
Етапи впровадження СЕА РП та СЕ

Реєстрація акцизних складів в СЕАРП, розпорядниками яких будуть платники станом 
на 1 липня 2019 року (для осіб, які вже зареєстровані платниками з реалізації пального)

з 1 травня 
до 1 червня 

Реєстрація АН/РК, які складені до 30 червня 2019 до 15 липня 

Реєстрація платниками акцизного податку (у т. ч. осіб, які зареєстровані платниками у поточній 
системі) та акцизних складів в СЕАРП, розпорядниками яких будуть платники станом на 1 липня 
2019 року (для осіб, які відповідатимуть визначенню платників з реалізації пального з 1 липня)

до 1 липня

1. Формування переліку платників акцизного податку та переліку акцизних складів, по яких 
будуть формуватися ліміти

2. Формування обсягів залишку для перерозподілу з СЕАРП (поточна система) до СЕА РП та 
СЕ (нова система)

3. Розподіл з СЕАРП до СЕА РП та СЕ обсягів залишку пального 

Виходячи з залишків пального в СЕАРП реєстрація 1-го прим. АН, в яких 
зазначені розпорядники та АС/АСП (СЕАРПтаСЕ), де фактично на 01.07.19 
знаходяться такі залишки (платники та СГ, які з 01.07.19 не платники АП) 

з 16 до 20 
липня 

Реєстрація 2-го прим. АН – підтвердження розпорядниками, а також розподіл  
імпортованих до 16 липня обсягів  пального згідно МД

з 16 до 22 
липня 



АКЦИЗНИЙ СКЛАД*СТАЦИОНАРНИЙ

Спеціально обладнані приміщення на 
обмеженій території, розташовані на 

митній території України, де –
розпорядник акцизного складу 
провадить свою господарську 

діяльність:

вироблення

оброблення (перероблення)

змішування

зберігання

розливу, пакування, 
фасування

реалізація

НЕ Є АКЦИЗНИЙ СКЛАД

ПРИМІЩЕННЯ АБО ТЕРИТОРІЯ

загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-
розвантаження та зберігання- пального ≤ 200 м3,

власник або користувач такого приміщення або території 
отримує протягом календарного року пальне ≤1000 м3 (без 
урахування обсягів пального отриманого через роздріб)

використовує пальне виключно на власного споживання або 
промислової переробки і  не реалізує або зберігає його іншим 
особам

власник або користувач яких є СГ - платник єдиного податку 
4групи, який отримує протягом календарного року пальне 
≤10000 м3(без урахування обсягів пального отриманого через 
роздріб),

використовує пальне виключно для потреб власного 
споживання і не реалізує або зберігає його іншим особам

паливний бак для зберігання пального в транспортному засобі 
або технічному обладнанні, пристрої

*Реєструються в СЕАРП та СЕ за заявою



АКЦИЗНИЙ СКЛАД*ПЕРЕСУВНИЙ

Транспортний засіб (автомобільний, 
залізничний, морський, річковий, 

повітряний, магістральний трубопровід), 
на якому переміщується та/або 

зберігається пальне або спирт етиловий 
на митній території України

переміщення в ньому митною
територією України пального або
спирту етилового, що реалізується

зберігання в ньому пального або
спирту етилового на митній
території України

ввезення пального або спирту
етилового на митну територію
України

НЕ Є АКЦИЗНИЙ СКЛАД

ПЕРЕСУВНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ

що використовується суб’єктом
господарювання, який не є
розпорядником акцизного складу,
для переміщення на митній
території України власного
пального або спирту етилового для
потреб власного споживання чи
промислової переробки

*Реєструються в СЕАРП та СЕ з акцизних 

накладних
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1-й примірник
Акцизної накладної  №1  

розпорядником АС №1 –
власником пального

2-й примірник 
Акцизної накладної  №1
розпорядником АС №1Т 
– власником пального

Пересувний 

акцизний склад 

№ 2Т 

(залізн.цистерна

000001)

Акцизний 

склад №2

(отримувач 

пального)

Акцизний склад 

№1

(нафтобаза, 
спиртзавод)

1 –й примірник 
Акцизної накладної № 2

розпорядником АС №1Т –
власником пального

2-й примірник
Акцизної накладної  №2

розпорядником  - АС 
№2Т,

Пересувний 

акцизний склад 

№1Т

(трансп.  засіб 

АА0001АА

1 –й примірник 
Акцизної накладної № 3

розпорядником АС №2Т –
власником пального

2-й примірник
Акцизної накладної  №3
розпорядником АС №2 –

+1000 л. 

