
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Мінфіну України 

23.01.2015 р. № 14 

 

Відмітка про одержання 

(штамп контролюючого органу, 

дата, вхідний номер) 
 

 

01 ДЕКЛАРАЦІЯ 

АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ  

011   Звітна  

012   Звітна нова  

  013   Уточнююча 

 

02 Звітний (податковий) період               

(місяць, рік)  

 

03  Звітний (податковий) період, 

що 

уточнюється  

              

(місяць, рік) 

 

04 Платник податку 

  

  

 

  (найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для 

фізичної особи)  

 

041 юридична 

особа 

  Код за ЄДРПОУ  

042 фізична 

особа 

  Реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податку або серія та номер 

паспорта
1
 

 

05  Вид 

платника 

акцизного 

податку  

відповідно до пункту 212.1 статті 212 розділу VI Податкового кодексу України 

(далі - Кодекс)
2
 

212.1.1 212.1.2 212.1.4 212.1.5 212.1.6 212.1.7 212.1.8 212.1.11 212.1.12 212.1.13 212.1.14 

                      
(у відповідних клітинках проставляється позначка "Х") 

 

06 Податкова адреса 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Поштовий 

індекс  

          

Телефон    

Факс    

E-mail    

07 Місцезнаходження пункту продажу товарів
3
     

 



 

Декларація акцизного податку подається до контролюючого органу в  

 

  (район, місто)  
 

____________ 
1
 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та 

номером паспорта. 
2 

Платники акцизного податку заповнюють та подають розділи та додатки до декларації акцизного податку 

лише за операціями, за якими виникають податкові зобов'язання із сплати акцизного податку. Платник 

акцизного податку відповідно до підпункту 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу - суб'єкт 

господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, заповнює та подає лише 

розділ Ґ та додаток 6 до декларації акцизного податку. 
3 

Заповнюють суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів. 

 

(грн)
 

Код 

операції 
Розділ А. Податкові зобов'язання із спирту 

етилового та інших спиртових дистилятів, 

алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом 

спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та 

більше 

Код 

показника 

додатка  

Сума 

акцизного 

податку 

А1  Операції з реалізації вироблених в Україні спирту 

етилового та інших спиртових дистилятів, 

алкогольних напоїв, у тому числі: 

Д.1 (к. 16) 

Д.3 (к. 16) 

  

А1.1 за виданими податковими векселями, що підлягають 

погашенню у звітному (податковому) періоді (стаття 

225 розділу VI Кодексу)  

Д.3 (к. 16)   

А2 Операції з реалізації виробленого в Україні пива Д.1 (к. 16)   

А3 Операції з ввезення алкогольних напоїв на митну 

територію України, маркованих марками акцизного 

податку 

Д.1 (к. 16)    

А4 Інші операції з реалізації та/або передачі в межах 

одного підприємства підакцизних товарів (продукції) 

з метою власного споживання, промислової 

переробки, своїм працівникам, а також здійснення 

внесків підакцизними товарами (продукцією) до 

статутного капіталу, в тому числі: 

Д.1 (к. 16) 

Д.3 (к. 16)  

  

А4.1 з метою власного споживання х   

А4.2 для промислової переробки х   

А4.3 для здійснення внесків до статутного капіталу х   

А4.4 своїм працівникам х   

А5  Операції з реалізації спирту етилового та інших 

спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, в 

тому числі: 

Д.1 (к. 16) 

Д.3 (к. 16)  

  

А5.1 конфіскованих  х   

А5.2 таких, за якими не звернувся власник до кінця строку 

зберігання 

х   



А5.3 що за правом успадкування чи з інших підстав 

переходять у власність держави 

х   

А6 Обсяги втрачених спирту етилового та інших 

спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, 

що перевищують встановлені норми втрат 

Д.1 (к. 16) 

Д.3 (к. 16) 

  

А7 Обсяги спирту етилового та інших спиртових 

дистилятів алкогольних напоїв та пива, що ввезені із 

звільненням від оподаткування згідно з підпунктом 

213.3.3 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у 

разі недотримання вимог митних режимів; 

реалізованих вітчизняними виробниками магазинам 

безмитної торгівлі у разі відсутності підстав для 

звільнення від сплати податку відповідно до 

підпункту 213.3.8 пункту 213.3 статті 213 розділу VI 

Кодексу 

Д.1 (к. 16) 

Д.3 (к. 16)  

  

А8 Обсяги спирту, на які встановлено ставку податку 0 

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, у разі 

порушення умов їх цільового використання 

Д.1 (к. 16)    

А9 Обсяги спирту етилового та інших спиртових 

дистилятів, алкогольних напоїв, що отримані або 

ввезені із звільненням від оподаткування як сировина 

для виробництва підакцизних товарів, у разі 

нецільового використання (підпункти 213.3.5 та 

213.3.6 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу) 

Д.1 (к. 16) 

Д.3 (к. 16) 

  

А10 Обсяги алкогольних напоїв, для маркування яких 

придбавалися марки акцизного податку, які були 

отримані та втрачені платником податку 

Д.1 (к. 16)  

Д.3 (к. 16) 

  

А11 Коригування податкового зобов'язання з 

вироблених підакцизних товарів, у тому числі: 

    

А11.1  на суму акцизного податку з повернених спирту 

етилового та інших спиртових дистилятів, 

алкогольних напоїв та пива платнику податку згідно з 

пунктом 217.5 статті 217 розділу VI Кодексу 

Д.1 (к. 16) 

Д.3 (к. 16) 

  

А11.2  інші випадки Д.1 (к. 16) 

Д.3 (к. 16) 

  

А 12 Коригування податкового зобов'язання з ввезених 

алкогольних напоїв, у тому числі: 

    

А12.1  на суму акцизного податку з повернених спирту 

етилового та інших спиртових дистилятів, 

алкогольних напоїв та пива платнику податку згідно з 

пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу 

Д.1 (к. 16) 

Д.3 (к. 16) 

  

А12.2  інші випадки Д.1 (к. 16) 

Д.3 (к. 16) 

  

