та інші показники» зазначається характеристика товару (продукції) залежно від його (її) виду, групи або підгрупи (фактичний вміст спирту тощо), яка необхідна для обчислення акцизного податку (для лікеро-горілчаних виробів, коньяку - вміст спирту (40 %, 60 % тощо); пива, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, винопродукції (крім коньяку) - л; тютюнової сировини (тютюнових відходів) та тютюнових виробів - кг; пального - тис. л, приведеного до t 15°  C, ТВЕНів - тис. шт.);
4) у графі 5 «Фізичні характеристики товару (продукції) – міцність та інші показники» зазначається характеристика товару (продукції) залежно від його (її) виду, групи або підгрупи (фактичний вміст спирту тощо), яка необхідна для обчислення акцизного податку (для пива, лікеро-горілчаних виробів, коньяку – вміст спирту (3,5 %, 40 %, 60 % тощо); рідин, що використовуються в електронних сигаретах, винопродукції (крім коньяку) – л; тютюнової сировини (тютюнових відходів) та тютюнових виробів – кг; пального – тис. л, приведеного до t 15 °C, ТВЕНів – тис. шт.);
5) у графі 6 «Одиниця виміру товару (продукції) – для визначення оподатковуваного обороту (шт., л, кг)» проставляється кількісна одиниця виміру, за якою ведеться облік товару (продукції) у платника (алкогольні напої, пиво – шт. пляшок; пальне – тис. л, приведене до t 15° C; тютюнова сировина та тютюнові відходи – кг);
5) у графі 6 «Одиниця виміру товару (продукції) – для визначення оподатковуваного обороту (шт., л, кг)» проставляється кількісна одиниця виміру, за якою ведеться облік товару (продукції) у платника (алкогольні напої – шт. пляшок; пиво – л; пальне – тис. л, приведене до t 15° C; тютюнова сировина та тютюнові відходи – кг);
6) у графі 7 «Одиниця виміру товару (продукції) - для обчислення акцизного податку (шт., л, кг, ТВЕНи - тис. шт.,)» зазначається одиниця виміру, передбачена статтею 215 розділу VI Кодексу, що використовується для обчислення акцизного податку (лікеро-горілчані вироби, коньяк - л (100-відсоткового спирту); пиво, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, винопродукція (крім коньяку) - л; пальне - тис. л, приведене до t 15° C; тютюнова сировина та тютюнові відходи - кг);
…
6) у графі 7 «Одиниця виміру товару (продукції) - для обчислення акцизного податку (шт., л, кг, ТВЕНи - тис. шт.,)» зазначається одиниця виміру, передбачена статтею 215 розділу VI Кодексу, що використовується для обчислення акцизного податку (лікеро-горілчані вироби, коньяк, пиво - л (100-відсоткового спирту); рідини, що використовуються в електронних сигаретах, винопродукція (крім коньяку) - л; пальне - тис. л, приведене до t 15° C; тютюнова сировина та тютюнові відходи - кг);
…
8) у графі 9 «Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції)» проставляються оподатковувані обороти з реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 7, передбачені статтею 215 розділу VI Кодексу, які використовуються для обчислення акцизного податку (для лікеро-горілчаних напоїв, коньяку та спирту - гр. 8 х гр. 4 х (гр. 5 / 100); для пива, вина, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, тютюнових виробів (за кодами УКТ ЗЕД, у яких перші чотири цифри 2403, крім 2403 99 90 10), – гр. 8 х гр. 5; для пального – гр. 9 – обсяг пального в тис. л, приведеного до t 15° C, для ТВЕНів – оборот у тис. шт.;
…
8) у графі 9 «Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції)» проставляються оподатковувані обороти з реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 7, передбачені статтею 215 розділу VI Кодексу, які використовуються для обчислення акцизного податку (для лікеро-горілчаних напоїв, коньяку та спирту - гр. 8 х гр. 4 х (гр. 5 / 100); для пива – гр. 8 х (гр. 5 / 100); для вина, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, тютюнових виробів (за кодами УКТ ЗЕД, у яких перші чотири цифри 2403, крім 2403 99 90 10), – гр. 8 х гр. 5; для пального – гр. 9 - обсяг пального в тис. л, приведеного до t 15° C, для ТВЕНів – оборот у тис. шт.;
…
10) у графі 11 «Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції)» проставляються неоподатковувані обороти реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 7, передбачені статтею 215 розділу VI Кодексу, які використовуються для обчислення акцизного податку (для лікеро-горілчаних напоїв, коньяку та спирту - гр. 10 х гр. 4 х (гр. 5 / 100); для пива, вина, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, тютюнових виробів (за кодами УКТ ЗЕД, у яких перші чотири цифри 2403, - гр. 10 х гр. 5); для пального гр. 11 - обсяг пального в тис. л, приведеного до t 15° C, для ТВЕНів - оборот у тис. шт.);
…
10) у графі 11 «Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції)» проставляються неоподатковувані обороти реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 7, передбачені статтею 215 розділу VI Кодексу, які використовуються для обчислення акцизного податку (для лікеро-горілчаних напоїв, коньяку та спирту - гр. 10 х гр. 4 х (гр. 5 / 100); для пива – гр. 10 х (гр. 5 / 100); для вина, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, тютюнових виробів (за кодами УКТ ЗЕД, у яких перші чотири цифри 2403, - гр. 10 х гр. 5); для пального гр. 11 - обсяг пального в тис. л, приведеного до t 15° C, для ТВЕНів - оборот у тис. шт.);
…
13) у графі 14 «Специфічні ставки акцизного податку у перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) (євро, грн)» проставляється ставка акцизного податку в євро, гривнях (графа 12), приведена до одиниці виміру для обчислення податку, а для пального - ставка, розмір якої перераховано відповідно до фізичної характеристики товару (продукції) (графа 5) та коефіцієнта (графа 13) (наприклад, для пива: на 1 л - 2,78 грн; для палива для реактивних двигунів: (27 х 10) / 1000 = 0,27 євро);
…
13) у графі 14 «Специфічні ставки акцизного податку у перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) (євро, грн)» проставляється ставка акцизного податку в євро, гривнях (графа 12), приведена до одиниці виміру для обчислення податку, а для пального - ставка, розмір якої перераховано відповідно до фізичної характеристики товару (продукції) (графа 5) та коефіцієнта (графа 13) (наприклад, для палива для реактивних двигунів: (27 х 10) / 1000 = 0,27 євро);