(АС №1Т)

-1000 л.

(АС №1)

- 1000 л. 

(АС №1Т)

+1000 л. 

(АС №2Т)

-1000 л. 

(АС №2Т)

+1000 л.

(АС №1)

Реалізація пального та спирту етилового

Акцизна 

накладна №1

Акцизна 

накладна №2

Акцизна 

накладна №3



Реєстрація 
Акцизної  накладної 
в ЄРПН

СЕАРП та СЕ

Виробник

Заявка на 
поповнення обсягів 

залишків

- Акцизний склад
- Пересувний акцизний склад

-Пересувний 
акцизний склад 
(розподіл між 
акцизними складами)

Акт 
інвентаризації 

(спирт) до 
20.07.19

Митна декларація

Імпортер

Збільшення обсягів пального та спирту етилового

Облік пального та спирту  в системі ведеться в  розрізі кодів УКТ ЗЕД, акцизних складів ,  

розпорядників акцизних складів, умов оподаткування (оподатковані, ст. 229 ПКУ, звільнені від 

оподаткування, не підлягають оподаткуванню) 

Реєстрація платників – розпорядників акцизних складів, акцизних складів



Код ЄДРПОУ

Акцизний 
склад/ 
Акцизний 
склад 
пересувний

Код згідно 
УКТЗЕД

Умови оподаткування 
0 – за ставкою на загальних підставах;
Пальне 
1– не підлягає оподаткуванню (експорт);
2 – звільнене від оподаткування  (скрап газ 
населенню, вироб. бензолу);
3 – авіа- та реактивне пальне (вексель);
4 – для нафтохім-, хімпромисловості.

Спирт
1 – експорт;
2 – для підакцизної продукції;
3 – для лікеро-горілчаної продукції;
4 – для виноматеріалів, лікарських засобів, 
продукції органічного синтезу, біоетанолу;
5- хім-, тех-призначення, оцту, парфум.-
косметологічої продукції



• Напрям використання пального:
1 - тара до 5 л.
2 - реалізація з АС  до іншого АС (якщо він відомий) з 
використанням АСП 
3 – розподіл   залишків на 01.07.2019  
4 - роздрібна торгівля  
Напрям використання спирту етилового:

• 1 - у флаконах не більше 100 см3
• 2 - реалізація з АС  до іншого АС (якщо він відомий) з 

використанням АСП 



Напрям використання

Видає-ться

вексель
власне спожи-

вання чи промис-

лова переробка

втрачене, 

зіпсоване, 

знищене

Імпорт / 

Експорт

реалізація пального в 

тарі ємністю до 5-ти 

літрів (включно)

реалізація спирту 

етилового, як лікарський

засіб, у флаконах з 

медичного скла об'ємом

не більше 100 см3

реалізація пального з акцизного 

складу, який є місцем роздрібної 

торгівлі пальним, на яке 

отримано ліцензію на право 

роздрібної торгівлі пальним

«0»

Інші напрями 

використання
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Оподатковується за загальною 

ставкою √ √ √ √ √ √ √
не підлягає оподаткуванню 

(еспорт) √ √ √ √

звільнене від оподаткування (СГ 

для населення) √

на умовах, встановлених пунктами  

229.8 статті 229 √ √ √ √

на умовах, встановлених пунктами 

229.2 – 229.7 статті 229 √ √ √
на умовах, встановлених статтею

225 √ √ √

на умовах, встановлених

підпунктами "а"-" ґ " підпункту

229.1 статті 229 √ √ √

на умовах, встановлених

підпунктами "д"-"ж" підпункту

229.1.1 пункту 229.1 √ √ √

Ведення обліку за умовами оподаткування та напрямами використання



Показник Реалізація з АС

Реалізація з АС 

пересувного до 

іншого АС 

пересувного

Реалізація з АС 

пересувного до  

АС

Ввезення на 

митну

територію

України

Реалізація з АС, 

що є місцем 

роздрібної 

торгівлі пальним  

- платникам АП

Реалізація з АС, 

що є місцем 

роздрібної 

торгівлі пальним  

- не платникам 

АП, не СГ

Підакцизний товар Пальне / спирт 

етиловий

Пальне / спирт 

етиловий

Пальне / спирт 

етиловий

Пальне / спирт 

етиловий

Пальне Пальне

Кількість 

примірників

2 2 2 1 2 1

Термін реєстрації

першого примірника

у день 

складання 

накладної  (не 

пізніше дня 

реалізації)

