
 
Тимчасові зміни у порядку відвантаження та отримання спирту етилового 

для виробництва дезінфекційних засобів та відпуску  

таких засобів 

 

Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що Законом України від 

30.03.2020 №540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних 

гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» 

запроваджуються тимчасові зміни до Податкового кодексу України (далі - 

ПКУ) стосовно відвантаження та процедури отримання спирту етилового для 

виробництва дезінфекційних засобів та відпуску таких засобів. 

Так, зокрема, до 31 травня 2020 року: 

• дозволено відвантаження спирту етилового з акцизного складу 

виробників спирту етилового виробникам лікарських засобів та виробникам 

продукції хімічного і технічного призначення, включеної до Переліку 

продукції хімічного і технічного призначення, для виробництва якої 

використовується спирт етиловий денатурований, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України, для виробництва дезінфекційних засобів; 

• зі спирту етилового, який використовується для виробництва 

дезінфекційних засобів справляється акцизний податок за ставкою 0 

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту за умови підтвердження його 

цільового використання. 

При цьому до отримання такого спирту із акцизного складу слід 

враховувати, що: 

• податковий вексель видається на суму податку, нарахованого на обсяг 

спирту етилового, що отримується виходячи із ставки, визначеної у пункті 

215.3 статті 215 ПКУ; 

• місця зберігання спирту внесені до Єдиного реєстру місць зберігання 

спирту; 

• кількість спирту, який отримується не може перевищувати об’єм 

наявних у розпорядженні місць зберігання спирту етилового, що внесені до 

Єдиного реєстру місць зберігання спирту; 

• на території виробників дезінфікуючих засобів будуть діяти податкові 

пости. 

До 30 квітня 2020 року встановлюється наступна процедура 

отримання спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів та 

відпуску таких засобів: 

1) Суб'єкти господарювання при виробництві дезінфекційних засобів 

(3808 94 90 00 згідно з УКТЗЕД) з використанням спирту етилового 

денатурованого, за умови встановлення податкових постів у таких суб’єктів, 

не зобов’язані: 

• обладнувати кожне місце отримання спирту етилового 

витратомірами-лічильниками обсягу виробленого спирту етилового, 

зареєстрованими в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників 

обсягу виробленого спирту етилового; 

• обладнувати кожне місце відпуску продукції, для виробництва якої 

використовується отриманий спирт етиловий, витратомірами-лічильниками 



обсягу виробленої продукції, зареєстрованими в Єдиному державному 

реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового. 

При цьому кожне місце відпуску дезінфекційних засобів (3808 94 90 00 

згідно з УКТЗЕД) має бути обладнане, засобами обліку виробленої продукції, 

яка повинна відповідати вимогам законодавства та мати позитивний 

результат повірки або оцінку відповідності, проведені відповідно до 

законодавства. 

2) Державні підприємства, які є одночасно виробниками спирту 

етилового денатурованого та дезінфекційних засобів (код згідно з УКТЗЕД 

3808 94 90 00) мають право використовувати вироблений ними спирт 

етиловий денатурований для виробництва дезінфекційних засобів (код згідно 

з УКТЗЕД 3808 94 90 00) без наявності зареєстрованих витратомірів-

лічильників спирту етилового на лінії виробництва таких дезінфекційних 

засобів за умови обладнання кожного місця відпуску дезінфекційних засобів 

засобами обліку виробленої продукції. 

3) Акцизні склади, на території яких виробляється спирт етиловий 

денатурований для виробництва дезінфекційних засобів (3808 94 90 00 згідно 

з УКТЗЕД), повинні бути обладнані на кожному місці отримання та відпуску 

спирту етилового неденатурованого, розташованому на акцизному складі, 

витратомірами-лічильниками спирту етилового, зареєстрованими в Єдиному 

державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту 

етилового, а також засобами обліку денатуруючих добавок, які повинні 

відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки 

або оцінку відповідності, проведені відповідно до законодавства. 

Витратоміри-лічильники спирту етилового та засоби обліку виробленої 

продукції повинні відповідати вимогам законодавства та мати позитивний 

результат повірки або оцінку відповідності, проведені відповідно до 

законодавства. 

4) Суб'єкти господарювання - виробники спирту етилового 

денатурованого для виробництва дезінфекційних засобів (3808 94 90 00 

згідно з УКТЗЕД) та виробники дезінфекційних засобів (3808 94 90 00 згідно 

з УКТЗЕД) заповнюють електронні документи, а саме подають до 

податкових органів дані про добовий фактичний обсяг отриманого спирту 

етилового та обсяг продукції, виробленої з його використанням, шляхом 

передачі даних з витратомірів-лічильників спирту етилового та засобів 

обліку виробленої продукції. 

 

 


