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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
_______________ 2020 року № _____ 












ЗМІНИ
до форми декларації акцизного податку
  
У загальній частині декларації акцизного податку:
у рядку 05:
графу «212.1.12» виключити;
доповнити новою графою «212.1.16»;
примітку 3 після слів «за якими виникають податкові зобов’язання із сплати акцизного податку» доповнити словами «або на здійснення яких платник податку має чинну (у тому числі призупинену) ліцензію».

2.  У третій графі рядка за кодом операції «А15» розділу 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» літеру та цифри «к. 11» замінити літерою та цифрами 
«к. 10».

	У розділі Б «Податкові зобов’язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів)»:

назву розділу доповнити словами «, рідин, що використовуються в електронних сигаретах»;
у третій графі літеру та цифри «(к. 17)» замінити літерою та цифрами 
«(к. 21)».

	 Розділ В «Податкові зобов’язання з реалізації пального» викласти у такій редакції:

                              «(грн)
 
Код
опера-ції
 
Розділ В. Податкові зобов’язання з реалізації пального
 
Код
показника додатка
 
Сума
акциз-ного податку
В1
Операції з реалізації виробленого в Україні пального, підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних (підпункт 213.1.1 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)
Д.1 (к. 16)

В2
Операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу
Д.11 (к. 10)

В3
Операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства пального з метою власного споживання, промислової переробки, реалізації та/або передачі своїм працівникам, а також здійснення внесків пальним до статутного капіталу, у тому числі для:
Д.1 (к. 16)
 
 
В3.1
власного споживання
х
  
В3.2
промислової переробки
х
 
В3.3
здійснення внесків до статутного капіталу
х
 
В3.4
реалізації та/або передачі своїм працівникам
х
 
В4
Операції з реалізації пального, у тому числі:
Д.1 (к. 16)
  
В4.1
конфіскованого
х
 
В4.2
визнаного безхазяйним
 х
 
В4.3
за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання
 х
 
В4.4
яке за правом успадкування чи з інших підстав переходить у власність держави
 х
 
В5
Обсяги втраченого пального, що перевищують встановлені норми втрат
Д.1 (к. 16)
 
В6
Операції з використання товарів (продукції), кодів яких не зазначено згідно з УКТ ЗЕД у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), як пального для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом (підпункт 213.1.13 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)
Д.1 (к. 16)

В7
Обсяги пального, ввезені зі 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)
 
 
В8
Обсяги скрапленого газу, використаного не за цільовим призначенням (підпункт 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу)
Д.1 (к. 16)

В9
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)
 
 
В10
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)
 
 
В11
Обсяги речовин, 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 тому числі за операціями з передачі речовин у межах однієї юридичної особи, 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)
 
 
В12
Обсяги бензинів авіаційних (код 2710 12 31 00 згідно з УКТ ЗЕД) та палива для реактивних двигунів (код 2710 12 70 00, 2710 19 21 00 згідно з УКТ ЗЕД), ввезених на митну територію України або вироблених в Україні, з яких сплачено акцизний податок за ставками, визначеними підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10, у разі нецільового їх використання (підпункт 229.8.11 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу)
Д.1 (к. 16)
 
 
В13
Обсяги бензинів авіаційних та/або палива для реактивних двигунів, реалізовані суб’єктами господарювання, визначеними у підпунктах 2, 3 підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, іншим особам на умовах, встановлених підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу
Д.14 (к. 10 )

В14
Коригування податкового зобов’язання, у тому числі:
 х
 
 
В14.1
на суму акцизного податку з повернених(ої) підакцизних товарів (продукції) платнику податку згідно з пунктом 217.5 статті 217 розділу VI Кодексу
Д.1 (к. 16)
 
 
В14.2
на суму акцизного податку, сплаченого з підакцизної сировини, використаної під час виробництва пального, згідно з пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу
 Д.11 (к. 9)
 
 
В14.3
інші випадки
Д.1 (к. 16)
 
В15
Сума пільг з операцій, які звільняються від оподаткування (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу)
Д.4 (к. 9)
 
 
В16
Сума пільг за податковими векселями, виданими під час отримання нафтопродуктів за нульовою ставкою (пункт 229.2 статті 229 розділу VI Кодексу)
 Д.4 (к. 10)
 
В17
Сума пільг за податковими векселями, виданими під час отримання нафтопродуктів за нульовою ставкою (пункт 229.4 статті 229 розділу VI Кодексу)
 Д.4 (к. 10)
  
В18
Сума пільг за податковими векселями,  виданими під час отримання речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, які використовуються як сировина для хімічної промисловості, за нульовою ставкою, у тому числі за операціями з передачі речовин у межах однієї юридичної особи без оформлення податкового векселя (пункт 229.6 статті 229 розділу VI Кодексу)
 Д.4 (к. 10)
  
В19
Сума пільг за податковими векселями, виданими під час реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів зі сплатою акцизного податку за ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10 (підпункт 229.8.12 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу)
Д.4 (к. 10)

В20
Сума пільг з операцій, визначених     пунктами 213.2, 213.3 статті 213 та      статтею 229 розділу VI Кодексу, застосування яких зупинено відповідно до підпункту 38.5 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу
Д.4 (к. 9, 10)
 