у день складання 

накладної (не 

пізніше дня 

реалізації)

після отримання  

товару на АС ( не 

пізніше 3 – х 

календ. днів, 

наступних за 

датою складання 

накладної)

Не пізніше дня, 

наступного за 

днем оформлення 

МД

не пізніше 15-ти 

календ. днів, 

наступних за 

датою  складання 

накладної

не пізніше 15-ти 

календ. днів, 

наступних за 

датою  складання 

накладної

Термін реєстрації

другого примірника

(за наявності) 

Не пізніше 3 

календ. днів, 

наступних за 

днем отримання 

товару

Не пізніше 3 

календ. днів, 

наступних за днем 

отримання товару

Не пізніше 3 

календ. днів, 

наступних за днем 

отримання товару

- Не пізніше 3 

календ. днів, 

наступних за днем 

отримання товару

-



Стаття
ПК України

Штрафні санкції
Особливості
застосування

для спирту етилового

п. 120 2.1.  
ст. 120 2

Порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації АН/РК  в ЄРАН, 
встановлених статтею 231 ПК України,

від 2 відс. до  40 відс. (від 91 і більше кал.днів)  

від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального зазначених у таких АН/РК

з 1 жовтня 2019 року

ч. 1 п. 120 2.2.  
ст. 120 2

Відсутність з вини платника акцизного податку реєстрації АН в ЄРАН/ РК протягом більш 
як 120 календарних днів після дати, на яку платник податку зобов'язаний скласти АН/РК, 

тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків суми акцизного податку з 
відповідних обсягів пального, на які платник податку зобов'язаний скласти таку акцизну 

накладну / розрахунок коригування

з 1 жовтня 2019 року

ч. 2 п. 120 2.2.  
ст. 120 2

Відсутність з вини платника акцизного податку, який отримав пальне або спирт 
етиловий, реєстрації в ЄРАН другого примірника АН/ другого примірника РК протягом 
більш як 120 календарних днів після граничного терміну реєстрації другого примірника 
АН/РК-
тягне за собою накладення штрафу в розмірі 2 відсотків суми акцизного податку з 
відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених у такій АН/РК.

з 1 жовтня 2019 року
(для пального та 

спирту етилового)

п. 120 2.3.  
ст. 120 2

Сума акцизного податку для цілей пунктів 120 
2
.1 і 120 

2
.2 цієї статті визначається за 

ставкою, що встановлена на дату реалізації пального, та курсом Національного банку 
України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація пального, 

а для спирту етилового
- за ставкою, що

встановлена на дату 
реалізації спирту 

етилового



Видається вексель
Виробник (2 прим.)Імпортер (3 прим.)

Контролюючий 
орган за місцем 

митного 
оформлення

Контролюючий 
орган за місцем 

знаходження

Цільове 
використання

Автоматичне погашення

Реєстрація АН в ЄРАН 
де відвантажувач

суб’єктами * 
господарювання, які 

здійснюють 
авіапаливозабезпечення 

згідно з чинним 
сертифікатом на 

здійснення наземного 
обслуговування

Надання копій 
первинних документів

Реєстрація АН в ЄРАН 
де отримувач 

суб’єкт 
літакобудування, на 
яких поширюється 
дія норм статті 2 
Закону України 
"Про розвиток 
літакобудівної 
промисловості"

замовники, які 
здійснили 

закупівлю для 
забезпечення 

потреб держави 
або 

територіальної 
громади

підприємство, 
установа та 
організація 

системи 
державного 

резерву

Не цільове 
використання

Сплата по векселю

Штраф 50% від суми 
АП розрахованого за 

ставкою п.215.3.4 
підвищеною на  

кофіцієнт10

Не погашено

Протест векселя, 
звернення до  

банку-авалісту

* Подають   Декларацію акцизного 
податку, де зазначають повітряні судна 
та обсяг заправки