А13 Сума пільг з операцій, які не підлягають 

оподаткуванню згідно з пунктом 213.2 статті 213 

розділу VI Кодексу 

Д.1 (к. 15) 

Д.4 (к. 10) 

  



 

А14 Сума пільг з операцій, які звільняються від 

оподаткування згідно з пунктом 213.3 статті 213 

розділу VI Кодексу 

Д.1 (к. 15) 

Д.4 (к. 9)  

  

А15 Сума пільг за податковими векселями з відпущеного 

спирту етилового, призначеного для переробки на 

продукцію, визначену в статті 225, у пункті 229.1 

статті 229 розділу VI Кодексу 

Д.1 (к. 15) 

Д.4 (к. 11) 

  

А16 Усього податкових зобов'язань з вироблених 

підакцизних товарів  
(сума значень рядків А1 - А10, за вирахуванням 

рядків А3 та А11), у тому числі з: 

х   

А16.1 спирту етилового х   

А16.2 лікеро-горілчаної продукції х   

А16.3 виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, 

продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка 

об'ємних одиниць та більше (при придбанні акцизних 

марок) 

х   

А16.4 виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, 

продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка 

об'ємних одиниць та більше (за звітний місяць) 

х   

А16.5 пива  х   

А17 Усього податкових зобов'язань із ввезених 

підакцизних товарів  
(значення рядка А3, за вирахуванням рядка А12), у 

тому числі з: 

х   

А17.1 лікеро-горілчаної продукції х   

А17.2 виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, 

продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка 

об'ємних одиниць та більше 

х   

А17.3 пива х   
 



Засвідчую достовірність зазначених відомостей 

Керівник або фізична 

особа - платник податку 

або уповноважена особа 

      

                    

  

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)       М. П. 

(за наявності) 

Особа, яка відповідає за 

ведення 

бухгалтерського обліку 

      

                    

  

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)   

____________ 
1
 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером 

паспорта. 
 

(грн)
 

Код 

операції 
Розділ Б. Податкові зобов'язання з тютюнових 

виробів, тютюну та промислових замінників 

тютюну (в тому числі тютюнової сировини, 

тютюнових відходів) 

Код 

показника 

додатка 

Сума 

акцизного 

податку 

Б1  Операції з реалізації вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції)  

Д.1 (к. 16) 

Д.2 (к. 17) 

  

Б2 Операції із ввезених(ої) підакцизних товарів 

(продукції) на митну територію України 

Д.1 (к. 16) 

Д.2 (к. 17) 

  

Б3 Інші операції з реалізації та/або передачі в межах 

одного підприємства підакцизних товарів (продукції) 

з метою власного споживання, промислової 

переробки, своїм працівникам, а також здійснення 

внесків підакцизними товарами (продукцією) до 

статутного капіталу, в тому числі: 

Д.1 (к. 16) 

Д.2 (к. 17) 

  

Б3.1 з метою власного споживання х   

Б3.2 для промислової переробки х   

Б3.3 для здійснення внесків до статутного капіталу      

Б3.4 своїм працівникам х   

Б4  Операції з реалізації підакцизних товарів (продукції), 

у тому числі: 

Д.1 (к. 16) 

Д.2 (к. 17)  

  

Б4.1 таких, за якими не звернувся власник до кінця строку 

зберігання 

х   

Б4.2 що за правом успадкування чи з інших підстав 

переходять у власність держави 

х   



Б5 Обсяги втрачених(ої) підакцизних товарів (продукції), 

що перевищують встановлені норми втрат 

Д.1 (к. 16) 

Д.2 (к. 17) 

  

Б6 Обсяги підакцизних товарів (продукції), що ввезені із 

звільненням від оподаткування згідно з підпунктами 

213.3.3, 213.3.10 пункту 213.3 статті 213 розділу VI 

Кодексу, у разі недотримання вимог митних режимів 

Д.1 (к. 16) 

Д.2 (к. 17) 

  

Б7 Обсяги тютюнової сировини, тютюнових відходів, 

тютюну та промислових замінників тютюну, що 

отримані або ввезені із звільненням від оподаткування 

як сировина для виробництва підакцизної продукції у 

разі нецільового використання (підпункти 213.3.5, 

213.3.6 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу) 

Д.1 (к. 16) 

Д.2 (к. 17) 

  

Б8 Обсяги підакцизних товарів (продукції), для 

маркування яких придбавалися марки акцизного 

податку, які були втрачені платником податку 

Д.5 (к. 10)    

Б9 Коригування податкового зобов'язання з 

вироблених підакцизних товарів, у тому числі: 

    

Б9.1  на суму акцизного податку з повернених підакцизних 

товарів (продукції) платнику податку згідно з 

пунктом 217.5 статті 217 розділу VI Кодексу 

Д.1 (к. 16) 

Д.2 (к. 17) 

  

Б9.2  інші випадки  Д.1 (к. 16) 

Д.2 (к. 17)  

  

Б10 Коригування податкового зобов'язання з 

ввезених(ої) підакцизних товарів (продукції), у 

тому числі: 

    

Б10.1  на суму акцизного податку з повернених(ої) 

підакцизних товарів (продукції) платнику податку 

згідно з пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу 

Д.1 (к. 13) 

Д.2 (к. 17) 

  

Б10.2  інші випадки Д.1 (к.16) 

Д.2 (к. 17)  

  

Б11 Сума пільг з операцій, які не підлягають 

оподаткуванню акцизним податком (пункт 213.2 

статті 213 розділу VI Кодексу) 

Д.1 (к. 15) 

Д.2 (к. 17) 

Д.4 (к. 10)  

  

Б12 Сума пільг з операцій, які звільняються від 

оподаткування (пункт 213.3 статті 213 розділу VI 

Кодексу) 

Д.1 (к. 15) 

Д.2 (к. 17) 

Д.4 (к. 9)  

  

Б13 Усього податкових зобов'язань з вироблених 

підакцизних товарів 
(сума значень рядків Б1-Б8, за вирахуванням рядків 

Б2 та Б9), у тому числі: 

х   

Б13.1 за специфічними ставками х   



Б13.2 за адвалорними ставками х   

Б14 Усього податкових зобов'язань з ввезених 

підакцизних товарів 
(значення рядка Б2, за вирахуванням рядка Б10), у 

тому числі: 

х   

Б14.1 за специфічними ставками х   

Б14.2 за адвалорними ставками х   
 

 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей 

Керівник або фізична 

особа - платник 

податку або 

уповноважена особа 

      

                    

  

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)      М. П. 

