
Акцизний податок: звітність для власників ввезених вантажних транспортних
засобів, що переобладнано у легкові 

Відповідно до п. п.  212.1.14 п.  212.1 ст.  212 Податкового кодексу України (далі  –
ПКУ)  платником  акцизного  податку  є  особа  –  власник  ввезеного  на  митну  територію
України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з
якого справляється акцизний податок.

Датою  виникнення  податкових  зобов’язань  у  разі  здійснення  переобладнання
вантажного транспортного засобу, який відповідає товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, у
легковий автомобіль, який відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, є дата видачі
документа про відповідність переобладнаного автомобіля вимогам безпеки дорожнього руху.
У цьому випадку акцизний податок сплачується власником такого транспортного засобу не
пізніше дати подання документів до органу, що здійснює державну реєстрацію транспортних
засобів,  для  реєстрації  або перереєстрації  такого транспортного  засобу  (п.  216.11 ст.  216
ПКУ).

При цьому платники акцизного  податку  при зверненні  до органів,  що здійснюють
державну  реєстрацію  транспортних  засобів,  для  реєстрації  або  перереєстрації
переобладнаного  вантажного  транспортного  засобу  у  легковий  автомобіль  зобов’язані
пред’явити квитанції або платіжні доручення про сплату податку з відміткою банку про дату
виконання платіжного доручення.

Власник ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, що
переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок, повинен не
пізніше  20  числа  наступного  звітного  періоду  подати  контролюючому  органу  за  місцем
реєстрації  декларацію  акцизного  податку  за  формою,  затвердженою  у  порядку,
встановленому ст. 46 ПКУ.

Форма декларації  з  акцизного податку (далі  – Декларація),  Порядок заповнення та
подання декларації  акцизного податку (далі – Порядок) затверджені наказом Міністерства
фінансів України від 23.01.2015 №14.

Декларацію  складають  та  подають  особи,  визначені  ст.  212  ПКУ  як  платники
акцизного податку (далі – платник).

За  кожний  встановлений  ПКУ  звітний  період  незалежно  від  того,  чи  провадили
платники господарську діяльність у звітному періоді та чи виникають податкові зобов’язання
зі  сплати  акцизного  податку,  заповнюють  та  подають  відповідні  розділи  та  додатки  до
Декларації:

-  суб’єкти  господарювання,  які  відповідно  до  п.  212.1  ст.  212  ПКУ є  платниками
акцизного податку та мають чинні (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення
діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством;

- платники, визначені п. п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 ПКУ.
Інші платники заповнюють та подають розділи і додатки до Декларації  лише щодо

тих операцій,  які вони здійснюють і за якими у них виникають податкові  зобов’язання зі
сплати акцизного податку.

Так, при сплаті акцизного податку власником ввезеного на митну територію України
вантажного  транспортного  засобу,  що  переобладнується  у  легковий  автомобіль,  з  якого
справляється акцизний податок, заповненню підлягає загальна частина та розд. Г «Податкові
зобов’язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів
(включаючи  мопеди),  велосипедів  з  допоміжним  мотором,  з  колясками  або  без  них,
моторних транспортних засобів,  призначених для перевезення 10 осіб і  більше, моторних
транспортних засобів для перевезення вантажів» Декларації.

Декларація  за  звітний  (податковий)  період,  що  дорівнює  календарному  місяцю,
подається  платником  щомісяця  протягом  20  календарних  днів,  що  настають  за  останнім
календарним днем звітного (податкового) місяця, до контролюючого органу за місцем обліку
такого платника.



Документи, на основі яких визначають витрати на придбання цінних паперів або
фінансових інструментів, з метою заповнення одноразової (спеціальної) добровільної

декларації

Відповідно  до  п.  п.  «ґ»  п.  4  підрозд.  9  прим.  4  розд.  XX «Перехідні  положення»
Податкового  кодексу  України  (далі  –  ПКУ)  об’єктами  одноразового  (спеціального)
добровільного декларування можуть бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 п. 14.1
ст. 14 ПКУ активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (в тому числі
на  праві  спільної  часткової  або  на  праві  спільної  сумісної  власності)  і  знаходяться
(зареєстровані,  перебувають  в  обігу,  є  на  обліку  тощо)  на  території  України  та/або  за  її
межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації  (далі –
Декларація), у тому числі цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом.

