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• Нафтогазова Асоціація України - галузеве об’єднання, що представляє інтереси
14 найбільших оптових, роздрібних, видобуваючих, переробних підприємств,
що представляють приватний і державний бізнес, серед них: WOG, ОККО, Shell,
AMIC Україна, SOCAR, KLO, Паралель, ZOG, Glusco, GT, Укргазвидобування,
Центрнафтогазпостач, а також оптові постачальники БНК-Україна та Анвітрейд.

• Учасники Асоціації забезпечують близько 50% роздрібної торгівлі і близько 80%
ринку імпорту нафтопродуктів.

• Головний критерій відбору - позитивна ділова репутація і готовність поділяти
принципи викладені в Кодексі етики учасника Нафтогазової Асоціації України.
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ПРИНЦИПИ МОДЕРНІЗОВАНОЇ СЕАРП :

1. Облік усіх обсягів пального імпортованого, виробленого в України та
експортованого за усіма умовами оподаткування (обсяги, що
оподатковуються за загальними ставками, звільнені від оподаткування,
оподаткуються за ставкою 0%), за виключенням обсягів, що переміщуються
транзитом;

2. Облік обсягів пального за місцями, де вони фактично знаходяться (акцизні
склади, акцизні склади пересувні) та облік фактичного переміщення
пального між ними;

3. Облік обсягів залишків пального ведеться на підставі зареєстрованих
акцизних накладних, заявок на поповнення обсягів пального у СЕАРП та
митних декларацій на імпорт пального в Україну.
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ДЛЯ РОБОТИ МОДЕРНІЗОВАНОЇ СЕАРП :

1. Змінено визначення реалізації пального

2. Змінено визначення акцизних складів пального та розпорядника таких складів

3. Введено нову категорію акцизних складів пересувних та розпорядників таких
складів

4. Змінено визначення платників акцизного податку з пального

5. Визначено порядок реєстрації/перереєстрації в СЕАРП платників, АС, АС
пересувних

6. Змінено правила складання та реєстрації акцизних накладних

7. Побудовані правила переходу з існуючої СЕАРП до модернізованої СЕАРП

8. СЕАРП та ЄРАН працюють в режимі 24/7/365
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РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПАЛЬННОГО з 1 липня 2019 р. є:

будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження)
пального з переходом права власності на таке пальне чи без такого
переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на митній території
України з акцизного складу / акцизного складу пересувного:

до акцизного складу;

до акцизного складу пересувного;

для власного споживання чи промислової переробки;

будь-яким іншим особам.

До реалізації пального також прирівнюється зміна права власності на
пальне, що знаходиться у транспортному засобі.
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НЕ Є РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПАЛЬННОГО з 1 липня 2019 р.:

операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній
території України:

1. у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно), крім операцій з реалізації
такого пального його виробниками;

2. при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для
потреб власного споживання чи промислової переробки суб'єктами
господарювання, які не є розпорядниками акцизного складу.
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АКЦИЗНІ СКЛАДИ ПАЛЬННОГО з 1 липня 2019 р.:

приміщення або територія на митній території України, де
розпорядник акцизного складу проводить свою господарську
діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення),
змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання,
реалізації пального.
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НЕ Є АКЦИЗНИМИ СКЛАДАМИ ПАЛЬННОГО:
1). приміщення або територія, на кожній з яких загальна місткість розташованих
ємностей для зберігання пального не перевищує 200 кубічних метрів, а суб'єкт
господарювання (крім платника єдиного податку четвертої групи) отримує протягом
календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів
(без урахування обсягу пального, отриманого через ПРК ТА АЗС), та використовує
пальне виключно для власного споживання/промислової переробки і не здійснює
операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;

2). приміщення або територія незалежно від загальної місткості розташованих
ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального, власником або
користувачем яких є платник єдиного податку 4 групи, який отримує протягом
календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 10000 кубічних метрів
(без урахування обсягу пального, отриманого через ПРК НА АЗС), та використовує
пальне виключно для власного споживання і не здійснює операцій з реалізації та
зберігання пального іншим особам;

