 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
04 лютого 2014 року N 115


Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва
N
з/п
Дата видачі марок акцизного податку
Найменування (П. І. Б.) одержувача (покупця),
код за ЄДРПОУ (податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків)
Вхідний номер і дата реєстрації Заявки-
розрахунку
в органах доходів і зборів
Тип марки акцизного податку (АВ ЛГП, АВ ВП)
Сума акцизного податку з одиниці маркованої продукції з точністю до тисячного знака, грн
Видано марок акцизного податку
Код та опис товару згідно з УКТ ЗЕД
Сума плати за видані марки акцизного податку
Номер, дата платіжного документа на перерахування плати за марки акцизного податку
Довідка органу доходів і зборів про сплату акцизного податку 
Марки акцизного податку видано за довіреністю
(дата, серія, N),
П. І. Б. одержувача (покупця) марок акцизного податку
Особистий підпис одержувача (покупця) марок акцизного податку






серії
номери
кіль-
кість, шт.



N, дата
сума сплаченого акцизного податку при отриманні марок акцизного податку









почат-
ковий
кін-
цевий








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


____________
* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.


 
В. о. директора Департаменту контролю
за обігом та оподаткуванням
підакцизних товарів
Міністерства доходів і зборів України
О. В. Грєчішкін


 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
04 лютого 2014 року N 115


Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв імпортного виробництва
N
з/п
Дата видачі марок акциз-
ного податку
Найменування (П. І. Б.) імпортера (замовника),
код за ЄДРПОУ (податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків)
Вхідний номер і дата реєстрації Заявки-
розра-
хунку
в органі доходів і зборів
Контракт (договір)
(дата, N, наймену-
вання нерези-
дента)
Тип марки акцизного податку (АІ ЛГП, АІ ВП)
Сума акцизного податку з одиниці маркованої продукції з точністю до тисячного знака, грн
Видано марок акцизного податку
Сплачено акцизного податку
Код та опис товару згідно з УКТ ЗЕД
Сума плати за видані марки акциз-
ного податку
Номер, дата платіж-
ного документа на перераху-
вання плати за марки акцизного податку
Марки акцизного податку видано за довіреністю
(дата, серія, N),
П. І. Б. одержувача (покупця) марок акцизного податку 
Особистий підпис одержувача (покупця) марок акцизного податку







серії
номери
кіль-
кість, шт.
при отри-
манні марок акциз-
ного податку, грн
номер, дата платіжного документа, що підтверджує сплату акцизного податку













почат-
ковий
кін-
цевий








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18


____________
* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.


 
В. о. директора Департаменту контролю
за обігом та оподаткуванням
підакцизних товарів
Міністерства доходів і зборів України
О. В. Грєчішкін



 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
04 лютого 2014 року N 115


Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва
N з/п
Дата видачі марок акцизного податку
Найменування (П. І. Б.) одержувача (покупця),
код за ЄДРПОУ (податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків)
Вхідний номер і дата реєстрації Заявки-
розрахунку
в органі доходів і зборів
Тип марки акцизного податку (ТВ ЗФ, ТВ БФ)
Видано марок акцизного податку
Номер, дата платіжного документа на перерахування плати за марки акцизного податку
Марки видано за довіреністю
(дата, серія, N),
П. І. Б. одержувача (покупця) марок
Особистий підпис одержувача (покупця) марок акцизного податку





серії
номери
кіль-
кість, шт.









почат-
ковий
кін-
цевий




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


____________
* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.


 
В. о. директора Департаменту контролю
за обігом та оподаткуванням
підакцизних товарів
Міністерства доходів і зборів України
О. В. Грєчішкін


 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
04 лютого 2014 року N 115


Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів імпортного виробництва
N
з/п
Дата видачі марок акцизного податку
Наймену-
вання (П. І. Б.) імпортера (замовника),
код за ЄДРПОУ (податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків)
Контракт (договір)
(дата, N, наймену-
вання нерези-
дента)
Вхідний номер і дата реєстрації Заявки-
розрахунку
в органі доходів і зборів
Тип марки акцизного податку (ТІ ЗФ, ТІ БФ)
Видано марок акцизного податку
Сплачено акцизного податку
Сума плати за видані марки акцизного податку
Номер, дата платіжного документа на перераху-
вання плати за марки акцизного податку
Марки акцизного податку видано за довіреністю
(дата, серія, N),
П. І. Б. одержувача (покупця) марок
Особистий підпис одержувача (покупця) марок акцизного податку






серії
номери
кіль-
кість, шт.
при отриманні марок акцизного податку, грн
номер, дата платіжного документа, що підтверджує сплату акцизного податку











почат-
ковий
кін-
цевий







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


____________
* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.


 
В. о. директора Департаменту контролю
за обігом та оподаткуванням
підакцизних товарів
Міністерства доходів і зборів України
О. В. Грєчішкін