Згідно  з  п.  п.  7.2  п.  7  підрозд.  9  прим.  4  розд.  ХХ «Перехідні  положення»  ПКУ
визначено, що для об’єктів декларування, визначених п. п. «ґ» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд.
ХХ «Перехідні положення» ПКУ база для нарахування збору з одноразового (спеціального)
добровільного декларування визначається як: 

вартість придбання або біржова вартість, дійсна станом на дату подання Декларації,
корпоративних прав (акцій), які допущені до біржових торгів;

витрати  на  придбання  (набуття)  декларантом  цінних  паперів  та  інших  фінансових
інструментів, що не допущені до біржових торгів, та часток (паїв) у майні юридичних осіб
або в утвореннях без статусу юридичної особи, інших корпоративних прав або номінальна
вартість таких активів, зазначена у відповідних документах.

Декларант  може  додати  до  Декларації  відповідні  документи  або  належним  чином
засвідчені  їх  копії,  що  підтверджують  вартість  об’єктів  декларування,  які  знаходяться
(зареєстровані) на території України.

Декларант  зобов’язаний документально підтвердити  вартість  об’єктів  декларування
шляхом  додання  до  Декларації  засвідчених  належним  чином  копій  документів,  що
підтверджують  вартість  об’єктів  декларування,  у  разі  якщо  такі  об’єкти  знаходяться
(зареєстровані) за межами України.

Згідно з абзацом 11 ст.  1 Закону України від 16 липня 1999 року №996-XIV «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями (далі –
Закон  №996),  первинний  документ  -  документ,  який  містить  відомості  про  господарську
операцію.

Перелік обов’язкових реквізитів, які повинні мати первинні документи, визначено ч. 2
ст. 9 Закону №996.

Підпунктом  170.2.2  п.  170.2  ст.  170  ПКУ  визначено,  що  документальним
підтвердженням (первинним документом) доходів та витрат за операціями з інвестиційними
активами,  укладеними  в  електронній  формі  на  фондовій  біржі  для  клієнтів  -  учасників
фондової біржі, визнається звіт торговця цінними паперами (брокера), який формується на
базі біржового звіту та договору на брокерське обслуговування.

Форма  Декларації  та  Порядок  подання  одноразової  (спеціальної)  добровільної
декларації затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2021 №439.

Для подання Декларації фізичній особі необхідно увійти до Електронного кабінету,
вхід  до  якого  здійснюється  за  адресою:  https://cabinet.tax.gov.ua,  а  також через  офіційний
вебпортал  ДПС,  та  обрати  меню  «ЕК  для  громадян»,  розділ  «Одноразова  (спеціальна)
добровільна декларація».

Розділ IX «Цінні папери або фінансові інструменти» Декларації містить, зокрема, поле
«Витрати на придбання (набуття) або номінальна вартість», в якому відображаються витрати
на придбання (набуття) декларантом цінних паперів та інших фінансових інструментів або
номінальна вартість таких активів, зазначена у відповідних документах. 

Враховуючи  викладене,  при  заповненні  розд.  IX  «Цінні  папери  або  фінансові
інструменти»  Декларації  витрати  на  придбання  (набуття)  цінних  паперів  або  фінансових
інструментів  визначаються  на  підставі  відповідних  підтверджуючих  документів,  якими
можуть  бути:  звіти  торговця  цінними  паперами  (брокера);  виписки  зберігачів  під  кожне



замовлення,  завірені  печатками  зберігачів;  розрахункові  документи  (платіжні  доручення,
касові ордери тощо), а також інші документи первинного обліку.

Інформація для повторного формування сертифікатів за електронним запитом 
 

Детальну інформацію щодо повторного (дистанційного) формування сертифікатів за
електронним  запитом  розміщено  на  офіційному  інформаційному  ресурсі  Кваліфікованого
надавача  електронних  довірчих  послуг  ІДД  ДПС  (далі  –  КН  ЕДП  ІДД  ДПС)
(https://acskidd.gov.ua).

