
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

23 січня 2015 року № 14  

(у редакції наказу Міністерства 

фінансів України  

від 26 вересня 2016 року № 841) 
 

 

Відмітка про одержання  

(штамп контролюючого органу,  

дата, вхідний номер) 

 

01  ДЕКЛАРАЦІЯ 

АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ  

011     Звітна   

012     Звітна нова  

013  Уточнююча 

 

02  

 

Звітний (податковий) період   

 

 

 

      

(місяць, рік)  

 

03  Звітний (податковий) період, що 

уточнюється  

       

(місяць, рік) 

 

04  Платник податку__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

(повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними 

документами) 

041 Податковий номер платника податку1 або серія (за наяв-

ності) та номер паспорта2 
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Вид 

платника 

акцизного 

податку  

відповідно до пункту 212.1 статті 212 розділу VI Податкового кодексу Укра-

їни (далі — Кодекс) 
3 

212.1.1 212.1.2 212.1.4 212.1.5 212.1.6 212.1.7 212.1.8 212.1.11 212.1.12 212.1.13 212.1.14 212.1.15 

            

(у відповідних клітинках проставляється позначка «×») 

06 Податкова адреса 

_________________________________________

_________________________________________ 

Поштовий 

індекс  

               

Телефон     

Факс      

E-mail      

Найменування контролюючого органу, до якого подається декларація акцизного податку 

 

      __________ 
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи. 
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 відміт-

ку у паспорті. 
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. 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, запов-

нює та подає лише розділ Д та додаток 6 до декларації акцизного податку.  
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(грн)                                                                                                                                                            

Код 

 опера-

ції 

Розділ А. Податкові зобов’язання із спирту етило-

вого та інших спиртових дистилятів, алкогольних 

напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етило-

вого 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше 

Код  

показника 

додатка  

Сума  

акцизного 

податку 

А1  Операції з реалізації вироблених в Україні спирту ети-

лового та інших спиртових дистилятів, алкогольних 

напоїв, у тому числі: 

Д.1 (к.16)     

Д.3 (к.16)  

А1.1 за виданими податковими векселями, що підлягають 

погашенню у звітному (податковому) періоді                          

(стаття 225 розділу VI Кодексу)  

Д.3 (к.16)  

А2 Операції з реалізації  виробленого в Україні пива Д.1 (к.16)  

А3 Операції з ввезення алкогольних напоїв на митну тери-

торію України, маркованих марками акцизного подат-

ку 

Д.1 (к.16)   

А4 Інші операції з реалізації та/або передачі в межах од-

ного підприємства підакцизних товарів (продукції) з 

метою власного споживання, промислової переробки, 

реалізації своїм працівникам, а також здійснення вне-

сків підакцизними товарами (продукцією) до статутно-

го капіталу, у тому числі для: 

Д.1 (к.16)  

 

 

Д.3 (к.16)   

А4.1 власного споживання ×  

А4.2 промислової переробки ×  

А4.3 здійснення внесків до статутного капіталу ×  

А4.4 реалізації та/або передачі своїм працівникам ×  

А5  Операції з реалізації спирту етилового та інших спир-

тових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, у тому 

числі: 

Д.1 (к.16)   

Д.3 (к.16)   

А5.1 конфіскованих  ×  

А5.2 за якими не звернувся власник до кінця строку збері-

гання 

×  

А5.3 які за правом успадкування чи з інших підстав перехо-

дять у власність держави 

×  

А6 Обсяги втрачених спирту етилового та інших спирто-

вих дистилятів, алкогольних напоїв та пива, що пере-

вищують встановлені норми втрат 

Д.1 (к.16)  

 

 

Д.3 (к.16)   

А7 Обсяги спирту етилового та інших спиртових дистиля-

тів, алкогольних напоїв та пива, що ввезені із звіль-

ненням від оподаткування згідно з підпунктом 213.3.3 

пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у разі не-

дотримання вимог митних режимів; реалізовані вітчи-

зняними виробниками магазинам безмитної торгівлі, у 

разі відсутності підстав для звільнення від сплати по-

датку відповідно до підпункту 213.3.8 пункту 213.3 

статті 213 розділу VI Кодексу 

Д.1 (к.16)   

Д.3 (к.16)   

А8 Обсяги спирту, на які встановлено ставку податку                     

0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, у разі по-

рушення умов їх цільового використання 

Д.1 (к.16)   

А9 Обсяги спирту етилового та інших спиртових дистиля-

тів, алкогольних напоїв, що отримані із звільненням 

від оподаткування як сировина для виробництва підак-

Д.1 (к.16)  
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цизних товарів (продукції) або ввезені із звільненням 

від оподаткування як сировина для виробництва підак-

цизних товарів (продукції, у тому числі сировини), у 

разі нецільового використання (підпункти  213.3.5, 

213.3.6 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу) 

Д.3 (к.16)   

А10 Обсяги алкогольних напоїв, для маркування яких при-

дбавалися марки акцизного податку, які були отримані 

та втрачені платником податку, у тому числі: 

  

А10.1 для вироблених товарів (продукції) Д.1 (к.16)   

Д.3 (к.16)  

А10.2 для імпортованих товарів (продукції) Д.1 (к.16)   

Д.3 (к.16)  

А11 Коригування податкового зобов’язання з вироблених 

підакцизних товарів, у тому числі: 
  

А11.1  на суму акцизного податку з повернених спирту ети-

лового та інших спиртових дистилятів, алкогольних 

напоїв та пива платнику податку згідно з пунктом 

217.5 статті 217 розділу VI Кодексу 

Д.1 (к.16)  

 

   

Д.3 (к.16)   

А11.2  інші випадки   

 

Д.1 (к.16)     

Д.3 (к.16)  

А12 Коригування податкового зобов'язання із ввезених ал-

когольних напоїв, у тому числі: 

  

А12.1  на суму акцизного податку з повернених спирту ети-

лового та інших спиртових дистилятів, алкогольних 

напоїв та пива платнику податку згідно з пунктом 

218.4 статті 218 розділу VI Кодексу 

Д.1 (к.16)  

Д.3 (к.16)   

А12.2  інші випадки   

 

Д.1 (к.16)   

Д.3 (к.16)  