(за наявності) 

Особа, яка відповідає 

за ведення 

бухгалтерського 

обліку 

      

                    

  

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)   

____________ 
1
 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та 

номером паспорта. 
 

 



(грн)
 

Код 

операції 
Розділ В. Податкові зобов'язання з 

нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що 

використовуються як компоненти моторних 

палив, палива моторного альтернативного (в т. ч. 

біодизеля та його суміші (що не містять або 

містять менш як 70 мас. % нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) 

на основі моноалкільних складних ефірів жирних 

кислот), визначених у підпункті 215.3.4 пункту 

215.3 статті 215 розділу VI Кодексу 

Код 

показника 

додатка 

Сума 

акцизного 

податку 

В1  Операції з реалізації вироблених(ої) в Україні 

підакцизних товарів (продукції) 

Д.1 (к. 16)   

В2 Операції з реалізації та/або передачі в межах одного 

підприємства підакцизних товарів (продукції) з 

метою власного споживання, промислової переробки, 

своїм працівникам, а також здійснення внесків 

підакцизними товарами (продукцією) до статутного 

капіталу, в тому числі: 

Д.1 (к. 16)   

В2.1 з метою власного споживання х   

В2.2 для промислової переробки х   

В2.3 для здійснення внесків до статутного капіталу х   

В2.4 своїм працівникам х   

В3  Операції з реалізації підакцизних товарів (продукції), 

у тому числі: 

Д.1 (к. 16)   

В3.1 конфіскованих х   

В3.2 визнаних безхазяйними х   

В3.3 таких, за якими не звернувся власник до кінця строку 

зберігання 

х   

В3.4 що за правом успадкування чи з інших підстав 

переходять у власність держави 

х   

В4 Обсяги втрачених підакцизних товарів (продукції), 

що перевищують встановлені норми втрат 

Д.1 (к. 16)   

В5 Обсяги підакцизних товарів (продукції), що ввезені із 

звільненням від оподаткування згідно з підпунктами 

213.3.3, 213.3.9 пункту 213.3 статті 213 розділу VI 

Кодексу, у разі недотримання вимог митних режимів 

Д.1 (к. 16)   

В6 Обсяги нафтопродуктів, вироблених в Україні або 

ввезених в Україну за нульовою ставкою або без 

сплати акцизного податку як сировина для 

виробництва етилену, у разі порушення умов їх 

цільового використання (підпункт 229.2.16 пункту 

229.2; підпункт 229.3.18 пункту 229.3 статті 229 

розділу VI Кодексу) 

Д.1 (к. 16)   



 

В7 Обсяги скрапленого газу, використаного не за 

цільовим призначенням (підпункт 213.3.11 пункту 

213.3 статті 213 розділу VI Кодексу) 

Д.1 (к. 16)   

В8 Обсяги нафтопродуктів, що використовуються як 

сировина для хімічної промисловості, вироблених 

або ввезених в Україну за нульовою ставкою 

акцизного податку або без сплати акцизного податку, 

у разі нецільового їх використання (підпункт 229.4.16 

пункту 229.4; підпункт 229.5.18 пункту 229.5 статті 

229 розділу VI Кодексу) 

Д.1 (к. 16)   

В9 Обсяги речовин, що отримані як компоненти 

моторних палив, які використовуються як сировина 

для хімічної промисловості, вироблених або ввезених 

в Україну за нульовою ставкою акцизного податку 

або без сплати акцизного податку, у разі нецільового 

їх використання (підпункт 229.6.14 пункту 229.6; 

підпункт 229.7.16 пункту 229.7 статті 229 розділу VI 

Кодексу) 

Д.1 (к. 16)   

В10 Коригування податкового зобов'язання, у тому 

числі: 

Д.1 (к. 16)   

В10.1  на суму акцизного податку з повернених(ої) 

підакцизних товарів (продукції) платнику податку 

згідно з пунктом 217.5 статті 217 розділу VI Кодексу 

х   

В10.2  інші випадки х   

В11 Сума пільг з операцій, які не підлягають 

оподаткуванню (пункт 213.2 статті 213 розділу VI 

Кодексу) 

Д.4 (к. 10)   

В12 Сума пільг з операцій, які звільняються від 

оподаткування (пункт 213.3 статті 213 розділу VI 

Кодексу) 

Д.4 (к. 9)   

В13 Сума пільг за податковими векселями, виданими при 

отриманні нафтопродуктів за нульовою ставкою 

(пункт 229.2 статті 229 розділу VI Кодексу) 

Д.4 (к. 11)   

В14 Сума пільг за податковими векселями, виданими при 

отриманні нафтопродуктів за нульовою ставкою 

(пункт 229.4 статті 229 розділу VI Кодексу) 

Д.4 (к. 11)   

В15 Сума пільг за податковими векселями, виданими при 

отриманні речовин, що використовуються як 

компоненти моторних палив, які використовуються 

як сировина для хімічної промисловості, за нульовою 

ставкою (пункт 229.6 статті 229 розділу VI Кодексу) 

Д.4 (к. 11)   

В16 Усього податкових зобов'язань 
(сума значень рядків В1-В9, за вирахуванням рядка 

В10), у тому числі з: 

х   

В16.1 бензинів моторних х   

В16.2 інших нафтопродуктів (легких, середніх та важких 

дистилятів), визначених у підпункті 215.3.4 пункту 

215.3 статті 215 розділу VI Кодексу 

х   



В16.3 скрапленого газу х   

В 16.4 речовин, що використовуються як компоненти 

моторних палив 

х   

В 16.5 палива моторного альтернативного х   

В 16.6 біодизеля та його суміші (що не містять або містять 

менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, 

одержаних з бітумінозних порід) на основі 

моноалкільних складних ефірів жирних кислот 

х   

 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей 

Керівник або фізична 

особа - платник 

податку або 

уповноважена особа 

      

                    

  

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)      М. П. 

