
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ від 14.06.2021 р. № 

2398/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. 

Товариство повідомляє, що перебуває на загальній системі оподаткування та є 

платником ПДВ. 

Товариство запитує: 

Чи повинно Товариство подавати «Декларацію з акцизного податку», а саме 

Розділ Е та Додаток 7, якщо Товариство не є платником акцизного податку згідно 

п.п. 212.1.13 п. 212.1  ст.212 Кодексу та листа НКРЕКП (не має ліцензії на 

виробництво та продаж електроенергії, не продає її на ринку електроенергії)? 

  

Платниками акцизного податку є, зокрема виробники електричної енергії, які 

мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва 

електричної енергії і продають її на ринку електричної енергії     (п. п. 212.1.13  п. 

212.1 ст. 212 Кодексу). 

Відповідно до п. 223.2 ст. 223 платники податку, визначені п. 2.1 ст.  212 

Кодексу (крім імпортерів підакцизних товарів, зазначених у підпунктах 215.3.4, 

215.3.5, 215.3.5 1, 215.3.5 2, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 

Кодексу), подають щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного 

(податкового) періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію з 

акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 

46 Кодексу. 

Відповідно до п. 46.1 ст. 46 Кодексу податкова декларація, розрахунок – це 

документ, що подається платником податків контролюючому органу у строки, 

встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата 

податкового зобов’язання.  Додатки до податкової декларації є її невід’ємною 

частиною. 

Міністерством фінансів України прийнято наказ від 08.12.2020 № 747 «Про 

затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку 

заповнення та подання декларації акцизного податку», який зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 03.02.2021 за № 145/35767 (далі – наказ № 747). 

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

Наказом № 747 вносяться зміни до форми декларації акцизного податку і 

Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затверджених 

наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 14 (в редакції 

наказу Міністерства фінансів України від 26 вересня 2016 року № 841). 

Зміни, внесені до форми декларації акцизного податку та додатків до неї, 

зумовлені такими змінами до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), а 



саме, зокрема уточнено платника податку та об’єкт оподаткування акцизним 

податком операцій з електроенергією та приведено у відповідність до норм 

чинного законодавства щодо ринку електричної енергії  (п.п. 212.1.13 п. 212.1 ст. 

212 та п.п. 213.1.2 п. 213.1 ст. 213 Кодексу). 

Отже, якщо Товариство здійснює діяльність з виробництва електричної енергії, 

яку використовує виключно для власних потреб і не здійснює її продаж,  не має 

ліцензію на виробництво електричної енергії, не є платником акцизного податку 

відповідно до підпункту 212.1.13 пункту 212.1 статті 212 Кодексу, то відповідно 

у Товариства відсутній обов’язок у поданні декларації акцизного податку. 

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. 

Відповідно до 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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