…
 Норма відсутня
16) у графі 17 «Місяць, рік, з якого підвищуються ставки податку» зазначається місяць та рік, з якого підвищуються ставки податку, згідно з рормами законодавства (у форматі мм/рррр);
Норма відсутня
17) у графі 18 «Середньомісячний обсяг продукції, реалізованої виробником/ввезеної імпортером за попередні дев’ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку» зазначається середньомісячний обсяг реалізації на митній території України тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну підприємством – виробником та/або імпортером за попередні дев’ять календарних місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку. Середньомісячний обсяг розраховується за даними графи 9 додатка 1 за 9 місяців поспіль, окремо за кожним кодом згідно з УКТ ЗЕД (гр. 18 = Ʃ гр. 9 за 9 місяців поспіль / 9);
Норма відсутня
18) у графі 19 «Обсяг, що перевищує 115 % показника гр. 18», зазначається обсяг продукції, реалізованої у звітному періоді,  що перевищує 115 відсотків середньомісячного обсягу продукції реалізованої виробником/ввезеної імпортером за попередні дев’ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку, за одиницею виміру з графи 7 (гр. 9 – (гр. 18 х 115 / 100). Дані наводять зі знаком «+» або «-». У разі від’ємного значення даних у графі 19, у графі 20 зазначається «0»; 
Норма відсутня
19) у графі 20 «Сума акцизного податку з перевищення обсягів із застосуванням коефіцієнта 1,5» зазначається сума акцизного податку з обсягів, що перевищують 115 відсотків середньомісячного обсягу продукції реалізованої виробником/ввезеної імпортером за попередні дев’ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку, збільшена на коефіцієнт 1,5, з урахуванням суми акцизного податку розрахованої на зазначені обсяги у складі загального обсягу продукції реалізованої у звітному місяці – (гр. 19 х гр. 12 х 1,5) – (гр. 19 х гр. 12). Дані наводяться з округленням до двох знаків після коми. У разі від’ємного значення показника графи 19, у графі 20 зазначається «0»;
Норма відсутня
20) у графі 21 «Сума акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету виробниками/ імпортерами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин» проставляється сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету виробниками та/або імпортерами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, розрахована, як сума податкового зобов’язання, обчислена виходячи з фактичних обсягів реалізації продукції у звітному періоді (графа 16) та акцизного податку з перевищення встановлених обсягів із застосуванням коефіцієнта 1,5 (графа 20).
Виробники/імпортери рідин, що використовуються в електронних сигаретах, тютюнової сировини, тютюнових відходив, а також виробники/ імпортери тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну при складані звітності за періоди, які не підпадають під дію пункту 16 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, в графу 21 переносять дані графи 16.
Виробники та/або імпортери тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини, тютюнових відходив, рідин що використовуються в електронних сигаретах, переносять у розділ Б декларації значення графи 21. Інші платники податку переносять у відповідні розділи декларації значення графи 16;
Норма відсутня