3). паливний бак, як ємність для зберігання пального безпосередньо в
транспортному засобі або технічному обладнанні, пристрої.
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РОЗПОРЯДНИКИ АКЦИЗНИХ СКЛАДІВ З 1 липня 2019 р.:

суб'єкт господарювання - платник акцизного податку, який здійснює виробництво,
оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження,
зберігання, реалізацію пального на акцизному складі та має документи, що
підтверджують право власності або користування приміщеннями та/або
територією, що відносяться до акцизного складу.
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АКЦИЗНИМИ СКЛАДАМИ ПЕРЕСУВНИМИ з 1 липня 2019 р.:

1) є транспортний засіб (автомобільний, залізничний, морський, річковий,
повітряний, магістральний трубопровід), на якому переміщується та/або
зберігається пальне на митній території України, крім переміщення пального
транзитом;

2) не є транспортний засіб, що використовується суб'єктом господарювання, який
не є розпорядником акцизного складу, для переміщення на митній території
України власного пального для потреб власного споживання чи промислової
переробки
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АКЦИЗНІ СКЛАДИ ПЕРЕСУВНІ з 1 липня 2019 р. :

Транспортний засіб набуває статусу АС пересувного протягом періоду його
використання для:

а) переміщення в ньому митною територією України пального, що реалізується
(крім пального, що переміщується митною територією України транзитом);

б) зберігання в ньому пального на митній території України;

в) ввезення пального на митну територію України.
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РОЗПОРЯДНИКАМИ АС пересувних з 1 липня 2019 р. :

1) є суб'єкт господарювання - платник акцизного податку, який є власником
пального та який з використанням транспортного засобу незалежно від того, кому
належить такий транспортний засіб:

реалізує або зберігає пальне;

ввозить пальне на митну територію Україні.

2) не є суб'єктом господарювання (перевізник, експедитор), який здійснює
транспортування пального або спирту етилового.
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ПЛАТНИКИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ з 1 липня 2019 р. :

Суб'єкти господарювання, які:

1) імпортують пальне на територію України;

2) виробляють пальне на території України;

3) здійснюють на територію України операції, які є реалізацією пального та є
розпорядниками акцизних складів та/або акцизних складів пересувних.
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РЕЄСТРАЦІЯ В СЕАРП платників та АС: терміни

Платникам АП з пального потрібно до 01.07.19 р. бути зареєстрованими в
модернізованій СЕАРП (нова назва – СЕАРП та СЕ) та зареєструвати в ній усі свої
акцизні склади. Для цього суб’єктам господарювання, які:

• є платниками АП до 01.07.19 р. та відповідатимуть критеріям платників АП
після цієї дати, потрібно зареєструвати в СЕАРП та СЕ усі свої АС,
розпорядниками яких вони будуть з 01.07.19 р. у період з 01.05.19 по 01.06.19р.

• не є платниками АП до 01.07.19 р., але відповідатимуть критеріям платників АП 
після цієї дати, потрібно зареєструвати в СЕАРП та СЕ усі свої АС, 
розпорядниками яких вони будуть з 01.07.19 р. до 01.07.19 р.
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РЕЄСТРАЦІЯ В СЕАРП платників та АС: механізми
Для реєстрації в СЕАРП та СЕ платників та/або АС необхідно направити в
електронній формі в ДФС заяву на реєстрацію.

У заяві в розрізі КОАТУУ надається інформація про всі наявні у розпорядника
акцизного складу та введені в експлуатацію акцизні склади. Щодо кожного
акцизного складу у заяві зазначається ідентифікатор об’єкта оподаткування, про
який направлено повідомлення відповідно до вимог пункту 63.3 Кодексу, назва,
місцезнаходження та інші дані, встановлені формою заяви.