(за наявності) 

Особа, яка відповідає 

за ведення 

бухгалтерського 

обліку 

      

                    

  

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)   

____________ 
1
 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються 

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та 

номером паспорта. 
 

(грн)
 

Код 

операції 
Розділ Г. Податкові зобов'язання з автомобілів 

легкових, кузовів до них, причепів та 

напівпричепів, мотоциклів (включаючи мопеди), 

велосипедів з допоміжним мотором, з колясками 

або без них, моторних транспортних засобів, 

призначених для перевезення 10 осіб i більше, 

моторних транспортних засобів для перевезення 

вантажів  

Код 

показника 

додатка 

Сума 

акцизного 

податку 

Г1  Операції з реалізації підакцизних товарів (продукції)  Д.1 (к. 16)   

Г2  Операції з реалізації та/або передачі в межах одного 

підприємства підакцизних товарів (продукції) з 

метою власного споживання, промислової переробки, 

своїм працівникам, а також здійснення внесків 

підакцизними товарами (продукцією) до статутного 

капіталу, в тому числі: 

Д.1 (к. 16)   



Г2.1 з метою власного споживання х   

Г2.2 для промислової переробки х   

Г2.3 для здійснення внесків до статутного капіталу х   

Г2.4 своїм працівникам х   

Г3  Операції з реалізації підакцизних товарів (продукції), 

в тому числі: 

Д.1 (к. 16)   

Г3.1 конфіскованих  х   

Г3.2 визнаних безхазяйними х   

Г3.3 таких, за якими не звернувся власник до кінця строку 

зберігання 

х   

Г3.4 що за правом успадкування чи з інших підстав 

переходять у власність держави 

х   

Г4 
  

Операції з обсягів підакцизних товарів (продукції), 

які не підлягали оподаткуванню у разі порушення 

умов пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу  

Д.1 (к. 16)   

Г5 
  

Операції з обсягів підакцизних товарів (продукції), 

які звільняються від оподаткування у разі 

недотримання умов щодо такого звільнення згідно з 

пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу 

Д.1 (к. 16)   

Г6 Обсяги втрачених підакцизних товарів (продукції)  Д.1 (к. 16)   

Г7 Операції з обсягів автомобілів, які в установленому 

законодавством порядку подаються до органів 

внутрішніх справ України для реєстрації або 

перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі 

транспортного засобу, яка до переобладнання під час 

ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з 

УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає 

товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД 

Д.1 (к. 16)   

Г8 Коригування податкового зобов'язання, в тому 

числі: 

    

Г8.1  на суму акцизного податку з повернених підакцизних 

товарів (продукції) платнику податку згідно з 

пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу  

Д.1 (к. 16)   

Г8.2  інші випадки  Д.1 (к. 16)   

Г9 Сума пільг з операцій, які не підлягають 

оподаткуванню (пункт 213.2 статті 213 розділу VI 

Кодексу) 

Д.1 (к. 15) 

Д.4 (к. 10) 

  

Г10 Сума пільг з операцій, які звільняються від 

оподаткування (пункт 213.3 статті 213 розділу VI 

Кодексу) 

Д.1 (к. 15) 

Д.4 (к. 9) 

  

Г11 Усього податкових зобов'язань 
(сума значень рядків Г1 - Г7, за вирахуванням рядка 

Г8), в тому числі: 

х   

Г11.1 моторні транспортні засоби, призначені для 

перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія (крім 

моторних транспортних засобів, зазначених у 

товарній позиції 8702 90 90 згідно з УКТ ЗЕД) 

х   



Г11.2 автомобілі легкові та інші моторні транспортні 

засоби, призначені головним чином для перевезення 

людей (крім моторних транспортних засобів, 

зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ 

ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-

фургони, гоночні автомобілі  

х   

Г11.3 моторні транспортні засоби для перевезення вантажів  х   

Г11.4 кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції 

8703 згідно з УКТ ЗЕД 

х   

Г11.5 мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з 

допоміжним мотором, з колясками або без них 

х   

Г11.6 причепи та напівпричепи для тимчасового 

проживання у кемпінгах типу причіпних будиночків 

х   

Г11.7 автомобілі, які в установленому законодавством 

порядку подаються до органів внутрішніх справ 

України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі 

зміною моделі транспортного засобу, яка до 

переобладнання під час ввезення відповідала 

товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після 

переобладнання відповідає товарній позиції 8703 

згідно з УКТ ЗЕД 

х   

 

 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей 

Керівник або фізична 

особа - платник 

податку або 

уповноважена особа 

      

                    
 

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)      М. П. 

(за наявності) 

Особа, яка відповідає 

за ведення 

бухгалтерського обліку 

      

                    
 

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)   

____________ 
1
 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером 

паспорта. 

 



(грн)
 

Код 

операції 
Розділ Ґ. Податкові зобов'язання з реалізації 

суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

Код 

показника 

додатка 

Сума 

акцизного 

податку 

Ґ1 Усього податкових зобов'язань, 

у тому числі з: 

Д.6 (к. 7)   

Ґ1.1 лікеро-горілчаної продукції Х   

Ґ1.2 виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, 

продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка 

об'ємних одиниць та більше 

    

Ґ1.3 пива Х   

Ґ1.4 тютюну, тютюнових виробів, промислових замінників 

тютюну 

Х   

Ґ1.5 бензинів моторних Х   

Ґ1.6 інших нафтопродуктів (легких, середніх та важких 

дистилятів), визначених у підпункті 215.3.4 пункту 

215.3 статті 215 розділу VI Кодексу 

    

Ґ1.7 скрапленого газу Х   

Ґ1.8 речовин, що використовуються як компоненти 

моторних палив 

Х   

Ґ1.9 палива моторного альтернативного Х   

Ґ1.10 біодизеля та його суміші (що не містять або містять 

менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, 

одержаних з бітумінозних порід) на основі 

моноалкільних складних ефірів жирних кислот 

Х   

Ґ1.11 інших підакцизних товарів Х   

Ґ2 Податкові зобов'язання в розрізі КОАТУУ:     

        

        

        

        

        

        

        

        

 



 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей 

Керівник або фізична 

особа - платник 

податку або 

уповноважена особа 

      

                    

  

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)       М. П. 