…
21) графи 17 – 20 заповнюються протягом трьох звітних місяців поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.
У графах додатка, які не заповнюються, зазначається «0»;
…
6. Додаток 2 «Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно» заповнюється в такому порядку:
…
6. Додаток 2 «Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно» заповнюється в такому порядку:
…
16) у графі 21 «Сума акцизного податку з обсягів товару, грн» проставляється у гривнях сума податкового зобов'язання, розрахована за двома (для сигарет) або трьома (для сигарил, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну) ставками, яка визначається шляхом порівняння обчислених сум податку:
для сигарет - у графі 16 та мінімального податкового зобов’язання з обсягів товару у графі 19 і до нарахування береться та сума, яка має більше значення (відповідно до порядку, визначеного у пункті 221.2 статті 221 розділу VI Кодексу);
для сигарил, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну - у графі 16, мінімального податкового зобов'язання з обсягів товару у штуках, розрахованого у графі 19, та мінімального податкового зобов'язання з обсягів товару у кілограмах, розрахованого у графі 20, і до нарахування береться сума, яка має більше значення.
У графах 7, 11, 18, 20, які не заповнюють виробники та/або імпортери сигарет, зазначається «0».
16) у графі 21 «Сума акцизного податку з обсягів товару, грн» проставляється у гривнях сума податкового зобов'язання, розрахована за двома (для сигарет) або трьома (для сигарил, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну) ставками, яка визначається шляхом порівняння обчислених сум податку:
для сигарет - у графі 16 та мінімального податкового зобов’язання з обсягів товару у графі 19 і до нарахування береться та сума, яка має більше значення (відповідно до порядку, визначеного у пункті 221.2 статті 221 розділу VI Кодексу);
для сигарил, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну - у графі 16, мінімального податкового зобов'язання з обсягів товару у штуках, розрахованого у графі 19, та мінімального податкового зобов'язання з обсягів товару у кілограмах, розрахованого у графі 20, і до нарахування береться сума, яка має більше значення.
Виключити
Норма відсутня

17) у графі 22 «Місяць, рік, з якого підвищуються ставки податку» зазначається місяць та рік з якого підвищуються ставки податку, згідно з нормами законодавства (у форматі мм/рррр);
Норма відсутня

18) у графі 23 «Середньомісячний обсяг продукції, реалізованої виробником / ввезеної імпортером, за попередні дев’ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку» зазначається середньомісячний обсяг реалізації на митній території України тютюнових виробів підприємством — виробником та/або імпортером за попередні дев’ять календарних місяців поспіль, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку. Середньомісячний обсяг розраховується за даними графи 10 додатка 2, (гр. 23 = Ʃ гр. 10 рядка «Усього» за 9 місяців / 9). Дані наводяться з 2 знаками після коми;
Норма відсутня

19) у графі 24 «Обсяг, що перевищує 115 % показника графи 23», зазначається обсяг продукції, реалізованої у звітному періоді, що перевищує 115 відсотків середньомісячного обсягу продукції реалізованої виробником/ввезеної імпортером за попередні дев’ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку (гр. 10 – (гр. 23 х 115 / 100). Дані наводять зі знаком «+» або «-». У разі від’ємного значення даних у графі 24, у графі 25 зазначається «0». Дані наводяться з двома знаками після коми;
Норма відсутня

20) у графі 25 «Сума акцизного податку з перевищення обсягів із застосуванням коефіцієнта 1,5» зазначається сума акцизного податку з обсягів, що перевищують 115 відсотків середньомісячного обсягу продукції реалізованої виробником/ввезеної імпортером за попередні дев’ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку збільшена на коефіцієнт 1,5, з урахуванням суми акцизного податку, розрахованої на зазначені обсяги у складі загального обсягу продукції, реалізованої у звітному місяці – (гр. 24 х гр. 21 / гр. 10) х 1,5 – (гр. 24 х гр. 21 / гр. 10).
У разі від’ємного значення показника графи 24, у графі 25 зазначається «0»;
Норма відсутня

21) у графі 26 «Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету виробниками/імпортерами тютюнових виробів 1» проставляється сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету виробниками та/або імпортерами тютюнових виробів, розрахована, як сума податкового зобов’язання, обчислена виходячи з фактичних обсягів реалізації продукції у звітному періоді (графа 21) та акцизного податку з перевищення встановлених обсягів із застосуванням коефіцієнта 1,5 (графа 25).
Виробники/ імпортери тютюнових виробів при складані звітності за періоди, які не підпадають під дію пункту 16 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, в                графу 26 переносять дані графи 21.
Платники податку, переносять у розділ Б декларації значення                   графи 26;
Норма відсутня




