
Як до облікової картки платника в СЕАРП та СЕ вноситься 

обсяг пального, ввезеного на митну територію України, з якого 

сплачено акцизний податок, в т.ч. якщо СГ ще не 

зареєстрований платником акцизного податку з реалізації 

пального на момент оформлення митної декларації (у тому 

числі попередньої та тимчасової)? 
 

ЗІР, категорія 116.13.02 

Відповідно до п.п. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу України                           

від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) особи, які 

здійснюватимуть реалізацію, зокрема, пального, підлягають обов’язковій реєстрації як 

платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, 

місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації 

пального. 

Механізм відкриття та закриття рахунків платників акцизного податку з реалізації 

пального та спирту етилового (далі - платники акцизного податку), зареєстрованих у 

системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового                     

(далі – СЕАРП та СЕ), механізм роботи зазначеної системи, а також проведення 

розрахунків з бюджетом з використанням зазначених рахунків визначає Порядок 

електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 408 (далі – Порядок              

№ 408). 

Пунктом 28 Порядку № 408 визначено, що обсяги ввезеного на митну територію 

України пального в СЕАРП та СЕ: 

 зараховуються автоматично на підставі оформлених належним чином митних 

декларацій у розрізі платників акцизного податку та умов оподаткування 

пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД; 

 розподіляються між акцизними складами пересувними, що використовуються 

під час такого ввезення, на підставі акцизних накладних, зареєстрованих в 

Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених платником акцизного 

податку - розпорядником таких акцизних складів пересувних. 

Ведення обліку обсягів пального у СЕАРП та СЕ здійснюється ДФС. 

ДФС в СЕАРП та СЕ автоматично відкриває платникам акцизного податку облікові 

картки в СЕАРП та СЕ, в яких, зокрема, ведеться облік: 

 обсягів залишків, зокрема, пального за кожним кодом товарної підкатегорії 

згідно з УКТЗЕД, які обчислюються за формулою, визначеною в п. 232.3             

ст. 232 ПКУ; 

 сум залишків коштів, перерахованих платником акцизного податку на 

електронний рахунок з поточного рахунка з урахуванням суми овердрафту, 

визначеного п. 39 Порядку № 408, що дає право на реєстрацію заявок на 

поповнення обсягів залишків пального, на які платник акцизного податку має 

право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до 

акцизних накладних (п. 32 Порядку № 408).  



Згідно з п. 1 ст. 248 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI            

зі змінами та доповненнями (далі – МКУ) митне оформлення розпочинається з моменту 

подання органу доходів і зборів декларантом або уповноваженою ним особою митної 

декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, 

необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування – з моменту 

отримання органом доходів і зборів від декларанта або уповноваженої ним особи 

електронної митної декларації або електронного документа, який відповідно до 

законодавства замінює митну декларацію. 

Враховуючи, що попередня митна декларація не підтверджує випуск товарів у 

митний режим та сплату акцизного податку, а також те, що згідно з частиною шостою ст. 

259 МКУ при ввезенні на мигну територію України підакцизних товарів доставка та 

пред’явлення цих товарів органу доходів і зборів, яким оформлена попередня митна 

декларація, є обов’язковими (випуск підакцизних товарів за попередніми митними 

деклараціями типу «ЕА» не здійснюється), дані попередніх митних декларацій до СЕАРП 

та СЕ не вносяться. 

Якщо декларант або уповноважена ним особа не володіє точними відомостями про 

характеристики товарів, необхідні для заповнення митної декларації у звичайному 

порядку, вона може подати органу доходів і зборів тимчасову митну декларацію на такі 

товари за умови, що вона містить дані, достатні для поміщення їх у заявлений митний 

режим, та під зобов’язання про подання додаткової декларації у строк не більше 45 днів з 

дати оформлення тимчасової митної декларації Для випуску товарів відповідно до 

заявленого митного режиму за тимчасовою митною декларацією застосовуються курси 

валют, визначені відповідно до ст. 3 прим. 1 МКУ, заходи тарифного та нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності, чинні на дату прийняття органом доходів і 

зборів тимчасової митної декларації для оформлення (частини перша та третя                           

ст. 260 МКУ). 

Слід зазначити, що датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення 

підакцизних товарів (продукції) на митну територію України є дата подання 

контролюючому органу митної декларації для митного оформлення або дата нарахування 

такого податкового зобов’язання контролюючим органом у визначених законодавством 

випадках (п. 216.4 ст. 216 ПКУ). 

Таким чином, обсяг ввезеного на митну територію України пального, за який 

сплачено акцизний податок, автоматично вноситься до облікової картки платника в 

СЕАРП та СЕ відповідно до оформленої контролюючим органом митної декларації                

(у тому числі тимчасової). При цьому особа, яка ввозить на митну територію України 

пальне, має бути зареєстрована платником акцизного податку в СЕАРП та СЕ.                    

Не передбачено внесення до СЕАРП та СЕ обсягу ввезеного на митну територію України 

пального особою, яка не зареєстрована в СЕАРП та СЕ платником акцизного податку. 