А13 Сума пільг з операцій, які не підлягають оподаткуван-

ню згідно з пунктом 213.2 статті 213 розділу VI Кодек-

су 

Д.1 (к.15)   

Д.4 (к.10)   

А14 Сума пільг з операцій, які звільняються від оподатку-

вання згідно з пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Ко-

дексу 

Д.1 (к.15)   

Д.4 (к.9)   

А15 Сума пільг за податковими векселями з відпущеного 

спирту етилового, призначеного для переробки на про-

дукцію, визначену в статті 225, у пункті 229.1 статті 

229 розділу VI Кодексу 

Д.1 (к.15) 

 

   

Д.4 (к.11) 

 

 

 

А16 

Сума податкових зобов’язань з вироблених підакциз-

них товарів  

(сума значень рядків А1 – А9, А10.1, за вирахуванням 

рядків А3, А11), у тому числі із: 

 

× 
 

А16.1 спирту етилового ×  

А16.2 лікеро-горілчаної продукції ×  

А16.3 виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, 

продуктів з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка 

об’ємних одиниць та більше (при придбанні акцизних 

марок) 

×  

А16.4 виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, 

продуктів з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка 

об’ємних одиниць та більше (за звітний місяць) 

×  

А16.5 пива    ×  
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А17 

Сума податкових зобов’язань з ввезених підакцизних 

товарів  

(сума рядків А3, А10.2, за вирахуванням рядка А12),  

у тому числі із: 

×  

А17.1 лікеро-горілчаної продукції ×  

А17.2 виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, 

продуктів з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка 

об’ємних одиниць та більше 

×  

А17.3 пива ×  
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 (грн) 

Код опе-

рації 
Розділ Б. Податкові зобов’язання з тютюнових виро-

бів, тютюну та промислових замінників тютюну (в 

тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів) 

Код  

показника 

додатка 

Сума 

акцизного 

податку 

Б1  Операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції)  

Д.1 (к.16)     

Д.2 (к.17)  

Б2 Операції із ввезених(ої) підакцизних товарів (продукції) 

на митну територію України 

Д.1 (к.16)   

Д.2 (к.17)  

Б3 Інші операції з реалізації та/або передачі в межах одного 

підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою 

власного споживання, промислової переробки, реалізації 

своїм працівникам, а також здійснення внесків підакциз-

ними товарами (продукцією) до статутного капіталу, у 

тому числі для: 

Д.1 (к.16)   

Д.2 (к.17)  

Б3.1 власного споживання ×  

Б3.2 промислової переробки ×  

Б3.3 здійснення внесків до статутного капіталу ×  

Б3.4 реалізації та/або передачі своїм працівникам ×  

Б4  Операції з реалізації підакцизних товарів (продукції), у 

тому числі: 

Д.1 (к.16)   

Д.2 (к.17)  

Б4.1 за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання           ×  

Б4.2 які за правом успадкування чи з інших підстав перехо-

дять у власність держави 

×  

Б5 Обсяги втрачених(ої) підакцизних товарів (продукції), що 

перевищують встановлені норми втрат 

Д.1 (к.16)   

Д.2 (к.17)  

Б6 Обсяги підакцизних товарів (продукції), що ввезені із зві-

льненням від оподаткування згідно з підпунктами 213.3.3, 

213.3.10 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у ра-

зі недотримання вимог митних режимів 

Д.1 (к.16)   

Д.2 (к.17)  

Б7 Обсяги тютюнової сировини, тютюнових відходів,  тю-

тюну та промислових замінників тютюну, що отримані із 

звільненням від оподаткування як сировина для виробни-

цтва підакцизних товарів (продукції) або ввезені із звіль-

ненням від оподаткування як сировина для виробництва 

підакцизних товарів (продукції, у тому числі сировини), у 

разі нецільового використання (підпункти 213.3.5, 

213.3.6, 213.3.13 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Коде-

ксу) 

Д.1 (к.16)   

Д.2 (к.17)  

Б8 Обсяги підакцизних товарів (продукції), для маркування 

яких придбавалися марки акцизного податку, які були 

втрачені платником податку, у тому числі: 

   

Б8.1 для вироблених товарів (продукції) Д.5 (к.10)  

Б8.2 для імпортованих товарів (продукції) Д.5 (к.10)   

Б9 Коригування податкового зобов’язання з вироблених пі-

дакцизних товарів, у тому числі: 
  

Б9.1  на суму акцизного податку з повернених підакцизних то-

варів (продукції) платнику податку згідно з пунктом 

217.5 статті 217 розділу VI Кодексу 

Д.1 (к.16)     

Д.2 (к.17)  

Б9.2  інші випадки   Д.1 (к.16)     

Д.2 (к.17)   

Б10 Коригування податкового зобов’язання із ввезених(ої) пі-   
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дакцизних товарів (продукції), у тому числі: 

Б10.1  на суму акцизного податку з повернених(ої) підакцизних 

товарів (продукції) платнику податку згідно з пунктом 

218.4 статті 218 розділу VI Кодексу 

Д.1 (к.13)   

Д.2 (к.17)  

Б10.2  інші випадки   

 

Д.1 (к.16)   

Д.2 (к.17)   

Б11 Сума пільг з операцій, які не підлягають оподаткуванню 

акцизним податком (пункт 213.2 статті 213 розділу VI 

Кодексу) 

Д.1 (к.15)   

Д.2 (к.17)  

Д.4 (к.10)   

Б12 Сума пільг з операцій, які звільняються від оподатку-

вання (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу) 

Д.1 (к.15)   

Д.2 (к.17)  

Д.4 (к.9)   

Б13 Сума податкових зобов’язань з вироблених підакцизних 

товарів 

(сума значень рядків Б1– Б7, Б8.1, за вирахуванням рядків 

Б2, Б9), у тому числі: 

×  

Б13.1 за специфічними ставками ×  

Б13.2 за адвалорними ставками ×  

Б14 Сума податкових зобов’язань з ввезених підакцизних това-

рів 

(сума значень рядків Б2, Б8.2, за вирахуванням рядка Б10), 

у тому числі: 

×  

Б14.1 за специфічними ставками ×  

Б14.2 за адвалорними ставками ×  
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(грн) 