…
22) графи 22 – 26 заповнюються протягом трьох звітних місяців поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.
У графах додатка, які не заповнюються, зазначається «0»;
…
9. Додаток 5 «Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів» подається лише до розділу Б Декларації і заповнюється в такому порядку:
9. Додаток 5 «Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах» подається лише до розділу Б Декларації і заповнюється в такому порядку:
1) у графі 2 «Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД» вказується код тютюнових виробів, для яких придбавались втрачені марки акцизного податку; 
1) у графі 2 «Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД» вказується код тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких придбавались втрачені марки акцизного податку;
2) у графі 3 «Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД» вказується власна назва тютюнових виробів, для яких придбавались втрачені марки акцизного податку;

…
2) у графі 3 «Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД» вказується власна назва тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких придбавались втрачені марки акцизного податку;
…
4) у графі 5 «Оборот з реалізації (передачі), ввезення тютюнових виробів за місяць, у якому декларувались податкові зобов’язання, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку (в шт. - для тютюнових виробів, на які встановлено максимальну роздрібну ціну; в упаковках (пачках) – для інших тютюнових виробів)» вказується оборот з реалізації (передачі), ввезення тютюнових виробів за кожною власною назвою товару (продукції) в кількісних одиницях виміру (в шт. – для тютюнових виробів, на які встановлено максимальну роздрібну ціну; в упаковках (пачках) – для інших тютюнових виробів);
4) у графі 5 «Оборот з реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів за місяць, у якому декларувались податкові зобов’язання, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку (в шт. - для підакцизних товарів, на які встановлено максимальну роздрібну ціну; в упаковках (пачках) – для інших підакцизних товарів)» вказується оборот з реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів за кожною власною назвою товару (продукції) в кількісних одиницях виміру (в шт. – для тютюнових виробів, на які встановлено максимальну роздрібну ціну; в упаковках (пачках) – для інших підакцизних товарів);
5) у графі 6 «Сума податкового зобов’язання, нарахована за місяць, у якому декларувались податкові зобов'язання, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку (грн)» вказується сума податкового зобов’язання, нарахована платником податку за попередній звітний період з реалізації тютюнових виробів за кожною власною назвою товару (продукції);

…
5) у графі 6 «Сума податкового зобов’язання, нарахована за місяць, у якому декларувались податкові зобов'язання, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку (грн)» вказується сума податкового зобов’язання, нарахована платником податку за попередній звітний період з реалізації тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за кожною власною назвою товару (продукції);
…
7) у графі 8 «Кількість втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів (шт.)» вказується кількість втрачених марок акцизного податку, придбаних відповідно до планових обсягів для маркування тютюнових виробів, за кожною власною назвою товару (продукції);

7) у графі 8 «Кількість втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів (шт.)» вказується кількість втрачених марок акцизного податку, придбаних відповідно до планових обсягів для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах , за кожною власною назвою товару (продукції);
10. Додаток 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» заповнюється під час здійснення роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, окремо для кожної адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої знаходяться місця здійснення реалізації підакцизних товарів з обов’язковим зазначенням відповідного коду органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, в такому порядку:
10. Додаток 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» заповнюється під час здійснення роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями, окремо для кожної адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої знаходяться місця здійснення реалізації підакцизних товарів з обов’язковим зазначенням відповідного коду території за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, в такому порядку:
у графі 2 «Вид підакцизних товарів» зазначається назва товару (продукції), який (яку) відповідно до підпунктів 215.3.1, 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу віднесено до підакцизних;
у графі 2 «Вид підакцизних товарів» зазначається назва товару (продукції), який (яку) відповідно до підпункту 215.3.1 статті 215 розділу VI Кодексу віднесено до підакцизних;
у графі 3 «Вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані у роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування» зазначається загальна вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) реалізованих у роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування споживачам незалежно від форми розрахунків підакцизних товарів, визначених підпунктами 215.3.1, 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

у графі 3 «Вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані у роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування» зазначається загальна вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) реалізованих у роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування споживачам незалежно від форми розрахунків підакцизних товарів, визначених підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу.
По рядку 1.4 зазначається вартість зіпсованих, знищених товарів, або товарів, наявність чи місцезнаходження яких не підтверджено суб’єктом господарювання, у тому числі товарів, нестача яких виявлена за результатами інвентаризації, проведеної платником податку (у тому числі на вимогу контролюючого органу, надану згідно з підпунктом 20.1.9 пункту 20.1 статті 20 розділу І Кодексу під час перевірки контролюючим органом). Такі товари відображаються у розрахунку у звітному періоді у якому складено документ, що засвідчує зазначені факти;
у графі 4 «Ставка податку (%)» проставляється розмір ставки акцизного податку у відсотках, встановленої підпунктом 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну;
…
у графі 4 «Ставка податку (%)» проставляється розмір ставки акцизного податку у відсотках, встановленої підпунктом 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу для пива, алкогольних напоїв;

