
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.01.012 

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ 

1. Додано нові довідники: 

- Тип дії для інформації щодо об'єктів акцизного складу; 

- Тип події для об'єктів на акцизному складі; 

- Тип події для рівнемірів; 

- Тип події для резервуарів; 

- Тип події для витратомірів. 

Довідники підключені у формах: 

 Довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади 

пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та 

рівнеміри (J0210301, F0210301); 

 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу 

(отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального 

(J0210401, F0210401). 

2. Реалізовано новий довідник Об’єкти на акцизному складі. Довідник заповнюється 

користувачем та підключений у формах: 

 Довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади 

пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та 

рівнеміри (J0210301, F0210301); 

 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу 

(отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального 

(J0210401, F0210401). 

Довідник доступний у модулі Довідники - Загальні довідники - Акциз та у модулі 

Облік акцизного податку - Довідники. 

3. Додано новий довідник Тип об’єкту на акцизному складі. Використовується при 

заповненні довідника Об’єкти на акцизному складі. Довідник доступний у модулі 

Довідники - Загальні. 



ФОРМИ 

Державна фіскальна служба 

Нові форми: 

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 944 від 27.11.2018 «Про затвердження 

формату даних, структури та форм електронних документів для наповнення Єдиного 

державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у 

резервуарі» (у редакції наказу Міністерства фінансів України № 248 від 18.06.2019) додано нові 

бланки, подання - за потреби:  

J0210301 Довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, 

розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри 

F0210301 Довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, 

розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри 

J0210401 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу 

(отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального 

F0210401 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу 

(отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального 

Форми доступні у модулі програми Облік акцизного податку - Реєстр акцизних 

документів (пальне). 

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

 Облік акцизного податку 

У розділ Реєстр акцизних документів (пальне) за допомогою функції Створити додано 

можливість створювати документи: 

- Довідка про обладнання АС (резервуари, лічильники) (J0210301, F0210301); 

- Довідка про зведені за добу дані (J0210401, F0210401). 

 



 

 

 