Код 

операції 
Розділ В. Податкові зобов’язання з реалізації пально-

го  

Код  

показника 

додатка 

Сума 

акцизного 

податку 

В1  Операції з реалізації виробленого в Україні пального,   

що підтверджені зареєстрованими акцизними накладни-

ми в Єдиному реєстрі акцизних накладних (підпункт 

213.1.1 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу) 

Д.1 (к.16)    

В2 Операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад 

обсяги відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 

статті 213 розділу VI Кодексу 

Д.11  (к.20)  

В3 Операції з реалізації та/або передачі в межах одного під-

приємства пального з метою власного споживання, про-

мислової переробки,  реалізації та/або передачі своїм 

працівникам, а також здійснення внесків пальним до ста-

тутного капіталу, у тому числі для:  

Д.1 (к.16)  

В3.1 власного споживання х  

В3.2 промислової переробки х  

В3.3 здійснення внесків до статутного капіталу х  

В3.4 реалізації та/або передачі своїм працівникам х  

В4  Операції з реалізації пального, у тому числі:  Д.1 (к.16)  

В4.1 конфіскованого  х  

В4.2 визнаного безхазяйним х  

В4.3 за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання х  

В4.4 яке за правом успадкування чи з інших підстав перехо-

дить у власність держави 

х  

В5 Обсяги втраченого пального, що перевищують встанов-

лені норми втрат 

Д.1 (к.16)  

В6 Обсяги пального, що ввезені із звільненням від оподат-

кування згідно з підпунктами 213.3.3, 213.3.9 пункту 

213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у разі недотримання 

вимог митних режимів 

Д.1 (к.16)  

В7 Обсяги нафтопродуктів, вироблених в Україні або ввезе-

них в Україну за нульовою ставкою або без сплати акци-

зного податку як сировина для виробництва етилену, у 

разі порушення умов їх цільового використання (під-

пункт 229.2.16 пункту 229.2, підпункт 229.3.18 пункту 

229.3 статті 229 розділу VI Кодексу)  

Д.1 (к.16)  

В8 Обсяги скрапленого газу, використаного не за цільовим 

призначенням (підпункт  213.3.11 пункту 213.3 статті 

213 розділу VI Кодексу) 

Д.1 (к.16)  

В9 Обсяги нафтопродуктів, що використовуються як сиро-

вина для хімічної промисловості, вироблених або ввезе-

них в Україну за нульовою ставкою акцизного податку 

або без сплати акцизного податку, у разі нецільового їх 

використання (підпункт 229.4.16 пункту 229.4, підпункт 

229.5.18 пункту 229.5 статті 229 розділу VI Кодексу) 

Д.1 (к.16)  

В10 Обсяги речовин, що отримані  як компоненти моторних 

палив, які використовуються як сировина для хімічної 

промисловості, вироблених або ввезених в Україну за 

нульовою ставкою акцизного податку або без сплати ак-

цизного податку, у разі нецільового їх використання 

Д.1 (к.16)  
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(підпункт  229.6.14 пункту 229.6, підпункт 229.7.16 пун-

кту 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу) 

В11 Коригування податкового зобов’язання, у тому числі: х  

В11.1  на суму акцизного податку з повернених(ої) підакцизних 

товарів (продукції) платнику податку згідно з пунктом 

217.5 статті 217 розділу VI Кодексу 

Д.1 (к.16)    

В11.2  на суму акцизного податку, сплаченого з підакцизної си-

ровини, яка використана при виробництві пального, згі-

дно з пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу   

Д.1 (к.17)  

В11.3  інші випадки   Д.1 (к.16)    

В12 Сума пільг з операцій, які не підлягають оподаткуванню 

(пункт 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу) 

Д.4 (к.10)  

В13 Сума пільг з операцій, які звільняються від оподатку-

вання (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу) 

Д.4 (к.9)  

В14 Сума пільг за податковими векселями, виданими при 

отриманні нафтопродуктів за нульовою ставкою 

(пункт 229.2 статті 229 розділу VI Кодексу)  

 Д.4 (к.11)  

 

   

В15 Сума пільг за податковими векселями, виданими при 

отриманні нафтопродуктів за нульовою ставкою 

(пункт 229.4 статті 229 розділу VI Кодексу) 

Д.4 (к.11)  

 

 

В16 Сума пільг за податковими векселями, виданими при 

отриманні речовин, що використовуються як компонен-

ти моторних палив, які використовуються як сировина 

для хімічної промисловості, за нульовою ставкою 

(пункт 229.6 статті 229 розділу VI Кодексу) 

 Д.4 (к.11)  

 

 

В17 Сума пільг з операцій, визначених пунктами 213.2, 213.3 

статті 213 та статтею 229 розділу VI Кодексу, застосу-

вання яких зупинено відповідно до підпункту 38.5 пунк-

ту 38 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу 

Д.4 (к. 9, 

10, 11) 
 

В18 Сума податкових зобов’язань (сума значень рядків В1 - 

В10 та В17, за вирахуванням рядка В11) 

х  
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 (грн)  

Код 

операції 
Розділ Г. Податкові зобов’язання з автомобілів лег-

кових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, 

мотоциклів (включаючи мопеди), велосипедів з до-

поміжним мотором, з колясками або без них, мотор-

них транспортних засобів, призначених для переве-

зення 10 осіб i більше, моторних транспортних засо-

бів для перевезення вантажів  

Код  

показника 

додатка 

Сума 

акцизного 

податку 

Г1  Операції з реалізації підакцизних товарів (продукції)  Д.1 (к.16)    

Г2  Операції з реалізації та/або передачі в межах одного 

підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою 

власного споживання, промислової переробки, реаліза-

ції та/або передачі своїм працівникам, а також здійс-

нення внесків підакцизними товарами (продукцією) до 

статутного капіталу, у тому числі для: 

Д.1 (к.16)   

Г2.1 власного споживання х  

Г2.2 промислової переробки х  

Г2.3 здійснення внесків до статутного капіталу х  

Г2.4 реалізації та/або передачі своїм працівникам х  

Г3  Операції з реалізації підакцизних товарів (продукції), у 

тому числі: 

Д.1 (к.16)  