…
Норма відсутня

11. Додаток 61 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів згідно із підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу (тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах)» заповнюється лише виробниками та імпортерами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що здійснюють їх реалізацію у роздрібній торгівлі або суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі такими виробами. Дані за кожною власною назвою в розрізі вмісту продукції в одиниці товару та встановлених максимальних роздрібних цін заповнюються окремим рядком, в такому порядку:
Норма відсутня
1) у графі 2 «Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД» зазначаються коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, на які підпунктами 215.3.2 та 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу встановлено ставки акцизного податку;
Норма відсутня
2) у графі 3 «Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД» зазначається назва товару відповідно до зазначеного у графі 2 коду товару згідно з УКТ ЗЕД;
Норма відсутня
3) у графі 4 «Власна назва товару з додатковою інформацією щодо характеристик (у разі наявності)» зазначається перелік підакцизних товарів за власною назвою, які реалізуються виробниками та/або імпортерами у роздрібній торгівлі або суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі такими виробами;
Норма відсутня
4) у графі 5 «Вміст продукції (вага нетто, обсяг) в одиниці товару, шт.» зазначається загальна кількість одиниць поштучних тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах (зокрема, сигарет, сигарил, сигар, стіків тощо), що міститься в одиниці товару (пачці, коробці) за кожною власною назвою; 
Норма відсутня
5) у графі 6 «Вміст продукції (вага нетто, обсяг) в одиниці товару, кг» зазначається вага нетто одиниці фасованого вагового товару (продукції). Наводиться лише вага тих складових частин (елементів), які належать до підакцизних товарів (продукції), у кілограмах, без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки, з округленням до п’яти знаків після коми.
Норма відсутня
6) у графі 7 «Вміст продукції (вага нетто, обсяг) в одиниці товару, л» зазначається обсяг підакцизного товару в одиниці фасованого товару (продукції). Обсяг підакцизних товарів наводиться у літрах, з округленням до чотирьох знаків після коми;
Норма відсутня
7) у графі 8 «МРЦ з урахуванням акцизного податку та ПДВ» зазначаються максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари в гривнях, задекларовані виробником/імпортером в установленому порядку, з урахуванням акцизного податку та податку на додану вартість, без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів);
Норма відсутня
8) у графі 9 «Кількість реалізованого товару (крім операцій з реалізації у роздрібній торгівлі)» зазначається, за кожною власною назвою в розрізі вмісту продукції в одиниці товару, кількість товару, на який встановлено максимальні роздрібні ціни, реалізованого суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі такими виробами;
Норма відсутня
9) у графі 10 «Кількість реалізованого товару через місця  роздрібної торгівлі» зазначається, за кожною власною назвою в розрізі вмісту продукції в одиниці товару, кількість тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на які встановлено максимальні роздрібні ціни, реалізованих виробниками та/або імпортерами у роздрібній торгівлі; 
Норма відсутня
10)  у графі 11 «Кількість підакцизних товарів, що були зіпсовані, знищені, або товарів, наявність чи місцезнаходження яких не підтверджено, шт.» зазначається кількість зіпсованих, знищених товарів, або товарів, наявність чи місцезнаходження яких не підтверджено суб’єктом господарювання, у тому числі товари, нестача яких виявлена за результатами інвентаризації, проведеної платником податку (у тому числі на вимогу контролюючого органу, надану згідно з підпунктом 20.1.9 пункту 20.1 статті 20 розділу І Кодексу під час перевірки контролюючим органом). Такі товари відображаються у розрахунку у звітному періоді у якому складено документ, що засвідчує зазначені факти.
Норма відсутня
11) у рядку 1. n графи 12 «Вартість за максимальними роздрібними цінами з урахуванням податку на додану вартість та без акцизного податку з реалізації підакцизних товарів у роздрібній торгівлі» зазначається загальна вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) реалізованих виробниками/імпортерами у роздрібній торговельній мережі/суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі тютюновими виробами, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах.
Для перевірки: гр. 12 = гр. 8 х (гр. 9 + гр. 10 + гр. 11). Дані зазначаються із округленням до двох знаків після коми;
Норма відсутня
12)  у рядку А графи 12 «Усього» зазначається сума рядків 1 – n графи 12 із округленням до двох знаків після коми;
Норма відсутня
13) у рядку В графи 12 «Ставка податку» зазначається розмір адвалорної ставки акцизного податку, що встановлена підпунктом 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;
Норма відсутня
14) у рядку С графи 12 «Сума податкового зобов’язання» зазначається сума акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету, яка визначається: рядок С графи 12 = рядок А графа 12 х рядок В графи 12 / 100, наводиться із округленням до цілого значення.
Показник рядка С графи 12 переноситься:
за операціями з реалізації виробленої продукції – до четвертої графи рядка Д2.1 розділу Д Декларації;
за операціями з реалізації імпортованої продукції – до четвертої графи рядка Д2.2 розділу Д Декларації;
У графах додатка, які не заповнюються, зазначається «0».
11. Додаток 7 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії» заповнюється в такому порядку:
12. Додаток 7 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії» заповнюється платниками акцизного податку, які визначені підпунктом 212.1.13 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу, в такому порядку:
Норма відсутня