(за наявності) 

Особа, яка відповідає 

за ведення 

бухгалтерського 

обліку 

      

                    

  

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)   

____________ 
1
 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються 

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за 

серією та номером паспорта. 
 

(грн)
 

Код 

операції 
Розділ Д. Податкові зобов'язання з оптового 

постачання електричної енергії та виробництва 

електричної енергії, проданої поза оптовим 

ринком електричної енергії 

Код 

показника 

додатка  

Сума 

акцизного 

податку 

Д1 Усього податкових пільг, у тому числі: Д.7 (к. 10)   

Д1.1 операції з реалізації відпущеної електричної енергії 

(для оптового постачальника електричної енергії) 

х   

Д1.2 операції з реалізації відпущеної електричної енергії, 

що продається поза оптовим ринком електричної 

енергії 

х   

Д2 Усього податкових зобов'язань, у тому числі: Д.7 (к. 9)   

Д2.1 операції з реалізації відпущеної електричної енергії 

(для оптового постачальника електричної енергії) 

х   

Д2.2 операції з реалізації відпущеної електричної енергії, 

що продається поза оптовим ринком електричної 

енергії 

х   

 



 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей 

Керівник або фізична 

особа - платник 

податку або 

уповноважена особа 

      

                    
 

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)      М. П. 

(за наявності) 

Особа, яка відповідає 

за ведення 

бухгалтерського обліку 

      

                    
 

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)   

____________ 
1
 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та 

номером паспорта.  

 

 

Разом з декларацією акцизного податку подаються: 
 

Ознака 

подачі 

Кількість 

примірників 

Кількість 

сторінок 

Назва додатка 

  х х Розділ А. Податкові зобов'язання із спирту 

етилового та інших спиртових дистилятів, 

алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом 

спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та 

більше 

  х х Розділ Б. Податкові зобов'язання з тютюнових 

виробів, тютюну та промислових замінників 

тютюну, тютюнової сировини, тютюнових відходів 

  х х Розділ В. Податкові зобов'язання з 

нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що 

використовуються як компоненти моторних 

палив, палива моторного альтернативного, 

біодизеля та його суміші (що не містять або 

містять менш як 70 мас. % нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) 

на основі моноалкільних складних ефірів жирних 

кислот, визначених у підпункті 215.3.4 пункту 

215.3 статті 215 розділу VI Кодексу 

  х х Розділ Г. Податкові зобов'язання з автомобілів 

легкових, кузовів до них, причепів та 

напівпричепів, мотоциклів (включаючи мопеди), 

велосипедів з допоміжним мотором, з колясками 



або без них, моторних транспортних засобів, 

призначених для перевезення 10 осіб і більше, 

моторних транспортних засобів для перевезення 

вантажів 

  х х Розділ Ґ. Податкові зобов'язання з реалізації 

суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

  х х Розділ Д. Податкові зобов'язання з оптового 

постачання електричної енергії та виробництва 

електричної енергії, проданої поза оптовим 

ринком електричної енергії 

      Додаток 1. Розрахунок суми акцизного податку з 

підакцизних товарів (продукції), на які 

встановлено специфічні ставки акцизного податку 

      Додаток 2. Розрахунок суми акцизного податку з 

тютюнових виробів, на які встановлено 

специфічні та адвалорні ставки акцизного податку 

одночасно 

      Додаток 3. Розрахунок суми акцизного податку з 

алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI 

Кодексу) 

      Додаток 4. Розшифровка оборотів, які не 

підлягають оподаткуванню, звільняються від 

оподаткування, оподатковуються за нульовою 

ставкою  

      Додаток 5. Розрахунок суми акцизного податку з 

втрачених марок акцизного податку, що були 

придбані для маркування тютюнових виробів  

      Додаток 6. Розрахунок суми акцизного податку з 

реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів 

      Додаток 7. Розрахунок суми акцизного податку з 

оптового постачання електричної енергії та 

виробництва електричної енергії, проданої поза 

оптовим ринком електричної енергії 

      Додаток 8. Розрахунок суми акцизного податку, 

що збільшує або зменшує податкові зобов'язання 

внаслідок виправлення самостійно виявленої 

помилки, допущеної в попередніх звітних періодах 

      Додаток 9. Зразок доповнення до декларації 

акцизного податку відповідно до пункту 46.4 

статті 46 глави 2 розділу II Кодексу 
 

Дата подання 

декларації 

                    

 

  

 



Засвідчую достовірність зазначених відомостей 

Керівник або фізична 

особа - платник 

податку або 

уповноважена особа 

      

                    

  

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)      М. П. 

(за наявності) 

Особа, яка відповідає 

за ведення 

бухгалтерського 

обліку 

      

                    
 

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)   

____________ 
1
 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та 

номером паспорта. 
 

Ця частина заповнюється посадовими особами контролюючого органу 

"___" ____________ 20__ року  Дата внесення даних до електронної бази податкової 

звітності  

______________________________________________________________________________________ 
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище)) 

За результатами камеральної перевірки  

"___" ____________ 20__ року  порушень (помилок) не виявлено (дата) 

"___" ____________ 20__ року № ______ складено акт (номер, дата) камеральної перевірки 

"___" ____________ 20__ року № ______ надано висновок (номер, дата) до підрозділу 

податкового контролю 

(потрібне зазначити) 

"___" ____________ 20__ року 

____________________________________________________________ 
  (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище)) 

  

 

 

Директор Департаменту податкової, митної політики 

 та методології бухгалтерського обліку М. О. Чмерук 
  



 

 

 

Розділ   Код операції   

(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Ґ, Д), код операції, звітний період 

(місяць, рік)) 

            

  

 

Розрахунок суми акцизного податку 

з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку 
Офіційний курс гривні до євро на перший день ____ кварталу - _____ грн 

 
  

(округлення до трьох знаків після коми)
 

№ 

з/п 
Код товару 

(продукції) 

