
Як здійснюється переведення обсягу пального в кубічні метри, 

якщо його визначено в інших одиницях виміру, в т.ч. з метою 

встановлення приналежності приміщення або території до 

акцизного складу? 
 

ЗІР, категорія 116.11 

Відповідно до п.п. 14.1.6 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) акцизний склад – це: 

а) спеціально обладнані приміщення на обмеженій території (далі – приміщення), 

розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників 

контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську 

діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, 

пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі, а також реалізації спирту 

етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів; 

б) приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного 

складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення 

(перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації 

пального.  

Не є акцизним складом: 

а) приміщення відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які 

використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, одержання чи 

видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, 

відвантажених з акцизного складу, а також для здійснення оптової та/або роздрібної 

торгівлі відповідно до отриманої розпорядником акцизного складу ліцензії; 

б) приміщення або територія, на кожній з яких загальна місткість розташованих 

ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального не перевищує                    

200 кубічних метрів, а суб’єкт господарювання (крім платника єдиного податку четвертої 

групи) - власник або користувач такого приміщення або території отримує протягом 

календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів                          

(без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях 

роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії), та використовує пальне 

виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки і не здійснює 

операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам; 

в) приміщення або територія незалежно від загальної місткості розташованих 

ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального, власником або 

користувачем яких є суб’єкт господарювання - платник єдиного податку четвертої групи, 

який отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують                

10000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через 

паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано 

відповідні ліцензії), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання і 

не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам; 

г) паливний бак як ємність для зберігання пального безпосередньо в транспортному 

засобі або технічному обладнанні, пристрої. 



Отже, для визначення належності приміщення або території до акцизного складу 

необхідно встановити загальну місткість ємностей та обсяг отриманого протягом 

календарного року пального у кубічних метрах. 

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 408 

«Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового» 

установлено, зокрема, що у товаросупровідних документах на пальне обсяги пального 

відображаються виробниками пального в кілограмах і літрах, приведених до температури 

15° C. 

Облік нафтопродуктів суб’єктами господарювання здійснюється відповідно до 

Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти 

і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої спільним наказом 

Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, 

Міністерства транспорту та зв’язку України, Державного комітету України з питань 

технічного регулювання та споживчої політики від 20.05.2008 № 281/171/578/155. 

З метою переведення обсягу пального в кубічні метри, якщо його визначено в інших 

одиницях виміру, в т.ч. з метою встановлення приналежності приміщення або території до 

акцизного складу, платником використовуються дані зазначені в паспорті якості пального, 

сертифікаті відповідності тощо, зокрема, об’єм, маса, густина і температура, за якої 

визначалась густина. Арифметичний розрахунок здійснюється безпосередньо суб’єктом 

господарювання. 