В21
Сума податкових зобов’язань (сума значень рядків В1 – В13 та В20, за вирахуванням рядка В14)
х
 
».
	У розділі 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»:

доповнити розділ після рядка за кодом операції «Г5» новими рядками за  кодами операцій «Г5.1», «Г5.2» такого змісту:
«
Г5.1
Операції з безоплатної передачі транспортних засобів у володіння і користування суб’єктам, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), органам прокуратури у Донецькій та Луганській областях, у разі недотримання умов щодо такого звільнення, згідно з пунктом 31 підрозділу 5 розділу XX Кодексу
Д.13 (к. 16)
 
 
Г5.2
Операції з безоплатної передачі транспортних засобів, визначених підпунктами 215.3.5 – 215.3.52 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку у розпорядження Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб’єктів, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), органів прокуратури у Донецькій та Луганській областях, у разі недотримання умов щодо такого звільнення, згідно з підпунктом 38.12 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу 	
Д.13 (к. 16)

»;
доповнити розділ після рядка за кодом операції «Г9» новими рядками за  кодами операцій «Г9.1», «Г9.2» такого змісту:
«
Г9.1
Сума пільг з безоплатної передачі транспортних засобів у володіння і користування суб’єктам,  які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), органам прокуратури у Донецькій та Луганській областях, згідно з пунктом 31 підрозділу 5 розділу XX Кодексу 
Д.4 (к. 9)
 
 
Г9.2
Сума пільг з безоплатної передачі транспортних засобів, визначених підпунктами 215.3.5 – 215.3.52 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку у розпорядження Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб’єктів, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), органів прокуратури у Донецькій та Луганській областях, згідно з підпунктом 38.12 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу 	
Д.4 (к. 9)

».
	Розділ Е «Податкові зобов’язання з оптового постачання електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії» викласти у такій редакції:

«(грн)
  
Код
операції
 
Розділ Е. Податкові зобов’язання з реалізації електричної енергії
 
Код
показника додатка
 
Сума акциз-ного податку
Е1
Сума податкових зобов’язань з реалізації виробленої  електроенергії
Д. 7 (к. 6)
 
 
».
	У графі «Назва додатка» таблиці «Разом з декларацією акцизного податку подаються»:  

після рядка таблиці:
«



Додаток 13. Розрахунок суми акцизного податку з транспортних засобів, що оподатковуються згідно із підпунктами 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 розділу VI Кодексу
»
доповнити новим рядком такого змісту:
«



Додаток 14. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального під час зміні умов оподаткування згідно з підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу
»;
назву додатка 4 викласти у такій редакції:
«Додаток 4. Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою»;
назву додатка 7 викласти у такій редакції:
«Додаток 7. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії»;
назву додатка 10 викласти у такій редакції:
«Додаток 10. Доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Кодексу».

	У додатках 11, 12 до декларації слова «коригувальними акцизними накладними» замінити словами «розрахунками коригування до акцизних накладних».


	Доповнити декларацію новим додатком 14, що додається.


	Додаток 2 до декларації викласти у новій редакції, що додається.


	У додатку 4:

назви додатка, граф 10, 13 – 15 після слів «за нульовою» доповнити словами «або за зниженою»; 
у графі 8 літери та слова «(Д) або класифікатором звільнень (К)» виключити.

	Додаток 6 до декларації викласти у новій редакції, що додається.


	Додаток 7 до декларації викласти у новій редакції, що додається.


	У додатку 8:

у четвертій графі таблиці:
літеру та цифри «Б13.1» замінити літерою та цифрами «Б12»;
літеру та цифри «В18» замінити літерою та цифрами «В21»;
літеру та цифри «Г11.1» замінити літерою та цифрами «Г10.1»;
літеру та цифри «Е2.1» замінити літерою та цифрою «Е1»;
у п’ятій графі таблиці:
літеру та цифри «Б13.2» замінити літерою та цифрами «Б13»;
літеру та цифри «Г11.2» замінити літерою та цифрами «Г10.2»;
літеру та цифри «Е2.2» виключити;
у шостій графі:
літери та цифри «Б14.1», «Б14.2» виключити;
літери та цифри «Г11.3, Г11.4, Г11.5, Г11.6, Г11.7» замінити літерами та цифрами «Г10.3, Г10.4, Г10.5, Г10.6, Г10.7»;
у сьомій графі:
літери та цифри «Б14.1», «Б14.2» виключити;
літери та цифри «Г11.3, Г11.4, Г11.5, Г11.6, Г11.7» замінити літерами та цифрами «Г10.3, Г10.4, Г10.5, Г10.6, Г10.7»;
у восьмій – десятій графах літери та цифри «Г11.3, Г11.4, Г11.5, Г11.6, Г11.7» замінити літерами та цифрами «Г10.3, Г10.4, Г10.5, Г10.6, Г10.7».

	У додатку 10:

у графі «Розділ» літеру «Б» виключити;
	у назві додатка слово «Зразок» виключити.

Директор Департаменту податкової політики 
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