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ПОРЯДОК
створення та ведення Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий

1. Цей Порядок визначає механізм створення та ведення Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий (далі – Перелік), відповідно до підпункту 230.1.5 пункту 230.1 статті 230 розділу VI Податкового кодексу України (далі – Податковий кодекс).

 2. Транспортні засоби, що набули статусу акцизних складів пересувних, а також транспортні засоби, що використовуються суб’єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки, обліковуються в Переліку, створення, ведення та розміщення на офіційному вебсайті якого забезпечується ДПС.

3. Включення транспортних засобів до Переліку здійснюється автоматично на підставі:
даних акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – акцизні накладні), коли транспортний засіб реєструється як акцизний склад пересувний у Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового у порядку, встановленому пунктом 232.1                  статті 232 розділу VI Податкового кодексу. Форми акцизної накладної затверджені наказом Міністерства фінансів України від 27 листопада 2020 року № 729 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2020 року за № 1241/35524; 
заявок на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними (далі – заявки), із зазначенням періоду переміщення такого пального або спирту етилового відповідно до підпункту 230.1.5 пункту 230.1 статті 230 розділу VI Податкового кодексу. Форма заявки затверджена наказом Міністерства фінансів України від 08 травня 2019 № 188 «Про затвердження форми заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, та Порядку її заповнення», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 червня 2019 року за                         № 579/33550;
митних декларацій при переміщенні пального або спирту етилового митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом «а» пункту 2 частини другої статті 91 глави 17 розділу V Митного кодексу України (далі – Митний кодекс).

4. За результатами автоматизованої перевірки заявки контролюючим органом надсилається електронне повідомлення (друга квитанція) згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 557 (зі змінами і доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 за № 959/30827 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 червня 2020 року № 261), про включення або обґрунтовану відмову щодо включення транспортного засобу до Переліку та необхідність подання нової заявки у випадках, коли:
порушено вимоги у сфері електронного документообігу та використання електронних документів;
не дотримано форми заявки або порядку її заповнення;
в заявці зазначено період переміщення пального або спирту етилового, що перевищує 30 днів;
особа, яка подала заявку, не перебуває на обліку в контролюючих органах як юридична особа, постійне представництво або фізична особа – підприємець або стосовно такої особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи, постійного представництва або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця; 
особа, яка подала заявку про переміщення пального або спирту етилового, зареєстрована як платник акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового відповідно;
зазначений у заявці транспортний засіб вже включений до Переліку на підставі іншої раніше поданої заявки з такими самими даними про опис пального або спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД, та пункти навантаження/розвантаження;
зазначений у заявці транспортний засіб, який пропонується виключити з Переліку, у сукупності з даними про опис пального або спирту етилового та пункти навантаження і розвантаження раніше не був включений або вже виключений з Переліку;
щодо пункту розвантаження, вказаного у заявці, у контролюючих органах відсутнє повідомлення про такий об’єкт оподаткування або об’єкт, пов’язаний з оподаткуванням, відповідно до пункту 63.3 статі 63 глави 5 розділу ІІ Податкового кодексу, або згідно з таким повідомленням відповідний об’єкт є закритим або не експлуатується суб’єктом господарювання.

5. Перелік ведеться державною мовою. Допускається використання іноземної мови під час зазначення номера реєстрації (міжнародної або іноземної) транспортного засобу.
Інформаційна взаємодія електронного інформаційного ресурсу, в якому автоматично ведеться Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, з іншими державними електронними інформаційними ресурсами здійснюється через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. 

