46 Кодексу до визначення нових
форм декларацій (розрахунків), які
набирають чинності для складання
звітності за податковий період, що
настає за податковим періодом, у
якому відбулося їх оприлюднення,
є чинними форми декларацій
(розрахунків), чинні до такого
визначення.
Відповідно до п. 49.21 ст. 49
Кодексу
платники,
визначені
підпунктом 212.1.15 пункту 212.1
статті 212 Кодексу, 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 Кодексом
звітний період подавати податкові
декларації незалежно від того, чи
провадили
такі
платники
господарську діяльність у звітному
періоді.
Платники
податку,
визначені
пунктом 212.1 статті 212 Кодексу
(крім
імпортерів
підакцизних

товарів, зазначених у підпунктах
215.3.4, 215.3.5, 215.3.5 1, 215.3.5 2,
215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту
215.3 статті 215 Кодексу), подають
щомісяця не пізніше 20 числа
наступного звітного (податкового)
періоду контролюючому органу за
місцем реєстрації декларацію з
акцизного податку за формою,
затвердженою
у
порядку,
встановленому статтею 46 Кодексу
(п. 223.2 ст. 223 Кодексу).
Отже, в перший раз декларацію
акцизного податку за новою
формою, затвердженою наказом
№151, платники податку, визначені
п. 223.2 ст. 223 з урахуванням
положень п. 49.21 ст. 49 Кодексу,
подають до контролюючого органу
за місцем реєстрації за серпень
2022 року в терміни не пізніше
20 вересня поточного року.

Головне управління ДПС
у Чернівецькій області
58013, м. Чернівці,
вул. Героїв Майдану, 200 А,
тел. 0372-54-54-99

Подання декларації
акцизного податку
за новою формою

Підписуйтесь на наші офіційні сторінки в соціальних
мережах.
ДПС у Чернівецькій області:
Facebook: https://www.facebook.com/tax.chernivtsi/

Державна податкова служба України:
Facebook:
Офіційний вебпортал Державної податковоїї служби України:
https://www.facebook.com/TaxUkraine
tax.gov.ua
Інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР) 0-800-501-007
"Гаряча
лінія" "Пульс
": 0800-501-007
«InfoTAX»
http:/t.me/infoTAXbot
Акредитований центр сертифікації ключів: 044-284-00-10

Телеграм-канал ДПС
https://t.me/tax_gov_ua

2022 року

Опубліковано наказ Міністерства
фінансів України від 31.05.2022
№151 «Про затвердження Змін до
форми
декларації
акцизного
податку та Порядку заповнення та
подання
декларації
акцизного
податку» (далі – наказ №151),
зареєстрований
Міністерством
юстиції України 12.07.2022 за №
763/38099.
Наказ №151 прийнято з метою
приведення положень декларації
акцизного податку і Порядку
заповнення та подання декларації
акцизного податку, затверджених
наказом
Міністерства
фінансів
України від 23.01.2015 № 14 (у
редакції
наказу
Міністерства
фінансів України від 26.09.2016 №
841), у відповідність до положень
Законів України від 30.11.2021-IX
№ 1914 «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та
інших законодавчих актів України
щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень» (далі –
Закон № 1914), від 15.02.2022 №
2042-IX «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України», від
01.04.2022
№
2173-IX
«Про

внесення змін до Податкового
кодексу
України
та
інших
законодавчих актів України щодо
адміністрування окремих податків у
період воєнного, надзвичайного
стану».
Зокрема, Законом № 1914 вносяться
зміни до Податкового кодексу
України (далі – Кодекс) у частині:
перенесення на виробників та
імпортерів
тютюнових
виробів
сплати 5% акцизного податку з
роздрібного продажу тютюнових
виробів, який сплачується ритейлом;
удосконалення, починаючи з 2022
року,
механізму
припинення
накопичення залишків тютюнових
виробів за зниженими ставками
шляхом
впровадження
оподаткування із застосуванням
коефіцієнта 1,5 обсягів реалізації
тютюнових
виробів,
які
перевищують
середньомісячні
обсяги перед підвищенням ставки
податку;
встановлення, що зіпсовані, знищені
товари, або товари, наявність чи
місцезнаходження
яких
не
підтверджено
суб’єктом
господарювання, у тому числі
товари, нестача яких виявлена за

результатами
інвентаризації,
проведеної
суб’єктом
господарювання
роздрібної
торгівлі, вважаються проданими
безпосередньо
громадянам
та
іншим кінцевим споживачам для їх
особистого
некомерційного
використання;
запровадження на 2022 рік касового
методу визначення податкових
зобов’язань
для
виробників
електричної енергії, на яких
покладені спеціальні обов'язки для
забезпечення
загальносуспільних
інтересів відповідно до Закону
України «Про ринок електричної
енергії».
Зазначені положення знайшли своє
відображення в зареєстрованому
Міністерством юстиції України
наказі №151. Зокрема, внесено
зміни до розділів декларації,
додатків до неї та Порядку їх
заповнення і подання.
Пунктом 3 наказу №151 визначено,
що він набирає чинності з дня його
офіційного опублікування.
22.07.2022
наказ
№151
опубліковано в Офіційному віснику
України №56.
Згідно з абзацом другим п. 46.6 ст.