згідно з 

УКТ ЗЕД  

Опис 

товару 

(продукції) 

згідно з 

УКТ ЗЕД 

Фізичні 

характеристики 

товарів (продукції)  

Одиниця виміру товару 

(продукції)  
Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного 

підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції), з 

переобладнання ввезеного транспортного засобу у 

легковий автомобіль 

Специфічні ставки 

акцизного податку 
Сума 

податкового 

зобов'язання 

місткість міцність, 

об'єм 

циліндра 

та інші 

показ- 

ники 

для 

визначення 

оподатковува- 

ного обороту 

(шт., л, кг) 

для 

обчислення 

акцизного 

податку 

(шт., л, кг, 

куб. см) 

оподатковувані  неоподатковувані з оди- 

ниці 

виміру 

згідно 

із 

законом 

(євро, 

грн) 

для різних 

транспорт- 

них 

засобів, до 

яких 

застосо- 

вується 

коефіцієнт 

(євро) 

у пе- 

рера- 

хунку 

на 

оди- 

ницю 

виміру 

товару 

(про- 

дукції) 

(євро, 

грн)  

неспла- 

чена 

через 

отрима- 

ння 

пільг, 

грн 

яка 

підля- 

гає 

сплаті 

до 

бюд- 

жету, 

грн 

оподатковувані 

(за од. виміру з 

гр. 6) 

база 

оподаткува- 

ння (за од. 

виміру з гр. 

7) 

неоподаткову- 

вані (за од. 

виміру з гр. 6) 

база 

оподаткува- 

ння (за од. 

виміру з гр. 

7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Усього х х х х х х х     
 

Додаток 1 

до декларації акцизного податку 



 

 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей 
 

Керівник або фізична особа - 

платник податку або 

уповноважена особа 

      

                    

  

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)     М. П. 

(за наявності) 

Особа, яка відповідає за 

ведення бухгалтерського 

обліку 

      

                    

  

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)   

____________ 
1
 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про 

право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. 
 

 



 

 

 

 

Розділ   Код операції   

(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Ґ, Д), код операції, звітний 

період (місяць, рік)) 

            

  

 

Розрахунок суми акцизного податку 

з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно 
(округлення до трьох знаків після коми)

 

№ 

з/п 
Код 

товару 

згідно 

з УКТ 

ЗЕД 

Опис 

товару 

згідно 

з УКТ 

ЗЕД 

Власна 

назва 

товару з 

додат- 

ковою 

інфор- 

мацією 

щодо 

характе- 

ристик (за 

наявності) 

Максимальна 

роздрібна 

ціна (далі - 

МРЦ) без 

ПДВ та з 

урахуван- 

ням 

акцизного 

податку 

Вміст 

продукції 

в 

одиниці 

товару, 

на яку 

встанов- 

лено 

МРЦ 

Кількість 

реалізо-

ваного 

(переданого), 

ввезеного 

товару в 

одиницях 

виміру, на 

які 

встановлено 

МРЦ 

Оборот з 

реалізації 

(передачі), 

ввезення 

товару для 

обчислення 

за адвалор- 

ними 

ставками 

(гр. 5 х гр. 

7) 

Кількість 

реалізованого 

(переданого), 

ввезеного 

товару для 

обчислення 

за специфіч- 

ними 

ставками 

податку (гр. 6 

х гр. 7) 

Ставки 

акцизного 

податку, 

встановлені 

Кодексом 

Сума акцизного податку, 

обчислена 
Мінімаль- 

не 

податкове 

зобов'яза- 

ння, 

встанов- 

лене 

Кодексом 

Мінімаль- 

не 

податкове 

зобов'яза- 

ння з 

обсягів 

товару (г 

р. 15 х гр. 

9: 1000) 

Сума 

акцизного 

податку з 

обсягів 

товару 

(гр. 14 

або гр. 

16, яка з 

них має 

більше 

значення) 

адва- 

лорні 
специ- 

фічні 
за 

адвалор- 

ними 

ставками 

(гр. 8 х 

гр. 10 

за 

специфіч- 

ними 

ставками 

(гр. 9 х 

гр. 11: 

1000) 

загальна 

сума 

акцизного 

податку 

(гр. 12 + 

гр. 13) 

грн шт.  шт.  грн шт.  % грн грн грн грн грн грн грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Усього:   х   х х х х х х х х х   
 

Додаток 2 

до декларації акцизного податку 



 

 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей 
 

Керівник або фізична особа - 

платник податку або 

уповноважена особа 

      

                    

  

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)      М. П. 

(за наявності) 

Особа, яка відповідає за 

ведення бухгалтерського 

обліку 

      

                    
 

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)   

____________ 
1
 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про 

право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. 
 

 



 

 

 

Розділ   Код операції   

(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Ґ, Д), код операції, звітний період 

(місяць, рік)) 

            

  

Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI Кодексу) 

(округлення до трьох знаків після коми)
 

№ 

з/п 
Код товару 

(продукції) 

згідно з 

УКТ ЗЕД 

Опис 

товару 

(продукції) 

згідно з 

УКТ ЗЕД 

Вміст 

спирту 

(%) 

Ємність 

пляшки 

(л) 

Кількість 

пляшок 
Оподатковуваний 

оборот (л) 
Ставки 

акцизного 

податку (у 

гривнях за 1 

л 100-

відсоткового 

спирту) 

Сума податк(округлення до трьох знаків після коми)ового 

зобов'язання, грн. 

усього у 

перерахунку 

на 100-

відсотковий 

спирт 

за 

векселями, 

строк 

сплати за 

якими 

настав, або 

сума, 

сплачена 

грошовими 

коштами 

(виходячи 

з фактично 

отриманої 

кількості 

спирту 

згідно з 

актом про 

фактично 

отриману 

кількість 

спирту та 

розрахунку 

акцизного 

податку)  

підлягає збільшенню (+) або 

зменшенню (-) 
інші 

нарахування 
підлягає 

сплаті до 

бюджету, 

грн 
на 

втрати 

в 

межах 

норм 

(-) 

за 

рахунок 

зміни 

ставок 

податку 

(+), (-) 

за 

рахунок 

експорту 

(-) 

фактично 

повернутий 

невиправний 

брак (-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                                

Усього:               

Додаток 3 

до декларації акцизного податку 



 

 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей 
 

Керівник або фізична особа - 

платник податку або 

уповноважена особа 

      

                    
 

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)      М. П. 