6. До Переліку заноситься така обов’язкова інформація та реквізити транспортного засобу – акцизного складу пересувного або транспортного засобу, що не є акцизним складом пересувним:
			1) дата і номер відповідної заявки / акцизної накладної / митної декларації;
2) вид продукції, яка переміщується (пальне / спирт етиловий);
3) двосимвольний код виду транспорту відповідно до класифікатора видів транспорту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України                              від 20 вересня 2012 року № 1011 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 грудня 2020 року № 797); 
4) номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави (номер державної / міжнародної / іноземної реєстрації);
5) загальна ємність транспортного засобу в м3 (для митної декларації не зазначається);
6) дані про суб’єкта господарювання, який реалізує/переміщує пальне або спирт етиловий (для нерезидентів – країна реєстрації та найменування, для резидентів – юридичних осіб – код ЄДРПОУ та найменування, для фізичних
 осіб – підприємців – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
7) назва, адреса при навантаженні (для митної декларації не зазначається):
пункту навантаження – за даними заявки;
акцизного складу, з якого фізично відвантажено (відпущено) пальне (спирт етиловий) – за даними акцизної накладної та Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового (далі – Реєстр);
якщо пальне або спирт етиловий відвантажено (відпущено) з акцизного складу пересувного, то вказується «акцизний склад пересувний» та за даними акцизної накладної – номер державної/міжнародної реєстрації акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажено (відпущено) пальне (спирт етиловий);
пункту пропуску при ввезенні на митну територію України – за даними попередніх митних декларацій або декларацій відповідно до митного режиму транзиту; 
8) назва, адреса при розвантаженні (для митної декларації не зазначається):
пункту розвантаження – за даними заявки;
акцизного складу, на який фізично відвантажено (отримано) пальне (спирт етиловий), у разі якщо до реалізації пального або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий – за даними акцизної накладної та Реєстру, в іншому випадку дані не вказуються;
пункту пропуску при вивезенні за межі митної території України –  за даними митних декларацій відповідно до митного режиму транзиту; 
9) код товару згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків), крім скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, для яких зазначається умовний код;
10) опис пального або спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД;
11) обсяги:
пального (у кілограмах та літрах, приведених до температури 15 °C) для транспортних засобів, включених до Переліку на підставі акцизної накладної та митної декларації;
спирту етилового (у декалітрах та в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20 °C), для транспортних засобів, включених до Переліку на підставі акцизної накладної;
спирту етилового (у декалітрах та в декалітрах 100-відсоткового спирту), для транспортних засобів, включених до Переліку на підставі митної декларації;
12) дата початку транспортування пального або спирту етилового:
для акцизних складів пересувних – дата складання акцизної накладної у випадку переміщення на акцизний склад пересувний;
для транспортних засобів, що включені до Переліку на підставі заявки, – дата, зазначена у заявці;
для транспортних засобів, що використовуються при переміщенні пального або спирту етилового митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом,  згідно з підпунктом «а» пункту 2 частини другої статті  91 глави 17 розділу V Митного кодексу – дата ввезення на митну територію України;
13) дата закінчення транспортування пального або спирту етилового / спливу строку транзитних перевезень згідно зі статтею 95 глави 17 розділу V Митного кодексу, крім акцизних складів пересувних.
У разі переміщення пального або спирту етилового в режимі внутрішнього митного транзиту на підставі попередніх або періодичних митних декларацій до Переліку не вноситься інформація, передбачена підпунктами 4, 5, 7, 8, 11  –  13 пункту 6 цього Порядку.
До Переліку заноситься вид документа, на підставі якого транспортний засіб включено до цього Переліку:
«1» – Акцизна накладна;
«2» – Заявка на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними;
«3» – Митна декларація при переміщенні митною територією України прохідним транзитом; 
«4» – Митна декларація при переміщенні внутрішнім транзитом.

7. Виключення транспортних засобів з Переліку здійснюється автоматично на підставі:
1) заявки для транспортних засобів, що включені до Переліку, зокрема:
спливу періоду переміщення пального або спирту етилового, внесеного до Переліку згідно із заявкою;
заявок про виключення транспортного засобу з Переліку;
даних Реєстру про реєстрацію суб’єкта господарювання, який переміщує пальне або спирт етиловий, платником акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового відповідно;

2) для акцизних складів пересувних:

даних акцизних накладних, коли припиняється реєстрація транспортного засобу як акцизного складу пересувного у Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового у порядку, встановленому згідно з пунктом 232.1 статті 232 розділу VI Податкового кодексу;
даних Реєстру про те, що особа, яка реалізує пальне або спирт етиловий, виключена з реєстру відповідно;
3) для транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом «а» пункту 2 частини другої статті 91 глави 17 розділу V Митного кодексу, на підставі митних декларацій: 
даних з інформаційних систем Держмитслужби про завершення (припинення) режиму транзиту відповідно до статті 102 глави 17 розділу V Митного кодексу або перевантаження товарів на інший транспортний засіб;
спливу строків транзитних перевезень, встановлених статтею 95 глави 17 розділу V Митного кодексу;
4) для транспортних засобів з будь-якою ознакою переміщення, зазначеною у пункті 6 цього Порядку, – відомостей  з Єдиного державного реєстру про внесення стосовно особи, яка переміщує пальне транспортним засобом, запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, постійного представництва або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

8. У разі перевантаження пального або спирту етилового під час їх переміщення митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом «а» пункту 2 частини другої статті 91 глави 17 розділу V Митного кодексу, з одного транспортного засобу на інший включення до Переліку нового транспортного засобу здійснюється автоматично шляхом доповнення Переліку новими даними про реєстраційний номер цього транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави. 
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