Повторне  (дистанційне)  формування  сертифікатів  за  електронним  запитом  можна
здійснити онлайн на офіційному інформаційному ресурсі КН ЕДП ІДД ДПС за посиланням:
Головна/«Повторне (дистанційне)  формування сертифікатів за електронним запитом»/ On-
line  (https://acskidd.gov.ua/manage-certificates)  або  за  допомогою програмного  забезпечення
«ІІТ Користувач ЦСК-1». 

Для  початку  використання  сервісу  повторного  (дистанційного)  формування
сертифікатів  за  електронним  запитом  за  допомогою  програмного  забезпечення  «ІІТ
Користувач  ЦСК-1»  платнику  необхідно  встановити  актуальну  версію  безкоштовного
програмного  забезпечення  «ІІТ  Користувач  ЦСК-1»,  яка  доступна  для  завантаження  за
посиланням:  Головна/«Повторне  (дистанційне)  формування  сертифікатів  за  електронним
запитом»/«За допомогою Користувача ЦСК» або Головна/«Отримання електронних довірчих
послуг,  у  тому  числі  для  програмних  РРО»/«Програмне  забезпечення»/«Засіб
кваліфікованого електронного підпису чи печатки - «ІІТ Користувач ЦСК-1»/«Інсталяційний
пакет «ІІТ Користувач ЦСК-1.3.1 (версія:1.3.1.46)».

Додатково  усім  клієнтам  КН  ЕДП  ІДД  ДПС  рекомендовано  переглянути
Відеоінструкцію  з  повторного  формування  сертифіката  за  електронним  запитом
(https://www.youtube.com/watch?v=aq606khOuYM). ). 

Також детальний опис щодо роботи сервісу та перелік можливих помилок розміщено
у відповідних розділах Настанови користувача.

Слід  зазначити,  що скористатися  сервісом повторного (дистанційного)  формування
сертифікатів зможуть лише ті користувачі, які мають:

чинні  сертифікати  (наприклад,  до  закінчення  строку  чинності  сертифікатів
залишилось декілька днів);

незмінні реєстраційні  дані (ПІБ, адреса реєстрації  місця проживання, код ЄДРПОУ
організації тощо);

особистий ключ доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.

Малий бізнес Тернопілля поповнив місцеві скарбниці на майже 690,6 млн грн єдиного
податку

Упродовж  січня-жовтня  2021  року  суб’єкти  господарювання,  які  перебувають  на
спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць Тернопільщини 690,6
млн  грн  єдиного  податку.  Це  на  84  млн  грн  більше,  ніж  очікувалося.  Порівняно  з
аналогічним  періодом  минулого  року  надходження  цього  платежу  зросли  на  103,6  млн
гривень. 

Значна частка сплаченого податку – внесок приватних підприємців. За десять місяців
цього року вони сплатили 462,1 млн грн єдиного податку, що на 91,8 млн грн більше, ніж
минулоріч.  Юрособи  перерахували  за  цей  період  87,8  млн  грн  єдиного  податку.  Це
перевищило очікувані надходження на 20, а минулорічні на 26 відсотків. Відтак від малих
підприємств тергромади краю отримали 14,5 млн грн, а приріст до січня-жовтня 2020 року
склав 18,1 млн гривень.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку, а це четверта група, сплатили
цьогоріч 140 млн грн єдиного податку. 

https://acskidd.gov.ua/


Єдиний податок – платіж, який спрямовується в повному обсязі до місцевих скарбниць.
Відтак  територіальні  громади  можуть  його  використовувати  для  розвитку  своєї
інфраструктури.

Протягом року змінено групу єдиного податку: відображення у звітності

Відповідно до п. 296.2 ст. 296 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники
єдиного  податку  першої  та  другої  груп  подають  до  контролюючого  органу  податкову
декларацію  платника  єдиного  податку  у  строк,  встановлений  для  річного  податкового
(звітного)  періоду,  в  якій  відображаються  обсяг  отриманого  доходу,  щомісячні  авансові
внески,  визначені  п.  295.1  ст.  295  ПКУ,  а  також  відомості  про  суми  єдиного  внеску  на
загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування,  нарахованого,  обчисленого  і
сплаченого в порядку, визначеному законом для даної категорії платників.