В СЕАРП та СЕ кожному новому АС автоматично присвоюється уніфікований
номер, який є єдиним в СЕАРП та СЕ і зберігається за акцизним складом до
моменту анулювання його реєстрації. За уніфікованим номером АС обліковується
в СЕАРП та СЕ та зазначається в акцизних накладних.
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АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ В СЕАРП та СЕ
Анулювання реєстрації в СЕАРП ТА СЕ:

• платника податку проводиться за умови, коли в СЕАРП та СЕ дорівнюють нулю
обсяги залишків пального, що обліковуються за таким платником та всіма його АС,
АС пересувними, та за всіма кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

• акцизного складу здійснюється у разі виведення АС з експлуатації та подання
заяви з відміткою про анулювання реєстрації АС у СЕАРП та СЕ. При цьому також
надається повідомлення про закриття та припинення експлуатації такого об’єкта
оподаткування відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу.

Анулювання реєстрації АС проводиться за умови, коли в СЕАРП ТА СЕ дорівнюють
нулю обсяги залишків пального, що обліковуються за таким АС за всіма кодами
товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

При анулюванні реєстрації платника податку анулюється реєстрація всіх його
акцизних складів.
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ОБЛІК В СЕАРП та СЕ акцизних складів пересувних
Транспортні засоби реєструються в СЕАРП та СЕ як АС пересувні автоматично у разі,
якщо вони зазначені в акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі
акцизних накладних, складених на операції, під час здійснення яких переміщується
та/або зберігається пальне у таких транспортних засобах.

Транспортний засіб, в якому знаходиться пальне, право власності на яке
належить декільком розпорядникам акцизного складу пересувного, є декількома
акцизними складами пересувним, кількість яких дорівнює кількості власників
пального, що знаходиться в такому транспортному засобі. Кожний такий
акцизний склад пересувний реєструється як окремий акцизний склад пересувний.

Транспортний засіб, в якому знаходиться пальне, на яке право власності
переходить від одного суб’єкта господарювання до іншого суб’єкта
господарювання, змінює розпорядника акцизного складу пересувного та
вважається іншим акцизним складом пересувним. В момент такого переходу
права власності на пальне складається акцизна накладна.

17



ОБЛІК В СЕАРП та СЕ акцизних складів пересувних

Реєстрація транспортного засобу, як акцизного складу пересувного в СЕАРП та СЕ 
припиняється при одночасному виконанні таких умов:

• стосовно такого АС пересувного в Єдиному реєстрі акцизних накладних 
зареєстровані всі примірники акцизних накладних , в яких був зазначений 
транспортний засіб, як акцизний склад пересувний;

• дорівнюють нулю обсяги пального, які обліковуються в розрізі такого акцизного 
складу пересувного в СЕАРП та СЕ, за всіма кодами товарної підкатегорії згідно з 
УКТЗЕД
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Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне

Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий,
розміщується на офіційному веб-сайті ДФС.

Транспортні засоби, які є акцизними складами пересувних включаються до
Переліку та виключаються з нього автоматично на підставі акцизних накладних,
зареєстрованих в ЄРАН та митних декларацій.
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АКЦИЗНІ НАКЛАДНІ з 1 липня 2019 р.: нові реквізити

Основними новими даними АН є:

1) Ідентифікація усіх отримувачів пального – суб'єктів господарювання;

2) уніфіковані номери АС/АС пересувних, з яких та на які переміщується пальне;

3) ознаки напрямів використання та умов оподаткування пального;

4) ознака щодо реалізації пального з місця роздрібної торгівлі пальним;

5) ознака щодо ввезення пального на територію України;

6) ознака щодо реалізації авіапалива з видачою податкового векселя;

7) адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб'єкт
господарювання - не платник податку зберігає пальне виключно для потреб
власного споживання чи промислової переробки.
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АКЦИЗНІ НАКЛАДНІ з 1 липня 2019 р.: терміни складання
Акцизна накладна складається:

• в день ввезення на митну територію України пального;