Г3.1 конфіскованих(ої)  х  

Г3.2 визнаних(ої) безхазяйними(ою) х  

Г3.3 за якими (якою) не звернувся власник до кінця строку 

зберігання 

х  

Г3.4 які (яка) за правом успадкування чи з інших підстав пе-

реходять(ить) у власність держави 

х  

Г4 Операції з обсягів підакцизних товарів (продукції), які 

(яка) не підлягали(а) оподаткуванню, у разі порушення 

умов пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу 

Д.1 (к.16)  

Г5 

 

Операції з обсягів підакцизних товарів (продукції), які 

(яка) звільняються(ється) від оподаткування, у разі не-

дотримання умов щодо такого звільнення згідно з пунк-

том 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу 

Д.1 (к.16)  

Г6 Обсяги втрачених підакцизних товарів (продукції)  Д.1 (к.16)  

Г7 Операції з обсягів автомобілів, які в установленому за-

конодавством порядку подаються до органів внутрішніх 

справ України для реєстрації або перереєстрації у 

зв’язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до 

переобладнання під час ввезення відповідала товарній 

позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання 

відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД 

Д.1 (к.16)  

Г8 Коригування податкового зобов’язання, у тому числі: 

 

  

Г8.1  на суму акцизного податку з повернених підакцизних 

товарів платнику податку згідно з пунктом 218.4 статті 

218 розділу VI Кодексу    

Д.1 (к.16)    

Г8.2  інші випадки   Д.1 (к.16)    

Г9 Сума пільг з операцій, які не підлягають оподаткуван-

ню (пункт 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу) 

Д.1 (к.15)  

Д.4 (к.10)  

Г10 Сума пільг з операцій, які звільняються від оподатку- Д.1 (к.15)  
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вання (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу) Д.4 (к.9)  

Г11 Сума податкових зобов’язань 

(сума значень рядків Г1– Г7, за вирахуванням                   

рядка Г8), у тому числі: 

х  

Г11.1 моторні транспортні засоби, призначені для перевезен-

ня 10 осіб i більше, включаючи водія (крім моторних 

транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 

8702 90 90 згідно з УКТ ЗЕД) 

х  

Г11.2 автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, 

призначені головним чином для перевезення людей 

(крім моторних транспортних засобів, зазначених у то-

варній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи ван-

тажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомо-

білі  

х  

Г11.3 моторні транспортні засоби для перевезення вантажів  х  

Г11.4 кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції 

8703 згідно з УКТ ЗЕД 

х  

Г11.5 мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допо-

міжним мотором, з колясками або без них 

х  

Г11.6 причепи та напівпричепи для тимчасового проживання 

у кемпінгах типу причіпних будиночків 

х  

Г11.7 автомобілі, які в установленому законодавством поряд-

ку подаються до органів внутрішніх справ України для 

реєстрації або перереєстрації у зв’язку зі зміною моделі 

транспортного засобу, яка до переобладнання під час 

ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з 

УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній 

позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД 

х  
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(грн) 

Код 

операції 

Розділ Д. Податкові зобов’язання з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підак-

цизних товарів 

Код показ-

ника додат-

ка 

Сума акци-

зного пода-

тку 

Д1  Податкові зобов’язання за кодом органу місцевого само-

врядування за КОАТУУ 

х 

  
Д1.1 Код органу місцевого само-

врядування за КОАТУУn 
 Д.6 (усьо-

го)  
 

___________________ 

n
 Кількість рядків може бути збільшено при поданні декількох додатків 6 до декларації. 
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(грн) 

Код 

операції 

Розділ Е. Податкові зобов’язання з оптового поста-

чання електричної енергії та з виробництва електри-

чної енергії, проданої поза оптовим ринком електри-

чної енергії 
 

Код  

показника 

додатка  

Сума акци-

зного пода-

тку 

Е1 Сума податкових пільг, у тому числі: Д.7 (к.12)  
Е1.1 операції з реалізації відпущеної електричної енергії (для 

оптового постачальника електричної енергії) 

х  

Е1.2 операції з реалізації виробленої електричної енергії, що 

продається поза оптовим ринком електричної енергії 

х  

Е2 Сума податкових зобов’язань, у тому числі: Д.7 (к.11)  
Е2.1 операції з реалізації відпущеної електричної енергії (для 

оптового постачальника електричної енергії) 

х    

Е2.2 операції з реалізації виробленої електричної енергії, що 

продається поза оптовим ринком електричної енергії 

х  

 

Разом з декларацією акцизного податку подаються: 
 

Ознака 

подання 

 

Кіль-

кість 

примір-

ників 

Кількість 

сторінок 

Назва додатка 

 

  Додаток 1. Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів 

(продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім 

операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.12 пункту 213.1                     

статті 213 Кодексу)  

 
  Додаток 11. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального від-

повідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу  

 
  Додаток 2. Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на 

які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одно-

часно 

   Додаток 3. Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв 

(стаття 225 розділу VI Кодексу) 

   Додаток 4. Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, зві-

льняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою  

   Додаток 5. Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акциз-

ного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів  

   Додаток 6. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами гос-

подарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  

 
  Додаток 7. Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання еле-

ктричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза опто-

вим ринком електричної енергії 

 
  Додаток 8. Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує 

податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої по-

милки, допущеної в попередніх звітних періодах 

 
  Додаток 9. Заява про порушення особою, яка реалізує пальне, порядку за-

повнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку кори-

гування 

   Додаток 10. Зразок доповнення до декларації акцизного податку відповідно 

до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Кодексу 
 

Дата подання декларації              
Засвідчую достовірність зазначених відомостей 

Керівник, або фізична особа − 

платник податку, або           упов-

новажена особа 

                         

                         
         

                       (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  
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(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) 

та номер паспорта1) 

   М. П. 

(за наявності)        

 

Особа, яка відповідає за ведення 

бухгалтерського обліку 

                         

                                               

                       (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  
  (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності)  
та номер паспорта1) 

___________________ 

     

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

паспорті. 