(за наявності) 

Особа, яка відповідає за 

ведення бухгалтерського 

обліку 

      

                    
 

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)   

____________ 
1
 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про 

право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. 
 

 



 

 

 

 

Розділ   Код операції   

(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Ґ, Д), код операції, звітний період 

(місяць, рік)) 

            
 

 

 

Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування, оподатковуються за 

нульовою ставкою, гривень 
(округлення до трьох знаків після коми)

 

№ 

з/п 
Код товару 

(продукції) 

згідно з 

УКТ ЗЕД 

Опис 

товару 

(продукції) 

згідно з 

УКТ ЗЕД 

Одиниця 

виміру 

товару 

(продукції) 

(л, кг, куб. 

см, шт.)  

Кількість 

товару 

(продукції) 

(л, кг, куб. 

см, шт.) 

Вміст 

спирту (%) 

в 

алкогольних 

напоях 

Кількість у 

перерахунку 

на 100- 

відсотковий 

спирт (л) 

Код 

пільги 

згідно з 

довідни- 

ком 

податко- 

вих 

пільг 

Сума акцизного податку, не 

сплачена з операцій, що: 
Реквізити отримувача 

товару (продукції), у 

тому числі при передачі 

для власного 

споживання, та 

нерезидента 

Документи, що 

підтверджують операції, 

які не підлягають 

оподаткуванню, 

звільняються від 

оподаткування, 

оподатковуються за 

нульовою ставкою 

звіль- 

няються від 

оподаткува- 

ння (грн) 

не 

підлягають 

оподатку- 

ванню 

(грн) 

оподат- 

ковую- 

ться за 

нульовою 

ставкою 

(грн) 
найменува- 

ння 

(прізвище, 

ім'я, по 

батькові)  

код за 

ЄДРПОУ 

(реєстрацій- 

ний номер 

облікової 

картки 

платника 

податку або 

серія та 

номер 

паспорта)
1
 

дата/ 

дата 

перетину 

митного 

кордону 

номер  тип 

(податко- 

вий 

вексель, 

митна 

деклара- 

ція) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Усього:                           
 

Додаток 4 

до декларації акцизного податку 



 

 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей 
 

Керівник або фізична особа - 

платник податку або 

уповноважена особа 

      

                    
 

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)     М. П. 

(за наявності) 

Особа, яка відповідає за 

ведення бухгалтерського 

обліку 

      

                    
 

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)   

____________ 
1
 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про 

право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. 
 

 



 

 

 

Розділ   Код операції   

(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Ґ, Д), код операції, звітний період (місяць, рік)) 

            

  

 

Розрахунок суми акцизного податку 

з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів 

 
(округлення до трьох знаків після коми) 

№ 

з/п  
Код товару 

(продукції) 

згідно з УКТ 

ЗЕД  

Опис товару 

(продукції) 

згідно з УКТ 

ЗЕД  

Одиниця 

виміру товару 

(продукції), 

шт., кг 

Оборот з 

реалізації 

(передачі), 

ввезення 

тютюнових 

виробів за місяць, 

у якому 

декларувались 

податкові 

зобов'язання, що 

передує місяцю 

виявлення нестачі 

марок акцизного 

податку,  

шт., кг  

Сума податкового 

зобов'язання, 

нарахована за 

місяць, у якому 

декларувались 

податкові 

зобов'язання, що 

передує місяцю 

виявлення нестачі 

марок акцизного 

податку, грн  

Середньозважена 

сума податкового 

зобов'язання на 

одиницю 

реалізованого товару, 

на який встановлено 

максимальну 

роздрібну ціну за 

місяць, у якому 

декларувались 

податкові 

зобов'язання, але не 

менше мінімального 

акцизного 

податкового 

зобов'язання, грн ((гр. 

5: гр. 4) х 20) 

Кількість 

втрачених 

марок 

акцизного 

податку, що 

були придбані 

для 

маркування 

тютюнових 

виробів, шт. 

Сума 

акцизного 

податку, 

сплачена при 

придбанні 

марок 

акцизного 

податку, які 

були 

втрачені, грн 

Сума 

акцизного 

податку, що 

підлягає 

сплаті, з 

кількості 

втрачених 

марок 

акцизного 

податку, грн 

((гр. 7 х гр. 

8)-гр. 9) 

1  2  3  4  5 6 7  8  9 10 

                    

                    

Усього:               

Додаток 5 

до декларації акцизного податку 



 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей 
 

Керівник або фізична особа 

- платник податку або 

уповноважена особа 

      

                    
 

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)      М. П. 

(за наявності) 

Особа, яка відповідає за 

ведення бухгалтерського 

обліку 

      

                    
 

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)   

____________ 
1
 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. 

 

 



 

 

 

Розділ   Код операції   

(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Ґ, Д), код операції, звітний період 

(місяць, рік)) 

            
 

 

Код КОАТУУ   
 

Розрахунок суми акцизного податку 

з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

№ 

з/п 

Вид товару Вартість (з податком 

на додану вартість) 

підакцизних товарів, 

що реалізовані у 

роздрібній 

торговельній мережі, в 

тому числі у мережі 

громадського 

харчування 

Вартість 

підакцизних 

товарів до 

оподаткування, 

грн 

(гр. 3 - гр. 4) 

Ставка 

податку, 

% 

Сума 

податкового 

зобов'язання, 

що підлягає 

сплаті до 

бюджету, грн 

(гр. 5 х гр. 6) 

всього в тому числі 

від реалізації 

товарів для 

комерційного 

використання 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Лікеро-горілчана 

продукція 

          

2 Виноробна 

продукція, інші 

спиртові 

дистиляти, 

продукти з вмістом 

спирту етилового 

8,5 відсотка 

об'ємних одиниць 

та більше 

          