• в день реалізації пального або спирту етилового при кожній повній або частковій
операції з реалізації пального або спирту етилового;

• за щоденними підсумками операцій (якщо акцизні накладні не були складені на
ці операції) у разі здійснення реалізації пального за готівку кінцевому
споживачеві (який не є суб'єктом господарювання);

• не пізніше останнього дня такого місяця на весь обсяг реалізованого пального
протягом такого місяця у разі забезпечення безперервного постачання пального;

• не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг втраченого
пального протягом такого місяця
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АКЦИЗНІ НАКЛАДНІ з 1 липня 2019 р.: в 1 примірнику

Акцизна накладна складається в 1 примірнику:

• у разі реалізації пального з акцизного складу/акцизного складу пересувного:

для власного споживання чи промислової переробки або на обсяги
втраченого/зіпсованого/знищеного пального або спирту етилового;

будь-яким іншим особам - не платникам податку;

• при імпорті/експорті пального.

СГ, який склав АН в 1 примірнику самостійно реєструє її в ЄРАН
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АКЦИЗНІ НАКЛАДНІ з 1 липня 2019 р.: в 2 примірниках
Акцизна накладна складається в 2 примірниках у разі реалізації пального:

а) з акцизного складу до іншого акцизного складу, в тому числі через трубопровід
або з використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації
пального або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий;

б) з акцизного складу до акцизного складу пересувного;

в) з акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного;

г) з акцизного складу пересувного до акцизного складу.

СГ, який склав АН в 2 примірниках реєструє 1-й примірник в ЄРАН, а 2-й примірник в
день складання надсилає отримувачу пального, який реєструє такий примірник в
ЄРАН після отримання пального.

Якщо СГ одночасно є особою, яка реалізує та отримує пальне, то він самостійно
складає та реєструє в ЄРАН два примірника.
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АКЦИЗНІ НАКЛАДНІ з 1 липня 2019 р.: реєстрація в ЄРАН
Реєстрація в ЄРАН здійснюється:

• АН, складених при реалізації пального з місця роздрібної торгівлі, на яке отримано ліцензію, - не
пізніше 15 кал. днів, наступних за датою їх складання;

• 1-го примірника АН при реалізації пального з акцизного складу - у день складання такої АН, але
не пізніше реалізації пального з акцизного складу;

• 1-го примірника АН при реалізації пального з акцизного складу пересувного до іншого
акцизного складу пересувного - у день складання такої акцизної накладної, але не пізніше
реалізації пального з акцизного складу пересувного;

• 1-го примірника АН при реалізації пального з акцизного складу пересувного до акцизного
складу - після фактичного отримання пального на акцизний склад, але не пізніше 3-х кал. днів,
наступних за датою складання АН;

• 1-го примірника АН при імпорті пального - не пізніше дня, наступного за днем оформлення
митної декларації;

• 2-го примірника АН - після фактичного отримання пального на акцизний склад /акцизний склад
пересувний, але не пізніше 3-х кал. днів, наступних за днем отримання;

• розрахунку коригування - не пізніше 3-ох кал. днів, наступних за датою його складання.
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АКЦИЗНІ НАКЛАДНІ з 1 липня 2019 р.: ЄРАН не працює
У разі неможливості зареєструвати АН в ЄРАН у зв'язку з технічними причинами:

• ДФС зобов'язаний невідкладно розмістити на своєму веб-сайті повідомлення
про виявлення такої технічної помилки із зазначенням дати та часу її початку,
вжити всіх заходів для відновлення роботи ЄРАН, за результатами яких розмістити
на своєму веб-сайті повідомлення про усунення технічної помилки із
зазначенням дати та часу її завершення.

• СГ в такий період має право переміщувати пальне транспортними засобами за
наявності товарно-транспортної накладної, яка повинна містити інформацію з
відповідної акцизної накладної;

Такий СГ зобов'язаний протягом 3-х кал. днів з дня відновлення роботи ЄРАН
зареєструвати всі акцизні накладні / розрахунки коригування, граничний термін
реєстрації яких припадає на період існування технічної помилки.