розділ І «Розрахунок сум акцизного податку з реалізації електричної енергії виробленої виробником електричної енергії за якою податкові зобов’язання виникають відповідно до пункту 216.10 статті 216 розділу VI Кодексу»:
1) у графах 2 «Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД» та 3 «Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД» зазначаються код та опис товарів згідно з УКТ ЗЕД, згідно з підпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;
1) у графах 2 «Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД» та 3 «Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД» зазначаються код та опис товарів згідно з УКТ ЗЕД, згідно з підпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;
2) у графі 4 «Вартість (без податку на додану вартість та акцизного податку) реалізованої електричної енергії» зазначається вартість без податку на додану вартість та без акцизного податку реалізованої електричної енергії;
2) у графі 4 «Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії, загальна (без податку на додану вартість та акцизного податку)» зазначається, в гривнях, загальна вартість, без податку на додану вартість та без акцизного податку, виробленої виробником електричної енергії та реалізованої у звітному податковому періоді, обчисленої на підставі цін, що склалися на ринку електричної енергії в звітному (податковому) періоді;
Норма відсутня

3) у графі 5 «Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії в частині виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (без податку на додану вартість та акцизного податку)» зазначається, в гривнях, вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії (без податку на додану вартість та акцизного податку) в частині виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. Графа 5 заповнюється лише виробниками – учасниками ринку електричної енергії на яких, відповідно до статті 62 Закону України «Про ринок електричної енергії», покладені спеціальні обов’язки із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів;
Норма відсутня

4) у графі 6 «Операції, що не підлягають оподаткуванню відповідно до пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу (без податку на додану вартість та акцизного податку)» зазначається, в гривнях, вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії (без податку на додану вартість та акцизного податку), в частині обсягів, що не підлягають оподаткуванню відповідно до пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу;
Норма відсутня

5) у графі 7 «Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії, що підлягає оподаткуванню, за якою податкові зобов’язання виникають відповідно до пункту 216.10 статті 216 розділу  VI Кодексу (без податку на додану вартість та акцизного податку)» зазначається в гривнях вартість виробленої виробником електричної енергії (без податку на додану вартість та акцизного податку) та реалізованої у звітному періоді, що підлягає оподаткуванню, за якою податкові зобов’язання виникають відповідно до пункту 216.10 статті 216 розділу  VI Кодексу. Для перевірки:  гр. 7 = гр. 4 - гр. 5 - гр. 6);
3) у графі 5 «Ставка акцизного податку» проставляється розмір ставки акцизного податку, встановленої підпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;
6) у графі 8 «Ставка акцизного податку» проставляється розмір ставки акцизного податку, встановленої підпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;
4) у графі 6 «Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету, грн» зазначається сума акцизного податку, що визначається шляхом множення графи 4 на графу 5.
7) у графі 9 «Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету» зазначається сума акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету та визначається: гр.9 = (гр. 7 × гр. 8) / 100;
Норма відсутня

розділ ІІ «Розрахунок сум акцизного податку з реалізації електричної енергії виробленої у 2022 році виробником електричної енергії, в частині виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, відповідно до пункту 38 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу» заповнюється лише виробниками – учасниками ринку електричної енергії на яких, відповідно до статті 62 Закону України «Про ринок електричної енергії», покладені спеціальні обов’язки із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів. Розділ ІІ заповнюється та подається платником податку до отримання повної оплати вартості виробленої виробником електричної енергії, яка була реалізована у період дії пункту 38 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, та яка зазначена у графі 6 розділу ІІ розрахунку:
Норма відсутня

8) у графі 2 «Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії в частині виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, загальна (без податку на додану вартість та акцизного податку)» зазначається, у гривнях, загальна вартість (без податку на додану вартість та акцизного податку) реалізованої виробленої виробником електричної енергії в частині виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. Дані переносяться з графи 5 розділу І розрахунку;
Норма відсутня

9) у графі 3 «Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії в частині виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, у тому числі, оплату (інші види компенсації) за яку отримано в попередніх звітних податкових періодах» зазначається у гривнях, вартість електричної енергії (без податку на додану вартість та акцизного податку), виробленої й реалізованої у звітному періоді в частині виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, за яку оплата (інші види компенсації) надійшла у попередніх звітних періодах (аванси минулих періодів) та була відображена у графі 5 розділу ІІ звіту за попередні звітні податкові періоди;
Норма відсутня

