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Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо 
обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального 

на акцизному складі пального1

01.1 основна
01.2 коригуюча
01.3 дата складання коригуючої довідки ДД ММ РРРР
01.4 порядковий номер коригуючої довідки

02 Звітна доба 02.1 Початок звітної доби ДД ММ РРРР ГГ:ХВ
02.2 Кінець звітної доби ДД ММ РРРР ГГ:ХВ

03 Реєстраційний номер основної довідки2 (заповнюється для коригуючої довідки)

04 Суб’єкт господарювання 04.1 юридична особа
04.2 фізична особа -  підприємець

05 Податковий номер платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта3

06 Найменування або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

07 Уніфікований номер акцизного складу 4

08

Таблиця 1. Інформація щодо обсягів залишків пального за кодами товарної підкатегори згідно з УКТ ЗЕД на початок та кінець звітної доби у розрізі 
резервуарів, розташованих на акцизному складі пального, за показниками рівнемірів (літри, приведені до температури 15 °С)

№
ряд
ка

Код 
пального 
за кодом 
товарної 

підкатего- 
рії згідно 3 
УКТ ЗЕД 

(10 знаків)

Опис 
пального за 

кодом 
товарної 

підкатегорії 
згідно 3 

УКТ ЗЕД

Ознака 
зміни 

УКТ ЗЕД у 
зв’язку зі 
зміною 

хімічного 
складу 

пального в 
резервуарі5

Уніфіко
ваний
номер

резерву
ара

Серійний
(ідентифіка

ційний)
номер

рівнеміра

Обсяги залишків пального у резервуарах

Тип дії 
(1/2)7

за показниками рівнемірів за показниками інших 
вимірювальних приладів6

обсяг 
залишку 

пального в 
резервуарі на 
початок доби

обсяг залишку 
пального в 

резервуарі на 
кінець доби

обсяг залишку 
пального в 

резервуарі на 
початок доби

обсяг залишку 
пального в 

резервуарі на 
кінець доби

08.1 08.2 08.3 08.4 08.5 08.6 08.7 08.8 08.9 08.10 08.11
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Таблиця 2. Інформація щодо загальних обсягів залишків пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на початок та кінець звітної 
доби на акцизному складі (літри, приведені до температури 15 °С)

№
ряд
ка

Код 
пального 
за кодом 
товарної 

підкатего
рії згідно 3 
УКТ ЗЕД 
(10 знаків)

Опис 
пального за 

кодом 
товарної 

підкатегорії 
згідно 3 

УКТ ЗЕД

Загальний обсяг залишку пального за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД

Тип дії 
(1/2)7

на початок доби 
(підсумок показників графи 08.7 або 

08.9 Таблиці 1 цієї довідки за 
відповідним кодом згідно з УКТ 

ЗЕД)

на кінець доби
(підсумок показників графи 08.8 або 08.10 Таблиці 1 цієї довідки за 

відповідним кодом згідно з УКТ ЗЕД)

09.1 09.2 09.3 09.4 09.5 09.6
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Таблиця 3. Інформація щодо добового обсягу реалізованого пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД за звітну добу за 
показниками витратомірів, встановлених на місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на такому акцизному складі 
(літри, приведені до температури 15 °С)

№
ряд
ка

Код 
пального за 

кодом 
товарної 

підкатего
рії згідно 3 
УКТ ЗЕД 
(10 знаків)

Опис 
пального за 

кодом 
товарної 

підкатегорії 
згідно з УКТ 

ЗЕД

Серійний 
(ідентифікацій

ний) номер 
витратоміра

Зведені за добу підсумкові дані щодо добового обсягу реалізованого пального з
акцизного складу

Тип дії 
(1/2)7

за показниками витратомірів, 
встановлених в місцях відпуску пального 

наливом з акцизного складу, 
розташованих на такому акцизному складі

за показниками інших вимірювальних 
приладів6

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7
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Таблиця 4. Інформація щодо загального обсягу реалізованого пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД за звітну добу з акцизного 
складу (літри, приведені до температури 15 °С)

№
ряд
ка

Код 
пального за 

кодом 
товарної 

підкатего
рії згідно 3 
УКТ ЗЕД 
(10 знаків)

Опис 
пального за 

кодом 
товарної 

підкатегорії 
згідно 3 

УКТ ЗЕД

Зведені за добу підсумкові дані щодо добового обсягу реалізованого з акцизного складу пального (підсумок 
показників графи 10.5 або 10.6 таблиці 3 за відповідним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД)

Тип дії 
(1/2)7

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5
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Таблиця 5. Інформація щодо добового обсягу отриманого пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД за звітну добу на акцизному 
складі (літри, приведені до температури 15 °С)

№
ряд
ка

Код 
пального за 

кодом 
товарної 

підкатегорії 
згідно 3 

УКТ ЗЕД 
(10 знаків)