3 Пиво           

4 Тютюнові вироби, 

тютюн та 

промислові 

замінники тютюну 

          

5 Бензини моторні           

6 Інші 

нафтопродукти 

(легкі, середні та 

важкі дистиляти), 

визначені у 

          

Додаток 6 

до декларації акцизного податку 



підпункті 215.3.4 

пункту 215.3 статті 

215 розділу VI 

Кодексу 

7 Скраплений газ           

8 Речовини, що 

використовуються 

як компоненти 

моторних палив 

          

9 Паливо моторне 

альтернативне 

          

10 Біодизель та його 

суміші (що не 

містять або містять 

менш як 70 мас. % 

нафти або 

нафтопродуктів, 

одержаних з 

бітумінозних 

порід) на основі 

моноалкільних 

складних ефірів 

жирних кислот 

          

11 Інші підакцизні 

товари 

          

Усього:   
 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей 
 

Керівник або фізична 

особа - платник 

податку або 

уповноважена особа 

      

                    
 

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)      М. П. 

(за наявності) 

Особа, яка відповідає 

за ведення 

бухгалтерського 

обліку 

      

                    
 

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)   

____________ 
1
 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та 

номером паспорта. 



 

 

 

  

Розділ   Код операції   

(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Ґ, Д), код операції, 

звітний період (місяць, рік)) 

            

  

 

Код КОАТУУ   
 

Розрахунок суми акцизного податку 

з оптового постачання електричної енергії та виробництва електричної енергії,  

проданої поза оптовим ринком електричної енергії 
(округлення до трьох знаків після коми)

 

№ 

з/п  

Код товару 

(продукції) 

згідно з 

УКТ ЗЕД  

Опис товару 

(продукції) 

згідно з 

УКТ ЗЕД  

Вартість (без податку на додану вартість)  Ставка 

акцизного 

податку 

Сума податкового зобов'язання, грн 

відпущеної 

електричної енергії 

для оптового 

постачальника 

електричної енергії 

відпущеної 

електричної енергії, 

що продається поза 

оптовим ринком 

електричної енергії 

підлягає сплаті до 

бюджету (гр. 4, 6 х 

гр. 8) 

не підлягає сплаті 

до бюджету (гр. 

5, 7 х гр. 8)  

на митній 

території 

України 

на 

експорт 

на митній 

території 

України 

на 

експорт 

1  2  3  4  5 6  7 8  9 10  

                    

Усього:     
 

Додаток 7 

до декларації акцизного податку 



 

 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей 
 

Керівник або фізична особа - 

платник податку або 

уповноважена особа 

      

                    
 

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)      М. П. 

(за наявності) 

Особа, яка відповідає за 

ведення бухгалтерського 

обліку 

      

                    
 

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)   

____________ 
1
 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про 

право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. 
 



 

 

 

Розділ   Код операції х 

(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Ґ, Д), код операції, 

звітний період (місяць, рік)) 

            

  

 

Код КОАТУУ
1
   

 

Розрахунок суми акцизного податку, 

що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки,  

допущеної в попередніх звітних періодах 

01  Звітний (податковий) період, що уточнюється             

(місяць, рік) 

02  Платник акцизного податку ____________________________________________ 
(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника) 

  Код за ЄДРПОУ                 
 

  Реєстраційний номер облікової картки 

платника податку або серія та номер паспорта
2
 

                    
 

 

№ 

з/п 

Показники декларації акцизного 

податку 

Розділ А А16.1 А16.2 А16.3 А16.4 А16.5 А17.1 А17.2 А17.3       

Розділ Б Б13.1 Б13.2 Б14.1 Б14.2               

Розділ В В16.1 В16.2 В16.3 В16.4 В16.5 В16.6           

Розділ Г Г11.1 Г11.2 Г11.3 Г11.4 Г11.5 Г11.6 Г11.7         

Розділ Ґ Ґ1.1 Ґ1.2 Ґ1.3 Ґ1.4 Ґ1.5 Ґ1.6 Ґ1.7 Ґ1.8 Ґ1.9 Ґ1.10 Ґ1.11 

Розділ Д Д2.1 Д2.2                   

1 Показник, який уточнюється                         

2 Уточнений показник                          

Додаток 8 

до декларації акцизного податку 



3 Сума акцизного податку, яка 

збільшує (+) податкові 

зобов'язання у зв'язку з 

виправленням помилки 

                        

4 Сума акцизного податку, яка 

зменшує (позитивне значення) 

податкові зобов'язання у зв'язку з 

виправленням помилки  

                        

5 Штраф 3 % (рядок 3 х 3: 100) 

(підпункт "а" абзацу третього 

пункту 50.1 статті 50 глави 2 

розділу II Кодексу) 

                        

6 Штраф 5 % (рядок 3 х 5: 100) 

(підпункт "б" абзацу третього 

пункту 50.1 статті 50 глави 2 

розділу II Кодексу) 

                        

7 Пеня (підпункт 129.1.2 пункту 

129.1 статті 129 глави 2 розділу II 

Кодексу) 

                        

8 Зміст помилки                          
 

 

 

Дата подання: "___" ____________ 20__ року 
 



 

 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей 
 

Керівник або фізична особа - 

платник податку або 

уповноважена особа 

      

                    
 

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
2
)      М. П. 

(за наявності) 

Особа, яка відповідає за 

ведення бухгалтерського 

обліку 

      

                    
 

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
2
)   

____________ 
1
 Код КОАТУУ заповнюється лише у разі виправлення показників розділу Ґ декларації акцизного податку. 

2 
Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про 

право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. 
 

 



 

 

 

Розділ   Код операції   

(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Ґ, Д), код операції, звітний період (місяць, рік)) 

            
 

 

Зразок доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу 

№ 

з/п  

Зміст доповнення 

1 2 

    
 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей 

Керівник або фізична особа - платник 

податку або уповноважена особа 

      

                    
 

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)      М. П. 

(за наявності) 

Особа, яка відповідає за ведення 

бухгалтерського обліку 

      

                    

  

____________ 
(дата) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта
1
)   

____________ 
1
 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за 

серією та номером паспорта. 

 

Додаток 9 

до декларації акцизного податку 