Така  податкова  декларація  подається,  якщо  платник  єдиного  податку  не  допустив
перевищення  протягом  року  обсягу  доходу,  визначеного  у  п.  291.4  ст.  291  ПКУ,  та/або
самостійно  не  перейшов  на  сплату  єдиного  податку  за  ставками,  встановленими  для
платників єдиного податку другої або третьої групи.

Пунктом 296.3 ст. 296 ПКУ встановлено, що платники єдиного податку третьої групи
подають  до  контролюючого  органу  податкову  декларацію  платника  єдиного  податку  у
строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. 

Платники  єдиного  податку  третьої  групи  (фізичні  особи)  у  складі  податкової
декларації  платника  єдиного  податку  за  IV квартал  податкового  (звітного)  року подають
також  відомості  про  суми  єдиного  внеску,  нарахованого,  обчисленого  і  сплаченого  в
порядку, визначеному законом для даної категорії платників.

Згідно з п. п. 296.5.1 п. 296.5 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку першої та другої
груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки,  встановлені  для
квартального  податкового  (звітного)  періоду,  у  разі  перевищення  протягом  року  обсягу
доходу, визначеного у п. 291.4 ст. 291 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід
на сплату податку за ставками,  встановленими для платників єдиного податку другої або
третьої (фізичні особи – підприємці) груп, або відмови від застосування спрощеної системи
оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ. 

При  цьому  у  податковій  декларації  окремо  відображаються  обсяг  доходу,
оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої
груп,  обсяг  доходу,  оподаткований  за  ставкою  15  відс.,  обсяг  доходу,  оподаткований  за
новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними главою 1 розд. XIV
«Спеціальні податкові режими» ПКУ, авансові внески, встановлені п. 295.1 ст. 295 ПКУ. 

Платники  єдиного  податку  другої  групи  у  податковій  декларації  окремо
відображають: 

1) щомісячні авансові внески, визначені п. 295.1 ст. 295 ПКУ; 
2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку; 
3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відс. (при перевищенні обсягу доходу).
Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці) у податковій

декларації окремо відображають: 
1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку; 
2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відс. (при перевищенні обсягу доходу).
З  1  січня  2021  року  набув  чинності  наказ  Міністерства  фінансів  України  (далі  –

Мінфін) від 09.12.2020 №752 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України
від 19 червня 2015 року №578» (далі – Наказ №752), згідно з яким внесено зміни, зокрема, до
форми податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (далі
–  Декларація),  затвердженої  наказом  Мінфіну  від  19.06.2015  №578,  внесеними  наказом
Мінфіну від 17.03.2017 №369. 

Декларація за оновленою формою, у редакції Наказу №752, подається починаючи зі
звітних податкових періодів 2021 року.



Отже, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку (першої-третьої груп),
яка протягом року самостійно прийняла рішення про зміну групи платника єдиного податку,
в  т.  ч.  з  IV  кварталу  звітного  року  (незалежно  від  нової  обраної  першої-третьої  групи
платника  єдиного  податку),  подає  до  контролюючого  органу  Декларацію  наростаючим
підсумком у строки,  встановлені  для  квартального податкового (звітного)  періоду,  в якій
заповнює відповідні розділи Декларації для відповідної групи платника єдиного податку, на
якій перебував такий платник.

Надалі  платниками  єдиного  податку,  які  змінили  групу  платника  єдиного  податку
протягом  звітного  року  (з  І,  ІІ  або  ІІІ  кварталу),  подається  Декларація  наростаючим
підсумком платниками єдиного податку першої та другої груп (за умови не перевищення
протягом року обсягу доходу, визначеного для цих груп) у строк, встановлений для річного
податкового  (звітного)  періоду,  а  платниками  єдиного  податку  третьої  групи  у  строки,
встановлені  для  квартального  податкового  (звітного)  періоду,  в  якій  заповнюються
відповідні розділи (показники господарської діяльності):

для платника єдиного податку відповідної групи, на якій перебував такий платник –
показники за минулий період;

для платника єдиного податку відповідної групи, яку обрав (на якій перебуває) такий
платник – показники за податковий (звітний) період.

Тернопільський відділ організації роботи
Організаційно – розпорядчого управління 

Головного управління ДПС у Тернопільській області


