
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ від 14.06.2021 р. № 

2393/ІПК/99-00-09-03-02-06 

Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу 

України (далі – Кодекс) розглянула звернення Товариства стосовно надання 

індивідуальної податкової консультації щодо практичного застосування окремих 

норм податкового законодавства, та в межах компетенції повідомляє. 

У зверненні Товариство повідомляє, що воно зареєстровано як платник 

податку, має зареєстровані акцизні склади паливно-мастильних матеріалів, 

ліцензія на право зберігання пального виключно для потреб власного 

споживання. 

Як зазначено у зверненні в 2021 році Товариство має статус платника 

єдиного податку четвертої групи. 

У зв’язку з тим, що Товариство використовує паливно-мастильні 

матеріали, виключно у власній господарській діяльності, та не передає їх 

третім особам (що може бути кваліфіковано, як реалізація пального), а 

заправляє лише орендований транспорт, що не вважається реалізацією в 

розумінні Кодексу для цілей акцизного податку, та не перевищує об’єми 

зберігання пального, як платник єдиного податку 4 групи. Товариством 

було прийнято рішення про анулювання реєстрації акцизного складу та 

статусу платника акцизного податку. 

Станом на 11.05.2021 року с СЕА РП на акцизному складі зареєстровано   л. 

пального. 

Враховуючи зазначене Товариство запитує, яким чином після анулювання 

реєстрації акцизного складу обнулити залишки пального із СЕА РП? 

До зазначених запитань. 

Порядок реєстрації платників акцизного податку - розпорядників акцизних 

складів / акцизних складів пересувних, акцизних складів / акцизних складів 

пересувних у системі електронного адміністрування реалізації пального та 

спирту етилового визначено Порядком електронного адміністрування реалізації 

пального та спирту етилового, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 



України             від 24.04.2019 № 408 «Деякі питання електронного 

адміністрування реалізації пального та спирту етилового» (далі - Порядок № 

408). 

Відповідно до п. 12 Порядку № 408 виключення платника акцизного податку з 

реєстру платників здійснюється: 

в разі, коли відповідна особа подає заяву про анулювання реєстрації у зв’язку з 

припиненням діяльності з реалізації пального або спирту етилового. Заява 

надсилається у порядку, встановленому для реєстрації, та розглядається 

контролюючим органом протягом трьох робочих днів після її надходження. У 

такому разі датою анулювання реєстрації платника акцизного податку є дата 

виключення його з реєстру платників; 

за самостійним рішенням контролюючого органу за основним місцем обліку 

особи, стосовно якої до Єдиного державного реєстру внесено запис про 

припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності 

фізичною особою - підприємцем. Зазначене рішення контролюючий орган 

приймає протягом трьох робочих днів після надходження відомостей з Єдиного 

державного реєстру. У такому разі датою анулювання реєстрації платника 

акцизного податку є дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про 

його припинення. 

Анулювання реєстрації платника акцизного податку проводиться за умови, що 

в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового 

дорівнюють нулю значення показників обсягів залишків пального / спирту 

етилового, що обліковуються за таким платником, всіма його акцизними 

складами / акцизними складами пересувними та кодами товарної підкатегорії 

згідно з УКТЗЕД. 

Анулювання реєстрації акцизного складу здійснюється в разі виведення 

акцизного складу з експлуатації та подання заяви з відміткою про анулювання 

реєстрації акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації 

пального та спирту етилового. У разі подання зазначеної заяви платником 

акцизного податку надсилається повідомлення про закриття та припинення 

експлуатації такого об’єкта оподаткування відповідно до вимог пункту 63.3 

статті 63 Кодексу. 

Анулювання реєстрації акцизного складу проводиться за умови, що в системі 

електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового 

дорівнюють нулю значення показників обсягів залишків пального / спирту 

етилового, що обліковуються за таким акцизним складом за всіма кодами 

товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД. 

У разі анулювання реєстрації платника акцизного податку анулюється 

реєстрація всіх його акцизних складів. 

Отже, враховуючи зазначене анулювання реєстрації платника акцизного 

податку, та анулювання реєстрації акцизних складів Товариства можливе за 

умови, що в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту 

етилового дорівнюють нулю значення показників обсягів залишків пального, що 

обліковуються за такими акцизними складами за всіма кодами товарної 

підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД. 

Відповіно до п. 232.3 ст. 232 Кодексу платник податку має право зареєструвати 

акцизні накладні та/або розрахунки коригування, а також коригування до заявок 



на поповнення обсягу залишку пального в Єдиному реєстрі акцизних накладних 

на обсяг реалізованого пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з 

УКТ ЗЕД (åАНакл), обчислений за такою формулою: 

åАНакл = åАНаклОтр + åАМитн + åЗаявкиПоповн - åКоригЗаявкиПоповн - 

åАНаклВид - åВтрат - åАМитнЕкспорт. 

 В зазначеній у п. 232.3 ст. 232 Кодексу формулі, за якою обчислюється обсяг 

пального, на яке платник може зареєструвати акцизні накладні / розрахунки 

коригування, враховуються, зокрема обсяги пального: 

за отриманими платником податку акцизними накладними, зареєстрованими в 

Єдиному реєстрі акцизних накладних, що підтверджено другим примірником 

такої акцизної накладної, зареєстрованим в Єдиному реєстрі акцизних накладних 

(які збільшують обсяг, що обчислюється за формулою); 

за виданими платником податку акцизними накладними, зареєстрованими в 

Єдиному реєстрі акцизних накладних, та розрахунками коригування до таких 

акцизних накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних 

(які зменшують обсяг, що обчислюється за формулою). 

Поряд з цим інформуємо, що пунктом 528 підрозділу 10 розділу XX Кодексу 

тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому 

завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій 

території України з метою запобігання поширенню на території України 

коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених, 

зокрема статтями 52 і 53 розділу II Кодексу щодо надання контролюючими 

органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі. 

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має 

індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником 

податків, якому надано таку консультацію. 
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