 

Ця частина заповнюється посадовими особами контролюючого органу 

"____" ____________ 20____ року  
Дата внесення даних до електронної бази податкової 

звітності  

  
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище)) 

За результатами камеральної перевірки  

"____" ____________ 20____ року  порушень (помилок) не виявлено (дата) 

"____" ____________ 20____ року  

№ ___ 
складено акт (номер, дата) камеральної перевірки 

"____" ____________ 20____ року  

№ ___ 

надано висновок (номер, дата) до підрозділу подат-

кового контролю 
(потрібне зазначити) 

"____" ____________ 20____ року__________________________________________________ 
                                        (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище)) 

 

 

Директор Департаменту податкової,  

митної політики та методології  

бухгалтерського обліку                                       Ю. П. Романюк 
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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), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку 

 (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 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 характериcтики товару 

(продукції) 

Одиниця виміру товару (продукції) Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, 

ввезення підакцизних товарів (продукції), переобладнання ввезе-

ного транспортного засобу у легковий автомобіль 

Специфічні ставки акцизного податку Сума податкового                   

зобов’язання 

(округлення до двох знаків 

після коми) 

Сума акцизного 

податку, сплачено-

го із підакцизної 

сировини, яка ви-

користана при ви-

робництві пально-

го, згідно з пунктом 

217.6 статті 217  

Кодексу (грн) 

(округлення до 

двох знаків після 

коми) 

місткість міцність, об’єм 

циліндра та інші 

показники 
для визначен-

ня оподатко-

вуваного обо-

роту (шт., л, 

кг) 

для обчислення 

акцизного подат-

ку (шт., л, кг, 

куб. см) 

оподатковувані неоподатковувані з одиниці ви-

міру згідно із 

законом (євро, 

грн) 

для різних 

транспортних 

засобів, до 

яких застосо-

вується коефі-

цієнт (євро) 

у перерахунку 

на одиницю ви-

міру товару 

(продукції)          

(євро, грн) 

не сплачена 

через отри-

мання пільг 

(грн) 

яка підлягає 

сплаті до 

бюджету  

(грн) 

оподатко-

вувані (за 

од. виміру з 

гр. 6) 

база опода-

ткування  

(за од. ви-

міру з гр. 7) 

неоподаткову-

вані (за од. 

виміру з гр. 6) 

база оподатку-

вання (за од. 

виміру з гр. 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                
 

Усього (округлення до цілого значення) х х х х х х х      

 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей 

Керівник, або фізична особа − платник податку, або           

уповноважена особа 

                         

                         
         

                       (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  

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

(за наявності)         

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку 
                         

                                               

                       (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності)  та номер паспорта1)___________________                
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. 
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Додаток 11 

до декларації акцизного податку 

Розділ  Код операції        
 

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

 

Розрахунок суми акцизного податку 

з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу  

Офіційний курс гривні до євро на перший день ___ кварталу ___ грн 

(округлення до чотирьох знаків після коми) 
№ 

з/п 

 

Код 

товару 

(про-

дукції) 

згідно 

з УКТ 

ЗЕД 

Обсяг за-

лишків 

пального 

на поча-

ток звіт-

ного пе-

ріоду  

(в тис. 

л), при-

ведено-

го до  

t  15 oC 

(акт ін-

вентари-

зації1) 

 

Обсяги пального                                                    

(в тис. л),  приведеного до t 15 оC 
Обороти з реалізації паль-

ного оподатковувані  

(у тис л), приведеного до            

t 15 оC 

Поповнення залишків пального згідно із заявками на 

поповнення (коригування) залишків пального, зареєст-

рованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних 

(у тис. л), приведеного до t 15 оC 

Обсяг залишків 

пального на 

кінець звітного 

періоду 

(в тис. л), 

приведено-

го до               

t 15 оС 

(гр. 3 + гр. 4 –  

гр. 5 – гр. 6 –    

гр. 7 – гр. 8 –      

гр. 9 – гр. 10 + 

гр. 15) 

Ставка акци-

зного податку 

з одиниці 

виміру згідно 

із підпунктом 

215.3.4 пунк-

ту 215.3     

статті 215         

Кодексу  

(євро) 

Сума податко-

вого зо-

бов’язання з  

обсягів відпо-

відно до підпу-

нкту 213.1.12     

пункту 213.1        

статті 213       

Кодексу 

(грн) 

(гр. 12 х гр. 19 х 

курс євро) 

 

Залишок 

сплаченої на 

електронний 

рахунок суми 

акцизного 

податку  

на початок 

звітного пе-

ріоду 

(грн) 

(значення 

відповідає     

гр. 17 розра-

хунку за по-

передній 

звітний      

період) 

Сплачено  

на елект-

ронний 

рахунок у 

звітному 

періоді 

(грн) 

(гр. 14 х      

гр. 19 х курс 

євро) 

 

Підлягає 

доплаті з 

поточного 

рахунку 

(грн) 

(гр. 20 –         

гр. 21 – 

гр.22) 

(значення 

більше 

 нуля) 

отриманого  реалізованого обсяг паль-

ного, який    

не реалізова-

но на поча-

ток звітного 

періоду 

обсяг по-

повнення 

(коригуван-

ня) в поточ-

ному місяці 

обсяг реалі-

зованого в 

поточному 

місяці  

(гр. 15 =         

гр. 11 + 

гр. 12) 

обсяг пального,  

який не реалізовано 

на кінець звітного 

місяця  

за місцем 

діяльності  

за акцизни-

ми наклад-

ними, кори-

гувальними 

акцизними 

накладними 

(на збіль-

шення) 

за акцизними 

накладними, 

виданими 

отримувачу 

пального, ко-

ригувальними 

акцизними 

накладними 

(на зменшен-

ня) 

за акцизними накладними, не виданими отримувачу 

пального, в т.ч. 

задекларо-

вані в гр. 9 

додатка 1 до 

розділу В 

(код             

операції В1)  

понад обся-

ги відповід-

но до під-

пункту 

213.1.12 пу-

нкту 213.1 

статті 213 

Кодексу  

(гр. 5 + гр. 6 

+ гр. 7 + гр. 8 

+ гр. 9 + гр. 

