
Запитували? Відповідаємо! 

Чи подається декларація акцизного податку платником, який 

протягом звітного періоду не провадив господарську діяльність? 

Згідно з п. 223.2 ст. 223 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники 

податку, визначені п. 212.1 ст. 212 ПКУ (крім імпортерів підакцизних 

товарів, зазначених у підпунктах 215.3.4, 215.3.5, 215.3.5 прим. 1, 215.3.5 

прим. 2, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 п. 215.3 ст. 215 ПКУ), подають щомісяця не 

пізніше 20 числа наступного звітного (податкового) періоду контролюючому 

органу за місцем реєстрації декларацію з акцизного податку (далі – 

Декларація) за формою, затвердженою у порядку, встановленому ст. 46 ПКУ. 

Відповідно до п. 49.2 прим. 1 ст. 49 ПКУ платники, визначені п.п. 

212.1.15 п. 212.1 ст. 212 ПКУ, а також платники, які мають діючі (у тому 

числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною 

продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані 

за кожний встановлений ПКУ звітний період подавати податкові декларації 

незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у 

звітному періоді. 

Згідно з п. 2 розд. І Порядку заповнення та подання декларації 

акцизного податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 23.01.2015 № 14 зі змінами та доповненнями 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. 

Таким чином, платник акцизного податку, який протягом звітного 

періоду не провадив господарську діяльність, але має чинні (у тому числі 

призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною 

продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством або є 

особою (у тому числі юридичною особою, що веде облік результатів 

діяльності за договором про спільну діяльність без створення юридичної 

особи), постійним представництвом, які реалізують пальне або спирт 

етиловий зобов’язаний подавати  Декларацію із проставленням нулів у 

клітинках відповідних граф (прочерки та інші знаки чи символи не 

проставляються). 

Інші платники подають Декларацію тільки у періодах коли 

проводилась господарська діяльність та заповнюють 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. 



Спілкуйтесь з податковою службою дистанційно за допомогою сервісу 

«InfoTAX» https://t.me/infoTAXbot Більше інформації на офіційних сторінках 

у соціальній мережі Фейсбук: Державна податкова служба України  

https://www.facebook.com/TaxUkraine та ДПС у Полтавській області  

https://www.facebook.com/tax.poltava/ Підписуйтесь на канали інформування 

ДПС Телеграм https://t.me/tax_gov_ua Державна податкова служба 

УкраїниYou Tube youtube.com/TaxUkraine 

 

Головне управління ДПС у Полтавській області 
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