
При здійсненні яких операцій з пальним СГ зобов’язаний 

складати акцизні накладні, та у які строки? 

ЗІР, категорія 116.13.03 

Пунктом 231.1 ст. 231 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                           

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) визначено, зокрема, що платник 

податку при ввезенні на митну територію України пального або спирту етилового, з якого 

сплачено акцизний податок, або на умовах, визначених ст. 229 ПКУ, або реалізації пального 

зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну (далі – АН) за кожним кодом 

товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати її в 

Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН) з дотриманням умови щодо реєстрації 

у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником 

особи. 

Платник податку зобов’язаний скласти АН на обсяги пального, використаного для 

власного споживання; реалізованого та/або використаного для виробництва непідакцизної 

продукції на умовах, встановлених ст. 229 ПКУ; втраченого у межах та/або понад 

встановлені норми втрат; зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, 

повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним 

результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, 

зберігання чи транспортування такого пального, а також при здійсненні операцій, які не 

підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування. 

Виробник пального, а також особа, яка здійснює розлив пального у споживчу тару 

ємністю до 5 літрів (включно), зобов’язані скласти АН на обсяги такого пального. 

При реалізації пального з акцизного складу до іншого акцизного складу з 

використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації пального такий 

інший акцизний склад уже відомий, складається одна АН на реалізацію пального з 

акцизного складу на такий інший акцизний склад із зазначенням у такій АН 

ідентифікаційних даних такого акцизного складу пересувного. 

Підпунктом 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 ПКУ визначено, зокрема, що реалізація пального 

для цілей розд. VI ПКУ – будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) 

пального з переходом права власності на таке пальне чи без такого переходу, за плату 

(компенсацію) чи без такої плати на митній території України з акцизного складу/акцизного 

складу пересувного: 

 до акцизного складу; 

 до акцизного складу пересувного; 

 для власного споживання чи промислової переробки; 

 будь-яким іншим особам. 

Не вважаються реалізацією пального операції з фізичної передачі (відпуску, 

відвантаження) пального на митній території України: 

 у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно), крім операцій з реалізації 

такого пального його виробниками; 

 при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для 

потреб власного споживання чи промислової переробки суб’єктами 

господарювання, які не є розпорядниками акцизного складу. 



Згідно п. 2 розд. І Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування 

акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на 

поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 19.06.2019 № 262 (далі – Порядок № 262), АН форми «П» складається 

у разі реалізації пального особами, які, зокрема, ввозять на митну територію України або 

вивозять за межі митної території України пальне, здійснюють реалізацію пального 

відповідно до вимог п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 ПКУ та які відповідно до п.п. 212.1.15 п. 

212.1 ст. 212 ПКУ визначені платниками акцизного податку з реалізації пального або спирту 

етилового (далі – платник податку). 

АН форми «П» складається в день ввезення на митну територію України пального чи 

в день реалізації пального у разі кожної повної або часткової операції з реалізації пального 

(п. 1 розд. ІІ Порядку № 262). 

Згідно п. 3 розд. ІІ Порядку № 262, АН може бути складена за щоденними підсумками 

операцій (якщо АН не були складені на ці операції) за кожним кодом товарної підкатегорії 

згідно з УКТ ЗЕД у разі здійснення реалізації пального за готівку кінцевому споживачеві 

(який не є суб’єктом господарювання), розрахунки за які проводяться через 

касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний 

пристрій (безпосередньо на поточний рахунок особи, що реалізує пальне), при цьому окремі 

обов’язкові реквізити АН, що ідентифікують отримувача пального, визначені підпунктами 

«г» та «ґ» п. 231.1 ст. 231 ПКУ, не заповнюються. 

У разі забезпечення безперервного постачання пального особа, яка реалізує пальне, 

може скласти для кожного отримувача пального - суб’єкта господарювання зведені АН за 

кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД не пізніше останнього дня такого 

місяця на весь обсяг реалізованого пального протягом такого місяця. 

Під безперервним постачанням вважається забезпечення особою, яка реалізує пальне, 

можливості для отримувачів пального - суб’єктів господарювання (контрагентів) 

отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь-який день відповідного місяця. 

Зведена АН може складатися у разі реалізації пального: 

 з акцизного складу до акцизного складу без використання акцизного складу 

пересувного; 

 суб’єктам господарювання з акцизного складу, який є місцем роздрібної 

торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі 

пальним; 

 з акцизного складу будь-яким іншим суб’єктам господарювання (не платникам 

податку) з використанням транспортного засобу, що не є акцизним складом 

пересувним. 

АН може бути складена за кожним акцизним складом/акцизним складом пересувним, 

кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та зареєстрована в ЄРАН не пізніше 

останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального, втраченого та/або 

використаного для власного споживання протягом такого місяця. 

Під час ввезення пального на митну територію України (імпорту) АН складається в 

одному примірнику та реєструється в ЄРАН не пізніше дня, наступного за днем належного 

оформлення митної декларації. 



АН (перший примірник АН – для АН, які складаються у двох примірниках) може бути 

складена та зареєстрована в ЄРАН після фактичного отримання пального, але не пізніше 

трьох календарних днів, наступних за днем отримання пального, у разі реалізації пального 

з акцизного складу пересувного: 

 до паливного бака транспортного засобу або технічного обладнання, 

пристрою; 

 до місця зберігання пального, яке не є акцизним складом. 