10) – (гр. 3 + 

гр. 4 + гр. 11) 

не пла-

тнику 

акциз-

ного 

подат-

ку 

згідно зі 

статтею 

229        

Кодексу 

вла-

сне 

спо-

жи-

ванн

я 

втрачене, 

згідно з 

пунктом 

216.3     

статті 216 

Кодексу 

зіпсова-

не, зни-

щене, 

втрачене 

понад 

встанов-

лені но-

рми 

втрат  

кіль-

кість 

(гр. 13 

+         

гр. 14)  

–          

гр. 15   

сума 

(гр. 16 х 

гр. 19 х 

курс євро)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                       

Усього: х х х х х х х х х х х х х        

 
Засвідчую достовірність зазначених відомостей 

Керівник, або фізична особа − платник податку, або           

уповноважена особа 

                         

                         
         

                                (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  

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

(за наявності)         

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку 

  

                        

                                             

                                 (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  
 (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності)  та номер паспорта2) 

_____________________ 
     

          
1 Дані акта інвентаризації зазначаються одноразово при поданні декларації за березень 2016 року. 
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. 
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Додаток 2  

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 тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно 
 

 (округлення до двох знаків після коми) 

№ 

з/п 

Код то-

вару 

(проду-

кції) 

згідно з  

УКТ 

ЗЕД 

Опис 

товару 

(про-

дукції)  

згідно 

з УКТ 

ЗЕД 

Власна 

назва 

товару з 

додатко-

вою ін-

форма-

цією 

щодо 

характе-

ристик 

(у разі 

наявнос-

ті) 

Макси-

мальна 

роздріб-

на 

ціна (далі - 

МРЦ) з 

ураху-

ванням 

ПДВ та ак-

цизного 

податку 

(грн) 

Вміст 

продук-

ції в 

одиниці 

товару, 

на яку 

встанов-

лено 

МРЦ 

(шт.) 

Кількість 

реалізо-

ваного 

(переда-

ного), вве-

зеного то-

вару в 

одиницях 

виміру, на 

який 

встанов-

лено МРЦ 

(шт.) 

Оборот з 

реалізації 

(передачі), 

ввезення 

товару для 

обчис-

лення за 

адвалор-

ними ста-

вками 

(гр. 5 х 

гр. 7) 

(грн) 

Кількість 

реалізова-

ного (пе-

реда-

ного), вве-

зеного 

товару для 

обчислен-

ня за спе-

цифіч-

ними ста-

вками по-

датку 

(гр. 6 х 

гр. 7) 

(шт.) 

Ставки акциз-

ного податку, 

встановлені під-

пунктом 215.3 2 

пункту 215.3 

статті 215         

Кодексу 

Сума акцизного податку,           

обчислена 

Мініма-

льне по-

даткове 

зобов’я-

зання, 

встанов-

лене Ко-

дексом 

(грн) 

Мінімаль-

не  подат-

кове зо-

бов’язан-

ня з обся-

гів товару 

(гр. 15 х 

гр. 9 / 

1000) 

(грн) 

Сума акци-

зного по-

датку 

з обсягів 

товару 

(гр. 14 або 

гр. 16, яка 

з них має 

більше 

значення) 

(грн) 

адва-

лорні 

(%) 

специ-

фічні 

(грн) 

за 

адвалор-

ними 

ставка-

ми 

(гр. 8 х 

гр. 10) 

(грн) 

за 

специфіч-

ними ста-

вками 

(гр. 9 х 

гр. 11/ 

1000) 

(грн) 

загальна 

сума ак-

цизного 

податку 

(гр. 12 + 

гр. 13) 

(грн) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

Усього:   х  х х х х х х х х х  

 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей 

Керівник, або фізична особа − платник податку, або           

уповноважена особа 

                         

                         
         

                       (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  

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

(за наявності)         

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського       

обліку 

                         

                                               

                       (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  
 (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності)  та номер паспорта1) 
_______________________________________ 

     
          

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. 
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Додаток 3  

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 алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI Кодексу) 
(округлення до трьох знаків після коми) 

№ 

з/п 

Код това-

ру (про-

дукції) 

згідно з 

УКТ ЗЕД 

Опис 

товару 

(проду-

кції) згі-

дно з 

УКТ 

ЗЕД 

Вміст 

спирту 

(%) 

Єм-

ність 

пляш-

ки (л) 

Кіль-

кість 

пля-

шок 

Оподатковуваний 

оборот (л) 

Ставки 

акциз-

ного по-

датку (у 

гривнях 

за 1 л 

100-

відсот-

кового 

спирту) 

Сума податкового зобов’язання, грн 

 

усього 

 

у перераху-

нку на 100-

відсотко-

вий спирт 

за векселями, 

строк  сплати за 

якими настав, 

або сума, спла-

чена грошови-

ми коштами 

(виходячи з  

фактично отри-

маної кількості 

спирту згідно з 

актом про  фак-

тично отриману 

кількість спир-

ту та розрахун-

ком акцизного 

податку)    

підлягає збільшенню (+) або змен-

шенню (-) 

 

інші на-

раху-

вання 

 

підлягає 

сплаті до 

бюджету 

(грн) 

 

на 

втрати 

в ме-

жах 

норм 

(-) 

 

за рахунок 

зміни ста-

вок подат-

ку 

(+) (-) 

 

за раху-

нок екс-

порту 

(-) 

 

 

фактично 

повер-

нутий не-

виправний 

брак (-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

Усього:        

 
Засвідчую достовірність зазначених відомостей 

Керівник, або фізична особа − платник податку, або           

уповноважена особа 

                         

                         
         

                       (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  

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

(за наявності)         

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку 
                         

                                               

                       (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  
 (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія  (за наявності) та номер паспорта1) 

_______________________ 
     

          
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. 
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Додаток 4  

до декларації акцизного податку 

Розділ  Код товару        
 

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

Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування, оподатковуються за 

нульовою ставкою, гривень  
(округлення до трьох знаків після коми) 

№ 

 з/п 

Код то-

вару 

(проду-

кції)  

згідно з 

УКТ 

ЗЕД 

Опис това-

ру (продук-

ції) згідно з 

УКТ ЗЕД 

Одиниця 

виміру 

товару 

(продук-

ції) (л, 

кг,  

куб. см, 

шт.) 

Кількість 

товару 

(продукції) 

(л, кг, куб. 

см, шт.)  

