
Скільки декларацій акцизного податку та додатків 6 до них потрібно 

подавати до контролюючого органу СГ роздрібної торгівлі, який 

здійснює реалізацію підакцизних товарів в декількох пунктах продажу (в 

т.ч. розташованих в населених пунктах з різними КОАТУУ), які 

обслуговуються в одному або декількох контролюючих органах? 
 

ЗІР, категорія 116.07 

Підпунктом 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) передбачено, що 

платниками акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів є особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка 

здійснює реалізацію підакцизних товарів. 

Відповідно до абзацу першого п. 2 розд. І Порядку заповнення та подання декларації 

акцизного податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 

№ 14 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок), особи, визначені ст. 212 ПКУ як 

платники акцизного податку (далі – платник) складають та подають декларацію акцизного 

податку (далі – Декларація). 

Згідно з п. 2 розд. ІІ Порядку, Декларація складається, зокрема, із загальної частини, 

що містить необхідні обов’язкові реквізити платника, шести розділів, які складаються 

платниками залежно від виду підакцизних товарів, додатків, що містять розрахунки для 

обчислення суми податку залежно від виду встановлених ставок акцизного податку. 

Платником заповнюються лише відповідний розділ і додатки до Декларації, які 

відповідають виду господарської діяльності платника, виду підакцизних товарів 

(продукції). 

Пунктом 7 розд. ІV Порядку передбачено заповнення суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів Розділу Д «Податкові зобов’язання з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів», в якому 

зазначаються податкові зобов’язання з акцизного податку з роздрібної торгівлі 

підакцизними товарами, розраховані окремо за кожним кодом за КОАТУУ. 

Відповідно до п. 9 розд. V Порядку, Додаток 6 «Розрахунок сум акцизного податку з 

реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» (далі – 

Додаток 6) заповнюється окремо для кожної адміністративно-територіальної одиниці, у 

межах якої знаходяться місця здійснення реалізації підакцизних товарів з обов’язковим 

зазначенням відповідного коду органу місцевого самоврядування за КОАТУУ. 

Отже, суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має 

один або декілька пунктів продажу, які розташовані на території підпорядкованій одному 

органу місцевого самоврядування (один код КОАТУУ) складає та подає Декларацію та 

заповнює один Додаток 6 до Декларації відповідно до цього КОАТУУ. 

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має 

декілька пунктів продажу товарів, які розташовані на територіях підпорядкованих різним 

органам самоврядування (різні коди КОАТУУ), які обслуговуються різними 

контролюючими органами, складає та подає Декларацію до кожного контролюючого 

органу та заповнює Додаток 6 до Декларації окремо за кожним КОАТУУ. 

Якщо у суб’єкта господарювання пункти продажу розташовані в декількох органах 

самоврядування (різні коди КОАТУУ), які обслуговуються одним контролюючим 

органом, то платник подає до такого контролюючого органу одну Декларацію з кількістю 

Додатків 6, що відповідає кількості кодів КОАТУУ. 


