
 

 

№ або назва 

графи 
Порядок заповнення 

Заголовна частина 

Тип причини 
Зазначається номер тип причини (див. вище). Якщо АН надається 

отримувачу пального, то ставимо цифру “0”.  

Дата 

складання 

Вказуємо дату складання у форматі: перші два числа – день місяця, два 

наступних – місяць, та чотири наступних – рік. Ніяких ком, крапок чи інших 

розділових знаків між числами ставити не можна. 

Порядковий 

номер 

Має містити лише  цифрові значення (не повинен містити літер чи інших 

символів). Також не можна починати порядковий номер з цифри “0”. 

Складається він з 2-х частин: 

 у першій (до знака дробу) – ставимо порядковий номер; 

 у другій (після знака дробу) – ставимо код за ЄДРПОУ 

відокремленого підрозділу юрособи або код за внутрішньою кодифікацією, 

що прийнята юрособою (попередньо він мав бути внесеним в ЄРАН через 

заяву платника акцизного податку при його реєстрації (графа “Код пункту 

реалізації” п. 5 “Відомості про пункти (склади, комплекси, станції, інші 

об’єкти) з реалізації пального”). 

Якщо певна клітинка не заповнюється (через відсутність значень, 

наприклад, немає філії або порядковий номер менший ніж 10 знаків, то 

залишаємо її порожньою – ніяких нулів, прочерків та інших знаків чи 

символів ставити не потрібно. 

Особа, що 

реалізує 

пальне 

Зазначаємо найменування – для юрособи; ім’я, по-батькові – для 

фізособи. 

Вказуємо ЄДРПОУ для юрособи; реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (РНОКПП або стара назва – ІПН)  – для фізособи. 

Вказувати номер паспорту можуть тільки особи, яким на це дано дозвіл (має 

стояти відповідна відмітка в паспорті). 

Особа – 

отримувач 

пального 

Вказуємо дані отримувача, аналогічно попередньому полю. Однак, якщо 

накладна не видається покупцю, то: 

 якщо тип причини “1”, “3”, “4”, “5”, “6” – у рядку “Особа-отримувач” 

пишемо “Неплатник”, а замість його РНОКПП пишемо умовний 

номер “1000000000” 

 якщо тип причини “2“ – отримувач зазначається відповідно до 

переліку підприємств, який затверджений КМУ, що мають квоти на 

підакцизну продукцію (згідно ст. 229 ПКУ). 

Основна (таблична) частина 

1 

Зазначаємо код товарної  підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків). Для 

цього можна скористатися розробленим ДФС Довідником підакцизного 

палива, що міститься на їх офіційному веб-сайті. Нагадуємо, що АН може 

складатися тільки за одним кодом.  

2 Вносимо інформацію щодо опису пального згідно з УКТ ЗЕД. 

3 
Вказуємо інформацію в кг щодо обсягу реалізованого (відвантаженого, 

втраченого) пального. Показник може мати тільки додатне значення. 

4 

Вказуємо інформацію в л (переведених до температури 15° С) щодо 

обсягу реалізованого (відвантаженого, втраченого) пального. Показник може 

мати тільки додатне значення. 

Нижня частина (підпис) 

РНОКПП 
Ставимо підпис та зазначаємо реєстраційний номер облікової картки 

платника податку (колишній ІПН). 

 


