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Заповнення заяви про реєстрацію платника акцизного податку 

з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів 

у разі реєстрації нових акцизних складів 
 

Головне управління ДПС у Черкаській області інформує, що відповідно 

до п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платником 

акцизного податку є особа (у тому числі юридична особа, що веде облік 

результатів діяльності за договором про спільну діяльність без створення 

юридичної особи), постійне представництво, які реалізують пальне або спирт 

етиловий. Такі особи підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку 

контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, постійних 

представництв, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку 

здійснення реалізації пального або спирту етилового (п.п. 212.3.4 п. 212.3 ст. 

212 ПКУ). 

Пунктом 6 Порядку електронного адміністрування реалізації пального та 

спирту етилового, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 квітня 2019 року № 408 (далі – Порядок № 408), встановлено, що реєстрація 

платника акцизного податку здійснюється на підставі подання особою не 

пізніше ніж за три робочих дні до початку ввезення на митну територію 

України або до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового 

заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або 

спирту етилового та/або акцизних складів (далі – заява), форма якої 

затверджується Міністерством фінансів України. 

На підставі заяви, що подається для реєстрації особи як платника 

акцизного податку, здійснюється одночасно реєстрація акцизних складів такого 

платника. 

У разі введення в експлуатацію нових акцизних складів після реєстрації 

особи як платника акцизного податку платник акцизного податку - розпорядник 

акцизного складу подає заяву з відміткою про реєстрацію акцизного складу. 

Заява складається та подається до контролюючого органу за основним 

місцем обліку особи як платника податків з використанням засобів 

електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері 

електронного документообігу та електронних довірчих послуг. 

У заяві зазначається інформація про всі наявні у розпорядника акцизного 

складу та введені в експлуатацію акцизні склади із зазначенням кодів 

адміністративно-територіальних одиниць згідно з Класифікатором об’єктів 

адміністративно-територіального устрою України. Щодо кожного акцизного 
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складу в заяві зазначається ідентифікатор об’єкта оподаткування, про який 

надіслано повідомлення відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 ПКУ. 

Пунктом 11 Порядку № 408 визначено, що для реєстрації нових акцизних 

складів, внесення змін у дані про акцизні склади, анулювання реєстрації 

акцизних складів, усунення розбіжностей або помилок у записах реєстру 

платників щодо акцизних складів платник акцизного податку подає заяву про 

внесення відповідних змін. Заява надсилається контролюючому органу та 

приймається у порядку, встановленому для реєстрації. 

Форма заяви затверджена наказом Міністерства фінансів України від 

27.11.2020 № 729. 

При цьому, у разі реєстрації нових акцизних складів, внесення змін у дані 

про акцизні склади, або анулювання реєстрації акцизних складів окремі графи 

розділів заяви заповнюються наступним чином: 

у разі введення нових акцизних складів в експлуатацію: 

- у розд. 2 «Дія та вид діяльності» (далі – Розділ 2) проставляються 

позначки «Реєстрація акцизного(них) складу(ів)» та щодо виду діяльності 

(«Реалізація пального» або «Реалізація спирту етилового»); 

- у розд. 5 «Відомості про акцизні склади» (далі – Розділ 5) зазначається 

інформація про наявні акцизні склади, що введені в експлуатацію після 

реєстрації особи платником податку; 

- графи 7 - 11 (інформація про документ, що підтверджує право власності 

чи користування приміщенням та/або територією, що належить до акцизного 

складу) Розділу 5 заповнюються лише у разі подання заяви із позначкою 

«Реєстрація акцизного складу» з обраним видом діяльності «Реалізація 

пального» у Розділі 2; 

у разі зміни відомостей про акцизні склади: 

- у Розділі 2 проставляється позначка «Зміни відомостей про акцизний(і) 

склад(и)» та позначка щодо виду діяльності («Реалізація пального» або 

«Реалізація спирту етилового»); 

- у Розділі 5 у графі 3 зазначається уніфікований номер акцизного складу, 

при цьому у разі зміни місцезнаходження акцизного складу у графі 6 

зазначається його нове місцезнаходження; 

- у разі анулювання реєстрації акцизних складів: 

- у Розділі 2 проставляється позначка «Анулювання реєстрації 

акцизного(их) складу(ів)» та позначка щодо виду діяльності («Реалізація 

пального» або «Реалізація спирту етилового»); 

- у Розділі 5 зазначається уніфікований номер акцизного складу (графа 3). 