Вміст  

спирту (%) 

в алко-

гольних 

напоях 

Кіль-

кість у 

перера-

хунку 

на 100-

відсот-

ковий 

спирт 

(л) 

Код піль-

ги згідно з 

довідни-

ком пода-

ткових 

пільг 

Сума акцизного податку, не 

сплачена з операцій, що: 

Реквізити отримувача 

товару (продукції), у 

т.ч. при передачі для 

власного споживання, 

та нерезидента 

Документи, що підтвер-

джують операції, які не пі-

длягають оподаткуванню, 

звільняються від оподатку-

вання, оподатковуються за 

нульовою ставкою  звільня-

ються від 

оподат-

кування 

(грн) 

не під-

лягають 

оподат-

ку-

ванню 

(грн) 

опода-

ткову-

ються 

за ну-

льовою 

став-

кою 

(грн) 

найме-

ну-

вання 

(прі-

зви-

ще, 

ім’я, 

по 

бать-

кові)  

код за ЄДРПОУ 

(реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків або     

серія (за наяв-

ності) та номер 

паспорта1)  

да-

та/дата 

перети-

ну мит-

ного  

кордону 

номер  тип  

(податко-

вий век-

сель,  

митна де-

кларація, 

акт зни-

щення то-

що) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

Усього:              

Засвідчую достовірність зазначених відомостей 

Керівник, або фізична особа − платник податку, або           

уповноважена особа 

                         

                         
         

                       (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  

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

(за наявності)         

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського   

обліку 

                         

                                               

                       (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  
 (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності)  та номер паспорта1) 

______________________ 
     

          
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. 



 

 

Додаток 5  

 до декларації акцизного податку 

 

Розділ Б Код операції        
 

(розділ декларації акцизного податку, 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) 

 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей 

Керівник, або фізична особа −            

платник податку, або                             

уповноважена особа 

                         

                         
         

                       (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  

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

   М. П. 

(за наявності)        

Особа, яка відповідає за ведення           

бухгалтерського обліку 

                         

                                               

                       (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  
 (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія 

 (за наявності)  та номер паспорта1) 

_______________ 

     

          
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. 

 

 

 

 

 

№ 

з/п

  

Код 

това-

ру 

(про

дук-

ції)  

згід-

но з 

УКТ 

ЗЕД  

Опис 

товару 

(про-

дукції) 

згідно 

з УКТ 

ЗЕД  

Одиниця 

виміру то-

вару (про-

дукції)    

(шт., кг) 

Оборот 

з реалізації 

(передачі), 

ввезення 

тютюнових 

виробів за 

місяць, у 

якому де-

кларува-

лись пода-

ткові зо-

бов’язання, 

що передує 

місяцю ви-

явлення 

нестачі ма-

рок акциз-

ного пода-

тку  

(шт., кг)  

Сума пода-

ткового зо-

бов’язання, 

нарахована 

за місяць, у 

якому де-

кларувались 

податкові 

зо-

бов’язання,  

що передує 

місяцю ви-

явлення не-

стачі марок 

акцизного 

податку 

(грн)   

Середньо-

зважена сума 

податкового 

зобов’язання 

на одиницю 

реалізованого 

товару, на 

який встано-

влено макси-

мальну розд-

рібну ціну, за 

місяць, у 

якому декла-

рувались по-

даткові зо-

бов’язання, 

але не менше 

мінімального 

акцизного 

податкового 

зобов’язання 

(грн) 

((гр. 6 : гр. 5) 

х 20) 

Кількість 

втраче-

них ма-

рок акци-

зного по-

датку, що 

були 

придбані 

для мар-

кування 

тютю-

нових 

виробів 

(шт.) 

Сума ак-

цизного 

податку, 

сплачена 

при прид-

банні ма-

рок акциз-

ного пода-

тку, які 

були  

втрачені  

(грн) 

Сума акциз-

ного податку, 

що підлягає 

сплаті з кіль-

кості втраче-

них марок 

акцизного 

податку 

(грн)  

(гр. 7 х гр. 8) 

1  2  3  4  5  6  7  8 9  10 

          

          

Усього:        
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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 
Розділ І  

№ 
 з/п 

Вид підакцизних товарів 
  

Вартість 
 (з податком на додану вартість та без ура-

хування акцизного податку з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної то-
ргівлі підакцизних товарів) підакцизних 

товарів, що реалізовані у роздрібній тор-

говельній мережі та у мережі громадсько-
го харчування                

(грн) 

Ставка податку  
(%) 

Сума податкового зобо-
в'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 ди-
стиляти, продукти з вмістом спирту ети-

лового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та 

більше    

1.3 Пиво 
   

1.4 Тютюнові вироби, тютюн та промислові 

замінники тютюну 

   

Усього:  

Розділ ІІ2 
№ 

 з/п 

Вид підакцизних товарів 

 

Обсяг реалізова-

ного (відпущено-

го) товару  
(л) 

Курс НБУ, визначе-

ний згідно  

з абзацом другим пу-
нкту 217.3 статті 217 

розділу VІ Кодексу 
(грн) 

Ставка податку 
(євро) 

 

Сума податкового зобо-

в'язання, що підлягає 

сплаті до бюджету     
(грн) 

(гр. 3 х (гр. 4 х гр. 5)) 

1 2 3 4 5 6 

2.1 Бензини моторні     

2.2 Інші нафтопродукти (легкі, середні та 

важкі дистиляти), визначені у підпункті 
215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу 

VI Кодексу 

    

2.3 Скраплений газ     

2.4 Речовини, що використовуються як ком-
поненти моторних палив 

    

2.5 Паливо моторне альтернативне     

2.6 Біодизель та його суміші (що не містять 
або містять менш як 70 мас. % нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітуміноз-

них порід) на основі моноалкільних 
складних ефірів жирних кислот 

    

2.7 Інше пальне     

Усього: 
 

Усього за розділами І і ІІ: 
 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей 

Керівник, або фізична особа − пла-

тник податку, або уповноважена 

особа 

                         

                         
       

                       (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  
  (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності)  та 

номер паспорта1) 
   М. П. 

