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08.02.2021 р. 

Щодо приймання електронних документів з акцизного податку  

 

Головне  управління ДПС у м. Києві повідомляє, що 27.01.2021 набув 

чинності наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729 «Про 

затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з 

реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної 

накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення 

(коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) 

залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, 

розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення 

(коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) 

залишку спирту етилового» (далі – Наказ № 729). 

Наказом № 729 затверджено: 

форму заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації 

пального або спирту етилового та/або акцизних складів; 

акцизну накладну форми "П"; 

акцизну накладну форми "С"; 

розрахунок коригування акцизної накладної форми "П"; 

розрахунок коригування акцизної накладної форми "С"; 

форму заявки на поповнення (коригування) залишку пального; 

форму заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового; 

Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування 

акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, 

заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового. 

За повідомленням ДПС, у зв’язку з проведенням тестових робіт 

програмного забезпечення з приймання та обробки нових електронних форм 

документів (акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, 

заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення 

(коригування) залишку спирту етилового, затверджених Наказом № 729), 

продовжено термін приймання електронних документів за попередніми 

формами:  

акцизна накладна форми «П» – J (F) 1203201;  

розрахунок коригування акцизної накладної 

форми «П» – J (F) 1203301;  

заявка на поповнення (коригування) залишку 

пального – J (F) 0210901;  

акцизна накладна форми «С» – J (F) 1203401;  
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розрахунок коригування акцизної накладної 

форми «С» – J (F) 1203501;  

заявка на поповнення (коригування) залишку 

спирту етилового – J (F) 0209902.  

Інформація про приймання електронних форм документів, затверджених 

Наказом № 729, буде розміщена на вебпорталі ДПС додатково.  

 

 

 

 


