
Чи зобов’язані формувати в електронному вигляді та реєструвати 

товарно-транспортні накладні в Єдиному реєстрі товарно-транспортних 

накладних СГ, які мають ліцензії на виробництво пива або сидру та 

перрі? 
ЗІР, категорія 116.11 

Відповідно до п.п. 14.1.5 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня                      

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) алкогольні напої – це продукти, 

одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі 

харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об’ємних одиниць, які 

зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 

згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, 

які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД. 

Підпунктом 14.1.144 п. 14.1 ст. 14 ПКУ до пива віднесено насичений діоксидом вуглецю 

пінистий алкогольний напій із вмістом спирту етилового від 0,5 відсотка об’ємних одиниць, 

отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, що відноситься до товарної 

групи УКТ ЗЕД за кодом 2203. 

Згідно із Законом України від 19 вересня 2013 року № 584 «Про Митний тариф України» 

алкогольні напої класифікуються в товарних позиціях 2203 - 2206 або в товарній позиції 2208. 

При цьому до товарної позиції 2206 включено зброджені напої, зокрема сидр і перрі. 

Підпунктом 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 ПКУ визначено, що сидр і перрі належать до 

підакцизних товарів, на які встановлено ставки акцизного податку у розмірі 126,96 гривень                  

за 1 літр 100-відсоткового спирту (сидр і перрі (з доданням спирту)) та у розмірі 1,06 гривень за 

1 літр (сидр і перрі (без додання спирту)). 

Таким чином, пиво, сидр та перрі належать до алкогольних напоїв та їх перевезення 

автомобільним транспортом у межах України повинно здійснюватися за умови наявності 

оформленої належним чином відповідної товарно-транспортної накладної встановленого 

зразка. 

Порядок ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення 

спирту етилового та алкогольних напоїв затверджено постановою Кабінету Міністрів України 

від 09 жовтня 2013 року № 806 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 806). 

Згідно з п. 10 Порядку № 806 товарно-транспортні накладні заповнюються суб’єктами 

господарювання незалежно від форми власності, що мають ліцензії на виробництво та/або 

торгівлю спиртом етиловим та алкогольними напоями, під час відвантаження спирту етилового 

та алкогольних напоїв з акцизного складу. 

Форми товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та 

алкогольних напоїв та інструкцію про застосування зазначених форм затверджено наказом 

Міністерства транспорту та зв’язку України від 28.04.2005 № 154, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 28.05.2005 за № 817/11097 (далі – Інструкція № 154). 



Так, згідно з п. 1.4 Інструкції № 154, перевезення алкогольної продукції автомобільним 

транспортом у межах України здійснюється за умови наявності оформленої належним чином 

відповідної товарно-транспортної накладної встановленого зразка форми № 1-ТН /алкогольні 

напої. 

Враховуючи викладене, суб’єкти господарювання, які мають ліцензії на виробництво пива 

або сидру та перрі, у разі відвантаження зазначених товарів та їх перевезення автомобільним 

транспортом по території України зобов’язані формувати в електронному вигляді та 

реєструвати товарно-транспортні накладні в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних 

на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв. 


