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• Нафтогазова Асоціація України - галузеве об'єднання, що представляє інтереси найбільших
гравців нафтогазового ринку.
• На сьогоднішній день до складу Асоціації входять 13 найбільших оптових, роздрібних,
видобувних, переробних підприємств, що представляють національний, міжнародний,
приватний і державний бізнес, серед них: WOG, ОККО, Shell, AMIC Україна, SOCAR, KLO,
Паралель, SunOil, Glusco, Газтрон, Укргазвидобування, Центрнафтогазпостач і БНК-Україна.
• 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.
• Збалансованість і стратегічний підхід до галузі.
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ЯКЕ МІСЦЕ ЗАЙМУТЬ ВИТРАТОМІРИ ТА РІВНЕМІРИ
В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЮ
ЗА НЕЛЕГАЛЬНИМ РИНКОМ ПАЛЬНОГО?
• Встановлення витратомірів-лічильників та рівнемірів й передача даних з них до
ДФС потрібні з метою побудови комплексної системи контролю за фактичним
обігом та залишками пального на НПЗ, нафтобазах та АЗК.
• Показники системи контролю за фактичним обігом та залишками пального на
акцизних складах будуть співставлятися з показниками модернізованої СЕАРП,
що дозволить в автоматичному режимі виявляти необліковані обсяги пального, з
якого не сплачені податки.
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ХТО ТА ДЕ ПОВИНЕН ВСТАНОВИТИ
ВИТРАТОМІРИ-ЛІЧИЛЬНИКИ та РІВНЕМІРИ
Витратоміри-лічильники та рівнеміри (далі - ЗВТ) необхідно встановити на акцизних
складах*.
*Акцизними складами є приміщення або територія на якій здійснюється вироблення,
оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження,
зберігання, реалізація пального.
На кожному розташованому на акцизному складі:
• місці відпуску пального наливом з акцизного складу встановлюється витратомірлічильник;
• на кожному введеному в експлуатацію стаціонарному резервуарі встановлюється
рівнемір.
Акцизні склади, на яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату,
природного газу та їх суміші, з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що
передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне),
обладнуються тільки витратомірами – лічильниками на кожному місці відпуску готової
підакцизної продукції (пального) наливом з такого акцизного складу.
Паливороздавальні колонки, на які є позитивні результати повірки або оцінка відповідності
виконують функції витратомірів-лічильників.
АКЦИЗНІ СКЛАДИ, ВИТРАТОМІРИ-ЛІЧИЛЬНИКИ, РІВНЕМІРИ та РЕЗЕРВУАРИ ПОТРІБНО
ЗАРЕЄСТРУВАТИ В ДФС.
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ДЕ НЕ ПОТРІБНО ВСТАНОВЛЮВАТИ ЗВТ?
Не обладнуються витратомірами – лічильниками та рівнемірами – лічильникам
1. Акцизні склади, на яких здійснюється виключно зберігання та реалізація пального, що
отримується та реалізується у тарі виробника без зміни розфасовки, а також скрапленого
газу природного, бензолу, метанолу.
2. Приміщення або території, які не є акцизними складами, зокрема:
а) приміщення або територія, на кожній з яких загальна місткість розташованих ємностей не
перевищує 200 кубічних метрів, а суб’єкт господарювання (крім платника єдиного податку
четвертої групи) - власник або користувач такого приміщення або території отримує
протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів
(без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях
роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії) та використовує пальне
виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки та не здійснює
операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;
б) приміщення або територія, незалежно від загальної місткості розташованих ємностей,
власником або користувачем яких є суб’єкт господарювання - платник єдиного податку
четвертої групи, який отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не
перевищують 10000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через
паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні
ліцензії) та використовує пальне виключно для потреб власного споживання та не здійснює
операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам.
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ГРАНИЧНІ ТЕРМІНИ ВСТАНОВЛЕННЯ ВИТРАТОМІРІВ та РІВНЕМІРІВ

Розпорядники акцизних складів зобов’язані обладнати акцизні склади
витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та
зареєструвати їх в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників
та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі у такі строки:
• акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких
перевищує 20000 куб. метрів – не пізніше 1 липня 2019 року;
• акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких
перевищує 1000 куб. метрів, але не перевищує 20000 куб. метрів –
не пізніше 1 жовтня 2019 року;
• акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких не
перевищує 1000 куб. метрів – не пізніше 1 січня 2020 року.
Вітчизняні підприємства, на яких здійснюється діяльність з переробки
нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші з метою
вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний
технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне) повинні
встановити витратоміри до 1 січня 2020 року.
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ВИМОГИ ДЛЯ ВИТРАТОМІР-ЛІЧИЛЬНИКІВ та РІВНЕМІРІВ