ШТРАФНІ САНКЦІЇ ЗА ТАКУ НЕСВОЄЧАСНУ РЕЄСТРАЦІЮ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ
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ОБЛІК ОБСЯГІВ ПАЛЬНОГО В СЕАРП та СЕ з 1 липня 2019 р.
В СЕАРП та СЕ зміна показника:

• АНаклВид відбувається у день реєстрації в ЄРАН 1-го примірника акцизної
накладної;

• АНаклОтр - у день реєстрації в ЄРАН 2-го примірника акцизної накладної,
складеної по операціям з реалізації пального;

• АНаклОтр у день реєстрації в ЄРАН 1-го примірника акцизної накладної,
складеної при імпорті пального.

Облік обсягів імпортованого пального в СЕАРП проводиться в такій послідовності:

1) зараховуються автоматично на підставі оформлених митних декларацій у
розрізі платників податку та умов оподаткування пального за кожним кодом
товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;

2) розподіляються між АС пересувними, що використовуються під час такого
ввезення, на підставі акцизних накладних, зареєстрованих в ЄРАН, складених
платником податку - розпорядником таких акцизних складів пересувних.
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ПЕРЕХІД З ІСНУЮЧОЇ ДО МОДЕРНІЗОВАНОЇ СЕАРП та СЕ:
особливі терміни реєстрації АН в ЄРАН

Акцизні накладні / розрахунки коригування, складені:

• до 30 червня 2019 року (включно), реєструються в ЄРАН до 15 липня 2019 року
(включно);

• з 1 до 31 липня 2019 року (включно), реєструються в ЄРАН у період з 23 липня до
15 серпня 2019 року (включно);

• з 1 серпня 2019 року, реєструються в ЄРАН у загальному порядку.
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ПЕРЕХІД З ІСНУЮЧОЇ ДО МОДЕРНІЗОВАНОЇ СЕАРП та СЕ:
перенос/розподіл обсягів залишків пального

Для розподілу обсягів залишків пального, що обліковуються у платників податку в
СЕАРП, між акцизними складами / акцизними складами пересувними, де такі
обсяги залишків пального знаходяться фактично станом на 1 липня 2019 року:

а) платники податку, у яких станом на 16.07.19р. року в СЕАРП обліковуються обсяги
пального, зобов'язані скласти АН в 2-х примірниках на такі обсяги пального,
перший примірник зареєструвати в ЄРАН з 16 до 20 липня 2019 року (включно), із
зазначенням в акцизних накладних акцизних складів / акцизних складів пересувних,
де такі обсяги пального фактично знаходилися станом на 01.07.19р., та
розпорядників таких акцизних складів / акцизних складів пересувних;

б) після виконання таких вимог розпорядник акцизного складу / акцизного складу
пересувного, на акцизному складі/акцизному складі пересувному якого такі
обсяги фактично знаходилися станом на 01.07.19р., зобов'язаний з 16 до 22 липня
2019 року (включно) зареєструвати в ЄРАН 2-й примірник отриманої акцизної
накладної.
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ПЕРЕХІД З ІСНУЮЧОЇ ДО МОДЕРНІЗОВАНОЇ СЕАРП та СЕ:
розподіл обсягів імпортованого пального

Обсяги імпортованого пального з 1 до 15 липня 2019 року (включно)
обліковуються в СЕАРП та СЕ в такій послідовності:

1) 16 липня 2019 року зараховуються автоматично на підставі оформлених митних
декларацій у розрізі платників податку та умов оподаткування пального за кожним
кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;

2) з 16 до 22 липня 2019 року (включно) розподіляються між акцизними складами
пересувними, що використовуються під час такого ввезення, на підставі акцизних
накладних, зареєстрованих в ЄРАН, складених платником податку - розпорядником
таких акцизних складів пересувних.

29



Дякуємо за увагу!
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