10) у графі  4 «Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії в частині виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, у тому числі, оплату (інші види компенсації) за яку отримано у звітному податковому періоді» зазначається у гривнях, вартість електричної енергії (без податку на додану вартість та акцизного податку), виробленої й реалізованої у звітному податковому періоді в частині виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, оплата (інші види компенсації) за яку надійшла у звітному податковому періоді;
Норма відсутня

11) у графі 5 «Сума одержаної попередньої оплати (аванс), шляхом зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (інших видів компенсації) у податкових періодах до набрання чинності пункту 38 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу та у звітному податковому періоді в рахунок реалізації виробленої електричної енергії у наступних податкових періодах» зазначається сума одержаної у звітному податковому періоді попередньої оплати (аванс), яка отримана шляхом зарахування коштів на банківський рахунок (інших видів компенсації), в рахунок реалізації у наступних звітних податкових періодах виробленої електричної енергії. Також до графи 5 включається сума одержаної попередньої оплати (аванс) (інших видів компенсації), що отримані до набрання чинності пунктом 38 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, за якою на звітну дату не виконані зобов’язання з постачання електроенергії. Сума одержаної попередньої оплати (аванс) (інших видів компенсації), що отримана до набрання чинності пунктом 38 підрозділу 5 розділу «Перехідні положення» ХХ Кодексу зазначається у окремому рядку наприкінці розрахунку;
Норма відсутня

12) у графі 6 «Вартість реалізованої виробленої виробником  електричної енергії у попередніх звітних періодах, за яку не надійшла оплата (інші види компенсації) на початок звітного податкового періоду – залишок заборгованості (без податку на додану вартість та акцизного податку)» зазначається, у гривнях, сума дебіторської заборгованості за вироблену та реалізовану електроенергію у попередніх звітних податкових періодах, за яку не надійшла оплата станом на перше число звітного місяця;
Норма відсутня

13) у графі 7 «Вартість реалізованої виробленої виробником  електричної енергії у попередніх звітних періодах, за яку не надійшла оплата (інші види компенсації), на початок звітного податкового періоду – одержано оплату (інші види компенсації) у звітному податковому періоді, в рахунок погашення заборгованості» зазначається, у гривнях, сума одержаної у звітному податковому періоді оплати, яка отримана шляхом зарахування коштів на банківський рахунок (інших видів компенсації), в рахунок реалізованої у попередніх звітних податкових періодах виробленої електричної енергії;
Норма відсутня

14) у графі 8 «Залишок неоплаченої вартості реалізованої виробленої виробником електричної енергії, що переноситься до графи 6 розділу ІІ  розрахунку наступного звітного податкового періоду (без податку на додану вартість та акцизного податку)» зазначається залишок неоплаченої вартості реалізованої виробленої виробником електричної енергії станом на останню дату звітного місяця, яка розраховується: гр. 8 = (гр. 2 - гр. 3 -                   гр. 4) + (гр. 6 -  гр. 7). Показник цієї графи звітного місяця переноситься до графи 6 наступного звітного періоду;
Норма відсутня

15) у графі 9 «Зараховано (отримано) коштів на банківський рахунок (отримано інші види компенсацій) за реалізовану електричну енергію у звітному податковому періоді» зазначається, у гривнях, сума оплати, яка отримана шляхом зарахування коштів на банківський рахунок (інших видів компенсації) одержаної у звітному податковому періоді. Для перевірки: гр. 9 = гр. 4 + гр. 5 + гр. 7;
Норма відсутня

16) у графі 10 «Ставка акцизного податку» проставляється розмір ставки акцизного податку, встановленої підпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;
Норма відсутня

17) у графі 11 «Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету» зазначається, у гривнях, сума акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету та визначається: гр. 11 =  (гр. 9 × гр. 10) / 100.
У графах додатка, які не заповнюються, зазначається «0».
12. Додаток 8 «Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах» (далі - розрахунок) подається до уточнюючої Декларації і заповнюється в такому порядку:
13. Додаток 8 «Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах» (далі - розрахунок) подається до уточнюючої Декларації і заповнюється в такому порядку:
у верхньому куті першої сторінки обов’язково зазначаються розділ Декларації, код операції та звітний період, у якому подається уточнююча Декларація. У спеціально відведених полях зазначаються реквізити платника, код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта. Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ заповнюється лише у разі виправлення показників розділу Д Декларації;

