
Рядок звіту Як заповнювати 

Розділ І. Обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв 

Графи 1 і 2 — код продукції та 
вид продукції 

Код і назви видів продукції необхідно брати з Додатка № 49. 
Алкогольні напої займають коди з 29 по 68 та 84 (пиво із солоду). 
Додаток містить код продукції (його вписуємо до графи 1 звіту), 
код продукції згідно з УКТ ЗЕД (використовуємо в податкових 
накладних), а також вид продукції (його вписуємо до графи 2 
звіту) 

Графа 3 — залишок продукції на 
початок звітного місяця 

Зазначаємо залишок алкогольних напоїв за кожним видом на 
початок місяця. Його можна заповнити, наприклад, на основі 
кількісного аналізу субконто за звітний місяць за рахунком 28 
«Товари» в 1С чи аналогами («сальдо на початок періоду»). Але 
для цього алкоголь слід згрупувати за видами або кодами УКТ 
ЗЕД (їх узгодженість із кодами звіту бачимо в Додатку № 49). 

Доцільно також використовувати інвентаризаційні відомості за 
результатами переобліку (особливо для ФОП) 

Графи 4, 5, 6, 7 — обсяги 
придбання алкогольних напоїв у 
звітному місяці усього, у тому 
числі від виробника, від 
підприємств оптової торгівлі та 
за імпортом 

Зазначаємо обсяги придбання алкогольних виробів за 
відповідними джерелами. Це стосується лише алкоголю, 
фактично отриманого від постачальників (попередньо оплачений 
алкоголь сюди не входить). Тут також може стати у пригоді 
кількісний аналіз субконто за рахунком 28, але цього разу — його 
дебетовий оборот у розрізі видів алкогольних напоїв. 

Для ФОП зводимо інформацію з первинних документів 
(накладних, фіскальних чеків тощо). 

У даних графах (графи 4, 5) також зазначаємо кількість виробів, 
які суб’єкт господарювання виробив самостійно. 

У разі повернення раніше придбаної продукції її обсяги 
відображаємо від’ємним значенням 

Графи 8, 9, 10, 11 — обсяги 
реалізації алкогольних напоїв у 
звітному місяці усього, у тому 
числі у роздрібну торгівлю, 
підприємствам оптової торгівлі 
та на експорт 

Зазначаємо обсяги реалізованих алкогольних виробів за 
відповідними джерелами. Це стосується лише алкоголю, який 
фактично реалізували покупцям (попередньо оплачений 
алкоголь сюди не входить). Тут стане у пригоді аналіз субконто за 
рахунком 28, його кредитовий оборот у розрізі видів алкогольних 
напоїв. 

Для ФОП такий показник також можна отримати на основі 
аналізу фіскальних чеків РРО. 

У разі повернення раніше реалізованої продукції її обсяги 
відображаємо від’ємним значенням 

Графа 12 — витрати при 
проведенні 
внутрішньоскладських операцій, 
транспортуванні тощо 

Показуємо втрати алкоголю під час транспортування та на складі, 
якщо вони були (наприклад розбиття пляшок тощо) 



Графа 13 — залишок продукції 
на кінець звітного місяця 

Обчислюємо його за звичайним бухгалтерським рівнянням: 
графа 3 (залишок на початок) + графа 4 (придбання) – графа 8 
(реалізація) – графа 12 (внутрішні втрати). Такий самий результат 
маємо отримати шляхом кількісного аналізу за місяць субконто 
за рахунком 28 

Графа 14 — примітки 

Заповнювати необов’язково. Порядок № 49 не містить інформації 
щодо того, що тут має бути. Однак у ЗІР податківці радять 
зазначати: 

 пояснення щодо кількості продукції, отриманої із власного 
виробництва та включеної до граф 4 і 5 (наприклад 
«отримано з власного виробництва 123,456 дал»); 

 пояснення щодо повернень продукції (наприклад 
«повернуто реалізованих/придбаних товарів 
123,456 дал»); 

 обсяг вибуття, не пов’язаного з реалізацією (втрати, 
розкрадання тощо) з відповідними поясненнями 

Розділи ІІ і ІІІ. Перелік контрагентів, у яких здійснювалося придбання (яким здійснювалася 
реалізація) алкогольних напоїв 

Графа 1 — код адміністративно-
територіальної одиниці 

Зазначаємо код території згідно Додатка № 49 

Графи 2, 3 — 
найменування/прізвище, ім’я, 
по-батькові, код за 
ЄДРПОУ/реєстраційний номер 

Зазначаємо найменування (з первинних документів) контрагентів 
та їхні ЄДРПОУ або ПІБ та реєстраційні номери для ФОП 

Графа 4 — код продукції Беремо код продукції з Додатка № 49 

Графа 5 — всього 
придбано/реалізовано 
алкогольних напоїв у звітному 
місяці 

Зазначаємо кількість придбаного/реалізованого алкоголю, що 
відповідає коду у графі 4 

 

 