• Витратоміри-лічильники та резервуари повинні відповідати
вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки
або оцінку відповідності.
• Рівнеміри-лічильники повинні відповідати вимогам
законодавства та мати позитивний результат повірки або оцінку
відповідності або калібрування.
У разі відсутності позитивного результату повірки або оцінки
відповідності, або калібрування витратомірів-лічильників та
рівнемірів, вони вважаються не встановленими.
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ЯКІ ПОКАЗНИКИ ПОТРІБНО СФОРМУВАТИ НА АКЦИЗНОМУ СКЛАДІ?
На кожному акцизному складі щоденно (крім днів, в які акцизний
склад не працює) потрібно формувати дані щодо:
• фактичних залишків пального на початок та кінець звітної доби;
• добового фактичного обсягу отриманого та реалізованого пального
(далі - обсяг обігу пального).
Такі данні формуються у розрізі видів пального за кодами УКТ ЗЕД у
літрах, приведених до температури 150 С.
Нафтопереробні заводи формують тільки данні щодо добового
фактичного обсягу реалізованого пального.
Дані формуються після проведення останньої операції з обігу пального
у звітній добі, але не пізніше 23 години 59 хвилин такої доби, до
початку здійснення операцій з обігу пального у добу, наступну за
звітною добою, та передаються до ДФС не пізніше ніж до 23 години 59
хвилин доби, наступної за звітною добою.
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ЯК СФОРМУВАТИ ПОКАЗНИКИ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ ЗВТ?
На кожному акцизному складі за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з
УКТ ЗЕД формуються показники щодо:
• обсягів залишків пального на початок звітної доби та на кінець звітної доби, що
визначаються шляхом підсумовування обсягів залишків пального в кожному
резервуарі на підставі показників рівнемірів-лічильників, встановлених на таких
резервуарах, розташованих на такому акцизному складі;
• добового обсягу реалізованого пального, що визначається шляхом
підсумовування обсягів реалізованого за звітну добу пального через кожне місце
відпуску пального наливом з акцизного складу на підставі показників
витратомірів-лічильників, встановлених на кожному місці відпуску пального
наливом з акцизного складу, розташованих на такому акцизному складі;
• добового обсягу отриманого пального, що визначається шляхом віднімання від
обсягу залишку пального на кінець звітної доби обсягу залишку пального на
початок звітної доби та додавання добового обсягу реалізованого пального з
такого акцизного складу.
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ЯК ФОРМУВАТИ ПОКАЗНИКИ, ЯКЩО ЗВТ НЕ ПРАЦЮЄ?
Під час виходу з ладу, проведення повірки або калібрування рівнеміра-лічильника
або витратоміра-лічильника, визначення даних щодо обсягів залишків пального та
обсягів обігу пального, здійснюється:
• у мірах повної місткості,
• за допомогою рулетки та метроштока,
• переносного (портативного) рівнеміра-аналізатора.
Такі засоби повинні мати позитивні результати повірки та їх можна застосувати для
вимірювання не довше:
• 20 календарних днів поспіль для усіх акцизних складів крім АЗС (для АЗС - 15
календарних днів поспіль),
• та не частіше 4 разів протягом календарного року.
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В ЯКІЙ ФОРМІ ВІДПРАВЛЯТИ ДАННІ В ДФС?
• Дані щодо залишків пального та обсягу обігу пального передаються
електронними засобами зв'язку у формі електронних документів.
• Форма електронних документів затверджується Мінфіном.
• Електронні документи заповнюються автоматично шляхом передачі до них
даних з витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників.
• Під час виходу з ладу, проведення повірки або калібрування рівнеміралічильника або витратоміра-лічильника - заповнюються відповідальною
особою розпорядника акцизного складу.
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КОЛИ ВІДПРАВЛЯТИ ДАННІ в ДФС?
• Дані передаються до ДФС щоденно (крім днів, коли акцизний склад не
працює) не пізніше ніж до 23 години 59 хвилин доби, наступної за звітною
добою.
• Про неробочі дні потрібно повідомити ДФС.
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ДОПУСТИМІ ПОХИБКИ ПОКАЗНИКІВ ПРИ СПІВСТАВЛЕННІ З СЕАРП

При співставленні показників витратомірів-лічильників та рівнемірів з
показниками СЕАРП допускаються розбіжності не більше, ніж на 5% обсягу

обігу або залишків пального (для скрапленого газу (пропану або суміші
пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, на які встановлено однакові
ставки акцизного податку, - не більше, ніж на 15%) чи не більше, ніж на 2%
об’єму відповідного резервуару.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Порушення вимог щодо встановлення та реєстрації витратомірів та рівнемірів
Штрафи у розмірі:
 20000 гривень за кожний необладнаний резервуар та/або не зареєстрований рівнемір –
лічильник, а також за кожне необладнане місце відпуску пального наливом з акцизного
складу та/або не зареєстрований витратомір-лічильник;
50000 гривень за кожне аналогічне повторне порушення протягом року.
Такі штрафи застосовуються:
з 1 липня 2019 року - до розпорядника акцизного складу, на акцизному складі якого
розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 20000 куб. метрів;
з 1 жовтня 2019 року - до розпорядника акцизного складу, на акцизному складі якого
розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1000 куб. метрів, але не
перевищує 20000 куб. метрів;
з 1 січня 2020 року - до розпорядника акцизного складу, на акцизному складі якого
розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 куб. метрів.
Порушення вимог щодо відправлення даних витратомірів та рівнемірів до ДФС
Штраф у розмірі 1 000 гривень за кожний не переданий електронний документ до ДФС.
Такий штраф застосовується з 1 січня 2020 року
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Дякуємо за увагу!
Свобода і влада вимагають відповідальності
Джавахарлал Неру
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