(за наявності) 
       

Особа, яка відповідає за ведення              

бухгалтерського обліку 
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                       (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  

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

_________________ 

     

          
1 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстрацій-
ного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. 
2 Заповнюється платниками податку при виправленні або уточненні показників звітності за податкові (звітні) періоди до 01 січня 2017 року. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 

 

Додаток 7 

до декларації акцизного податку 

Розділ  Код операцїі        
 

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

 

Розрахунок суми акцизного податку 

 з оптового постачання електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком  

електричної енергії 
 

(округлення до двох знаків після коми) 

 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей 

Керівник, або фізична особа − платник податку, або           

уповноважена особа 

                         

                         
         

                       (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  

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

(за наявності)         

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку 
                         

                                               

                       (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  

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

___________________ 

     

          
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. 

   

№ 

з/п  

Код товару 

(продукції) 

згідно з УКТ 

ЗЕД  

Опис товару 

(продукції) 

згідно з УКТ 

ЗЕД  

Вартість (без податку на додану вартість)  Ставка 

акциз-

ного 

податку 

Сума податкового зобов’язання (грн) 

відпущеної електричної енергії для 

оптового постачальника електрич-

ної енергії 

відпущеної електричної енергії, що 

продається поза оптовим ринком 

електричної енергії 

підлягає сплаті 

до 

бюджету  

(гр. 4, 7 х гр. 

10) 

не підлягає сплаті 

до бюджету, усього  

(гр. 5, 6, 8, 9 х               

гр. 10) 

 

на мит-

ній те-

риторії 

України 

відповідно до пункту 

213.2 статті 213 Кодек-

су 

на мит-

ній те-

риторії 

України 

відповідно до пункту 

213.2 статті 213 Кодек-

су 

підпункт 

213.2.1  

підпункт 

213.2.8 

підпункт 

213.2.1  

підпункт 

213.2.8 

1  2  3  4  5 6 7  8 9 10  11 12  

            

                                                                                                                    Усього:   



 

 

   Додаток 8  

до декларації акцизного податку 

Розділ  Код операції ї       
 

(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 

 
01  Звітний (податковий) період, що уточнюється       

(місяць, рік) 

02  Платник податку____________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами) 

021  Податковий номер платника податку2 або серія (за наявності)  та номер паспорта3  

 

 № 

з/п 

Показники декларації акцизного  

податку 

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

Розділ Б Б13.1 Б13.2 Б14.1 Б14.2        

Розділ В В18           

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

Розділ Д Д1.1 n4           

Розділ Е Е2.1 Е2.2          

1 Показник, який уточнюється             

2 Уточнений показник              

3 Сума акцизного податку, яка збільшує 

(+) податкові зобов'язання у зв'язку з 

виправленням помилки 

            

4 Сума акцизного податку, яка зменшує 

(додатне значення) податкові зобов'я-

зання у зв'язку з виправленням поми-

лки  

            

5 Штраф 3 % (рядок 3 х 3 / 100)  

(підпункт "а" частини третьої пункту 

50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Коде-

            



 

 

24 
ксу) 

2 

Продовження додатка 8 
 

6 Штраф 5 % (рядок 3 х 5 : 100)  

(підпункт "б" частини третьої пункту 

50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Коде-

ксу) 

            

7 Пеня (підпункт 129.1.2 пункту 129.1 

статті 129 глави 2 розділу ІІ Кодексу) 

            

8 Зміст помилки              

 
  

 

Дата подання "___"____________20____ року 

 
Засвідчую достовірність зазначених відомостей 

Керівник, або фізична особа − платник податку, або           

уповноважена особа 

                         

                         
         

                       (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  

  (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності)  та номер паспорта3) 
   М. П. 

(за наявності)         

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку 
                         

                                               

                       (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності)  та номер паспорта3)                

 
__________________________________ 

1 Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ заповнюється лише у разі виправлення показників розділу Д декларації акцизного податку. 
2 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку  або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи. 
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 у паспорті. 

 

    4 n – номер рядка розділу Д декларації акцизного податку, який коригується. 
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Додаток 9  

до декларації акцизного податку 
 

Заява про порушення особою, яка реалізує пальне, порядку заповнення та/або  

порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування 
 

01  Звітний (податковий) період, що уточнюється       

(місяць, рік) 

02  Платник податку____________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами) 

021  Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності)  та номер паспорта2  

 
№ 

з/п 

Назва докумен-

та (акцизна на-

кладна/ розра-

хунок коригу-

вання) 

Платник податку, на якого подається заява 

із скаргою (особа, що реалізує паль-

не/отримувач пального) 

Акцизна накладна/розрахунок коригування Опис допущених особою, що 

реалізує пальне/отримувачем 

пального, помилок при запо-

вненні та/або порушень гра-

ничних термінів реєстрації в 

Єдиному реєстрі акцизних 

накладних та/або розрахунку 

коригування 

найменування (прі-

звище, ім'я, по бать-

кові - для фізичної 

особи) 

код за ЄДРПОУ дата обсяг пального 

код товару згідно 

з УКТ ЗЕД 

(10 знаків) 

опис паль-

ного згідно 

з УКТ ЗЕД 

в кг в л, приве-

деного до t 

15 oC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

До заяви додаються копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують 

факт отримання таких товарів/послуг, на ___ арк.   
 

Дата подання "___"____________20____ року 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей 

Керівник, або фізична особа − платник податку, або           

уповноважена особа 

                         

                         
         

                       (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  

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

(за наявності)         

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку 
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                       (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  

 (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності)  та номер паспорта2)                
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податків або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи. 
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 повідо-

мили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. 



 

 

 Додаток 10 

   до декларації акцизного податку 

 

Розділ  Код операції х       
 

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

 

Зразок доповнення до декларації акцизного податку 

відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Кодексу 

 

 

 
Засвідчую достовірність зазначених відомостей 

Керівник, або фізична особа − платник 

податку, або уповноважена особа 

                         

                         
         

                       (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  

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

   М. П. 

(за наявності)        

Особа, яка відповідає за ведення                  

бухгалтерського обліку 

                         

                                               

                       (дата)  (підпис)  (ініціали та прізвище)  
   (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності)  та номер 

паспорта¹) 

__________________ 

     

          
¹ Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного но-

мера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. 

 

 

{Форма декларації в редакції Наказу Міністерства фінансів № 841 від 26.09.2016; із змінами, 

внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 451 від 24.04.2017} 

№  

з/п  

Зміст доповнення 

1 2 

  


