
Що означає визначення «особа, яка реалізує пальне» наведене в 

підпункті 212.1.15 пункту 212.1 ст. 212 ПКУ? 
ЗІР, категорія 116.13.01 

 

Відповідно до п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України від 02 

грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платником 

акцизного податку є особа, що реалізує пальне. 

Реалізація пального для цілей розд. VI ПКУ – будь-які операції з передачі (відпуску, 

відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-

продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (в тому числі передача на 

комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових 

договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу 

місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід 

права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) 

пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються 

реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній 

території України на підставі договорів зберігання та передачі (відпуску, відвантаження) 

пального в споживчій тарі ємністю до 2 літрів (включно), крім операцій з реалізації такого 

пального його виробниками (п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). 

Статтею 55 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі 

змінами та доповненнями (далі – ГКУ) встановлено, що суб’єктами господарювання 

визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, 

реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), 

мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах 

цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.  

Суб’єктами господарювання є:  

 господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного 

кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами та доповненнями, 

державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГКУ, а також 

інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в 

установленому законом порядку;  

 громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють 

господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці. 

Отже, суб’єкт господарювання, який здійснюватиме будь-які операції, визначені 

абзацом другим п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, є особою, яка реалізує пальне, і 

відповідно до п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 ПКУ є платником акцизного податку. 

При цьому особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій 

реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням 

юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення 

реалізації пального (п.п. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 ПКУ). 


