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Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту 

етилового» 
  

Міністерство фінансів України на виконання вимог Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про 

оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового» (далі – проект 

постанови) для отримання зауважень та пропозицій. 

Проект постанови розроблено з метою забезпечення належного функціонування 

системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі – 

СЕАРП та СЕ), яка запроваджується з 01 липня  2019 року у зв’язку зі змінами, внесеними 

до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) Законом України від 23 листопада  

2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок 

окремих податків і зборів». 

  Проект постанови передбачає затвердження Порядку електронного адміністрування 

реалізації пального та спирту етилового та втрату чинності постанови Кабінету Міністрів 

України  від 24 лютого 2016 року № 113 «Деякі питання електронного адміністрування 

реалізації пального». 

Зокрема, проектом постанови передбачено:   

обов’язкову реєстрацію контролюючими органами осіб, які здійснюють реалізацію 

спирту етилового на підставі подання відповідної заяви;  

ведення реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або спирту 

етилового;  

реєстрацію платників податків – розпорядників акцизних складів / акцизних складів 

пересувних, а також реєстрацію акцизних складів / акцизних складів пересувних у СЕАРП 

та СЕ;   

  ведення у системі окремого обліку обсягів пального або спирту етилового, що 

оподатковуються акцизним податком, оподатковуються на умовах, встановлених статтею 

229 Кодексу, не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування; 

 забезпечення автоматичного обліку обсягів пального або спирту етилового  у розрізі 

платників податку – розпорядників акцизних складів / акцизних складів пересувних, а 

також у розрізі акцизних складів / акцизних складів пересувних. 

Проект постанови та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на офіційному 

веб-сайті Міністерства фінансів України (www.minfin.gov.ua в рубриці «Аспекти 

роботи/Законодавство/Проекти регуляторних актів для обговорення 2019»). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі 

надавати протягом місяця з дня його оприлюднення за адресами: 

Міністерство фінансів України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008,  

е-mail: Verkholaz@minfin.gov.ua;   

Державна фіскальна служба України, Львівська площа, 8, м. Київ – 53, МПС, 04655; 

e-mail: excise@sfs.gov.ua;  

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011,           

е-mail: inform@dkrp.gov.ua.  
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