…
у верхньому куті першої сторінки обов’язково зазначаються розділ Декларації, код операції та звітний період, у якому подається уточнююча Декларація. У спеціально відведених полях зазначаються реквізити платника, код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта. Код території за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад заповнюється лише у разі виправлення показників розділу Д Декларації;
…
13. Додаток 9 «Заява про порушення особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної / розрахунку коригування».
…
14. Додаток 9 «Заява про порушення особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної / розрахунку коригування».
…
14. Додаток 10 «Доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу» подається у разі, якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації збільшує або зменшує його податкові зобов'язання всупереч нормам Кодексу.
…
15. Додаток 10 «Доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу» подається у разі, якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації збільшує або зменшує його податкові зобов'язання всупереч нормам Кодексу.
…
15. Додаток 11. «Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з пального, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу» (далі - Розрахунок) заповнюють особи, визначені підпунктом 212.1.1 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу як платники акцизного податку. У розділі I Розрахунку зазначається пальне, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, яке згідно із підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу є підакцизним та облік обсягів якого ведеться у СЕАРП та СЕ. Розділ заповнюється у розрізі кодів товарів (продукції) згідно з УКТ ЗЕД.
…
16. Додаток 11. «Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з пального, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу» (далі - Розрахунок) заповнюють особи, визначені підпунктом 212.1.1 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу як платники акцизного податку. У розділі I Розрахунку зазначається пальне, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, яке згідно із підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу є підакцизним та облік обсягів якого ведеться у СЕАРП та СЕ. Розділ заповнюється у розрізі кодів товарів (продукції) згідно з УКТ ЗЕД.
…
8) у графі 9 «Сума акцизного податку» проставляється із округленням до двох знаків після коми:
у розділі I - сума податкового зобов’язання, обчислена виходячи з фактичних обсягів реалізації пального (графа 7) та встановленої ставки акцизного податку в перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) (графа 8) й офіційного курсу гривні до євро;
у розділі II - сума, що обчислюється із застосуванням фактичних обсягів використаної підакцизної сировини (графа 7), ставок податку на таку сировину, чинних на дату реалізації пального (графа 8), й офіційного курсу гривні до євро (якщо ставку встановлено в євро);
у рядку «Сума податкового зобов'язання, що підлягає відніманню» зазначається сума податкового зобов'язання, яка визначається шляхом порівняння обчислених сум податку за графами «Усього за розділом I» та «Усього за розділом II», і до нарахування приймається та сума, що має менше значення (відповідно до порядку, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу). Визначена сума переноситься до четвертої графи рядка за кодом операції «В11.2» розділу В Декларації.
…
8) у графі 9 «Сума акцизного податку» проставляється із округленням до двох знаків після коми:
у розділі I - сума податкового зобов’язання, обчислена виходячи з фактичних обсягів реалізації пального (графа 7) та встановленої ставки акцизного податку в перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) (графа 8) й офіційного курсу гривні до євро;
у розділі II - сума, що обчислюється із застосуванням фактичних обсягів використаної підакцизної сировини (графа 7), ставок податку на таку сировину, чинних на дату реалізації пального (графа 8), й офіційного курсу гривні до євро (якщо ставку встановлено в євро);
у рядку «Сума податкового зобов'язання, що підлягає відніманню» зазначається сума податкового зобов'язання, яка визначається шляхом порівняння обчислених сум податку за графами «Усього за розділом I» та «Усього за розділом II», і до нарахування приймається та сума, що має менше значення (відповідно до порядку, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу). Визначена сума переноситься до четвертої графи рядка за кодом операції «В14.2» розділу В Декларації.
…
16. Додаток 12 «Довідка про цільове використання спирту етилового (біоетанолу) його виробником як сировини для виробництва продукції, визначеної у підпункті 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу» обов’язково подається суб’єктами господарювання, які згідно із підпунктом 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу одночасно є виробниками біоетанолу та біопалива, спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, спирту етилового неденатурованого та оцту з харчової сировини, спирту етилового денатурованого та парфумерно-косметичної продукції, спирту етилового-сирцю та біоетанолу.
…
17. Додаток 12 «Довідка про цільове використання спирту етилового (біоетанолу) його виробником як сировини для виробництва продукції, визначеної у підпункті 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу» обов’язково подається суб’єктами господарювання, які згідно із підпунктом 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу одночасно є виробниками біоетанолу та біопалива, спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, спирту етилового неденатурованого та оцту з харчової сировини, спирту етилового денатурованого та парфумерно-косметичної продукції, спирту етилового-сирцю та біоетанолу.
…
17. Додаток 13 «Інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден, яка надається згідно із підпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу» подається суб'єктами господарювання, які на умовах, визначених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України щодо здійснення наземного обслуговування. Додаток 13 надається разом з декларацією акцизного податку.
…
18. Додаток 13 «Інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден, яка надається згідно із підпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу» подається суб'єктами господарювання, які на умовах, визначених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України щодо здійснення наземного обслуговування. Додаток 13 надається разом з декларацією акцизного податку.
…
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