
У якій кількості та на яку дату складаються акцизні накладні при 

вивезенні пального/спирту етилового за межі митної території України? 
 

ЗІР, категорія 116.13.03 

Згідно з п. 231.1 ст. 231 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                          

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

реалізації пального або спирту етилового зобов’язаний скласти в електронній формі 

акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого 

пального або спирту етилового та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних 

(далі – ЄРАН) з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному 

законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи. 

Реалізація пального або спирту етилового для цілей розд. VI «Акцизний податок» 

ПКУ – будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального або спирту 

етилового з переходом права власності на таке пальне або спирт етиловий 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 (п.п. 14.1.212                    

п. 14.1 ст. 14 ПКУ). 

Відповідно до п. 231.3 ст. 231 ПКУ, акцизна накладна складається платником податку, 

зокрема, в день реалізації пального або спирту етилового при кожній повній або частковій 

операції з реалізації пального або спирту етилового. 

Особа, яка реалізує пальне або спирт етиловий, зобов’язана скласти акцизну накладну 

в двох примірниках у разі реалізації пального або спирту етилового: 

а) з акцизного складу до іншого акцизного складу, в тому числі через трубопровід або 

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

або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий; 

б) з акцизного складу до акцизного складу пересувного; 

в) з акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного; 

г) з акцизного складу пересувного до акцизного складу. 

Особа, яка реалізує пальне або спирт етиловий, зобов’язана, зокрема, скласти акцизну 

накладну в одному примірнику у разі реалізації пального або спирту етилового з акцизного 

складу будь-яким іншим особам - не платникам податку. 



Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, 

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

(коригування) залишку спирту етилового затверджений наказом Міністерства фінансів 

України (далі – Мінфін) від 19.06.2019 № 262 (далі – Порядок). 

Пунктом 2 розд. І Порядку, зокрема, передбачено, що особи, які здійснюють 

реалізацію пального або спирту етилового 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), складають 

зокрема: 

 акцизні накладні форми «П» – у разі реалізації пального; 

 акцизні накладні форми «С» – у разі реалізації спирту етилового. 

Складання акцизних накладних форм «П» та «С» і порядок їх заповнення визначено 

розділами ІІ та ІІІ Порядку відповідно. 

Так, положеннями зазначених розділів передбачено, що акцизна накладна форми «П» 

та/або «С» складається, зокрема, в день реалізації пального/спирту етилового у разі кожної 

повної або часткової операції з реалізації пального та реєструється в ЄРАН. 

Акцизна накладна, яка складається на операцію з реалізації пального/спирту 

етилового з акцизного складу/акцизного складу пересувного до акцизного складу 

пересувного складається з урахуванням загальновстановлених правил, викладених у 

Порядку. 

Заповнення акцизної накладної, складеної на операцію вивезення (експорту) 

пального/спирту етилового за межі митної території України здійснюється з урахуванням 

наступних особливостей. 

Так, п. 4 розд. ІІ та п. 4 розд. ІІІ Порядку передбачено, що акцизна накладна, складена 

на операцію вивезення (експорту) пального/спирту етилового за межі митної території 

України складається в одному примірнику, у якій у відповідному рядку зазначається 

цифровий код операції «5» та ознака щодо умов оподаткування «1». Підставою для 

зазначення в такій акцизній накладній коду операції «5» є митна декларація, оформлена 

відповідно до вимог Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі 

змінами та доповненнями. 

Згідно з п. 9 розд. ІІ та п. 9 ІІІ Порядку, в акцизних накладних, складених з кодом 

операції «5» на операції вивезення пального/спирту етилового за межі митної території 

України, зазначаються реквізити митної декларації, яка є підставою для зазначення цього 

коду операції: 

 зазначені у графі 1 митної декларації літерний код напрямку переміщення, код 

митного режиму та літерний код типу декларації, які визначаються згідно з 

класифікаторами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України                 

від 20 вересня 2012 року № 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів 

інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі 

оформлення митних декларацій»: літерні коди напрямку переміщення та типу 

декларації – відповідно до Класифікатора типів декларацій, код митного 

режиму – відповідно до Класифікатора митних режимів; 



 дата митної декларації, яка заповнюється цифрами у такій послідовності: день 

місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). При цьому крапки, 

коми та інші розділові знаки в даті митної декларації не проставляються; 

 номер митної декларації. 

При цьому слід зазначити, що згідно з п.п. 213.2.1 п. 213.2 ст. 213 ПКУ, товари 

(продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної 

території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою 

митною декларацією, у тому числі, якщо відвантаження відбулося у звітному періоді, а 

вивезення (експортування) – у наступному звітному періоді і на дату подання декларації з 

акцизного податку за звітний місяць наявна така митна декларація. 

Таким чином, при здійсненні операції з вивезення пального/спирту етилового за межі 

митної території України платник акцизного податку повинен складати акцизні накладні 

двічі. 

Перша акцизна накладна складається таким платником у двох примірниках в день 

реалізації пального/спирту етилового з акцизного складу/акцизного складу пересувного до 

акцизного складу пересувного з метою його вивезення (експорту) за межі митної території 

України. Друга акцизна накладна складається таким платником у одному примірнику на 

обсяги експортованого (вивезеного) пального/спирту етилового в день його вивезення 

(експорту) за межі митної території України, що підтверджується належно оформленою 

митною декларацією. 