Опис 
пального за 

кодом 
товарної 

підкатегорії 
згідно 3 

УКТ ЗЕД

Обсяг 
залишку 
пального 

на 
акцизно
му складі 
на кінець 

звітної 
доби

Обсяг
залишку
пального

на
акцизному 
складі на 
початок 
звітної 
доби

Добовий 
обсяг 

реалізовано
го пального 
з акцизного 

складу

Добовий обсяг 
втраченого на 

акцизному складі 
пального, 

зазначеного в 
акцизних 

накладних, 
зареєстрованих в 

ЄРАН

Додатковий обсяг пального 
за добу на акцизному 
складі, зазначений в 

зареєстрованих заявках на 
поповнення обсягу 
залишку пального

Добовий обсяг 
отриманого на 
акцизний склад 
пального (графи 

12.4-12.5 + 
12.6+12.7

12.8)

Тип дії 
(1/2)7

12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10
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Таблиця 6. Інформація про обсяги залишків пального, що знаходяться на акцизному складі в трубопроводах, тарі, балонах, упаковці, про добовий 
обсяг отриманого та реалізованого пального в тарі, балонах, упаковці за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на акцизному складі (літри, 
приведені до температури 15 °С)

№
ряд
ка

Код 
пального за 

кодом 
товарної 

підкатегорії 
згідно 3 

УКТ ЗЕД 
(10 знаків)

Опис 
пального за 

кодом 
товарної 

підкатегорії 
згідно з УКТ 

ЗЕД

Обсяг залишку пального 
на акцизному складі на 

початок доби

Обсяг залишку пального 
на акцизному складі на 

кінець доби

Добовий обсяг 
отриманого пального на 

акцизний склад

Добовий обсяг 
реалізованого пального з 

акцизного складу

Тип дії 
(1/2)7

13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8
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Інформація про особу, яка формує, підтверджує, що наведена вище інформація є достовірною та надсилає електронні документи для наповнення 
Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів -  лічильників рівня пального у резервуарі

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 
або серія (за наявності) та номер паспорта2

14.1

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) 14.2
Посада 14.3

1 Основна Довідка формується після проведення останньої операції з обігу пального у звітній добі, але не пізніше 23 години 59 хвилин цієї доби, до 
початку здійснення операцій з обігу пального у добу, що настає за звітною добою, та подається до ДФС, не пізніше 23 години 59 хвилин доби, що
настає за звітною добою. Коригуюча Довідка формується і надсилається протягом трьох календарних днів з дати виявлення помилки (помилок) у 
наданій у довідках інформації.
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2 Реєстраційний номер основної довідки, що вказується у позитивній квитанції, яка надсилається розпоряднику акцизного складу після її реєстрації.
3 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами -  підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати 
платежі за серією та номером паспорта.
4 Уніфікований номер акцизного складу -  номер акцизного складу -  уніфікований номер акцизного складу в СЕАРП та СЕ.
5 У разі якщо протягом звітної доби змінено код УКТЗЕД у резервуарі у результаті зміни хімічного складу пального, вносяться два записи:
1) у колонці 08.4 Таблиці 1 зазначається реєстраційний номер заявки на поповнення обсягу залишку пального із СЕАРП та СЕ, у колонці 08.7 або 08.9 -  
обсяг залишку пального за кодом УКТЗЕД до зміни хімічного складу пального, у колонці 08.8 або 08.10 зазначається «0»;
2) у колонці 08.4 Таблиці 1 зазначається реєстраційний номер заявки на поповнення обсягу залишку пального із СЕАРП та СЕ, у колонці 08.7 або 08.9 
зазначається -  «0», у колонці 08.8 або 08.10 -  обсяг пального за кодом УКТЗЕД після зміни хімічного складу пального у результаті зміни хімічного 
складу пального.
6 Під час виходу з ладу проведення повірки або калібрування рівнеміра або витратоміра, визначення даних про обсяги залишків пального та обсяги 
реалізованого пального здійснюється у мірах повної місткості, які мають позитивний результат повірки, проведеної відповідно до законодавства, та/або 
за допомогою рулетки та метроштока або переносного (портативного) рівнеміра-аналізатора, які мають позитивний результат повірки, проведеної 
відповідно до законодавства. Застосування такого способу вимірювання може здійснюватися не більше 20 календарних днів поспіль (для акцизних 
складів, які є місцями роздрібної торгівлі пальним, на які отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, -  не більше 15 календарних днів 
поспіль) та не більше чотирьох разів протягом календарного року. Такі засоби визначення обсягів пального також можуть застосовуватися до 
граничних термінів, передбачених у підпункті 12 підрозділу 5 Розділу XX Податкового кодексу України, для обов’язкового обладнання акцизних 
складів витратомірами та рівнемірами.
7 Колонка обов’язкова для заповнення при складанні основної та коригуючої довідок. Тип дії: «1» -  включення використовується при заповненні 
основної та коригуючої довідок; тип дії: «2» -  вилучення використовується при заповненні коригуючої довідки.

Коригування може бути трьох видів:
вид 1 -  вилучення вже наданої інформації: у вибраній таблиці зазначаються дані рядка (в т. ч. № рядка), вказані в основній довідці з урахуванням 
всіх наданих коригувань, зазначається тип дії «2»;
вид 2 -  додання нової інформації: у вибраній таблиці зазначається новий № рядка, заповнюються всі поля цього рядка, зазначається тип дії «1»; 
вид 3 -  зміна раніше наданої інформації: спочатку здійснюється коригування виду 1, а потім коригування виду 2.

В. о. директора Департаменту 
податкової політики Л. П. Максименко


