Додаток 1
до Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах
суб'єктів господарювання, які використовують речовини, що
використовуються як компоненти моторних палив та отримуються за
нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію
України без сплати акцизного податку, як сировину для виробництва в
хімічній промисловості

КОНТРОЛЬНИЙ ЖУРНАЛ
реєстрації отримання (ввезення) та використання речовин як сировини для виробництва в хімічній промисловості
_____________________________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства - виробника хімічної продукції, що використовує речовини як сировину для виробництва в хімічній промисловості)

№
Дата
Номер, дата
Повні реквізити
Код
Обсяги
Підпис
Обсяги
Номер,
Залишок
з/п отримання
товарновідвантажувача речовин
речовин
фактично
представника
речовин,
дата
речовин згідно з
(ввезення) транспортної
(виробника/імпортера)
згідно з
отриманих
органу ДПС
фактично
довідки
інвентаризацією
підприєм- накладної /
УКТ підприємством
відпущених на
про
повне
код за
місцезнаством
МД
ЗЕД
речовин,
виробництво отримання
найме- ЄДРПОУ ходження
речовин
кг
продукції
речовин
номер/ дата нування
хімічної
серія
промисловості
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Додаток 2
до Порядку роботи податкових постів, установлених на
підприємствах суб'єктів господарювання, які
використовують речовини, що використовуються як
компоненти моторних палив та отримуються за нульовою
ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію
України без сплати акцизного податку, як сировину для
виробництва в хімічній промисловості

ДОВІДКА
про отримання речовин як сировини для виробництва в хімічній
промисловості
____________ 20__ року

№ ________

1. Ким отримано ______________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
код за ЄДРПОУ підприємства, яке одержало речовини)
2. Ким відвантажено ___________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
код за ЄДРПОУ підприємства (виробника/імпортера), яке відвантажило речовини)
3. Найменування нафтопродуктів за кодами згідно з УКТ ЗЕД із зазначенням кількості, кг
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Дата отримання речовин
______________________________
5. Дата та номер товарно-транспортної накладної
__________________________________________
Представник податкового поста
__________________________________________
(посада та найменування органу ДПС)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27.03.2013 № 430

Довідка
векселедавця про прогнозований обсяг речовин, які планується отримати від
підприємства-виробника або ввезти на митну територію України
(додається до податкового векселя1 від « ___ » ____________ 20__ № ____)

01

02

Суб'єкт господарювання виробник готової продукції
(найменування)

021 Код за
ЄДРПОУ
03

Місцезнаходження суб'єкта господарювання виробника готової продукції

Поштовий індекс
Телефон
Факс
E-mail

До органу державної податкової служби в
(район, місто)
№
Код
Найменування Витрати речовин на Прогнозований
Потреба речовин, які
з/п продукції
продукції
одиницю
обсяг виробництва
необхідні для
за УКТ
виробленої
продукції, кг
виробництва
ЗЕД
продукції згідно з
прогнозованого обсягу
нормативними
продукції з урахуванням
документами, кг
квот, кг (гр. 4 х гр. 5)
1

2

42

3

Дата подання довідки

.

52

62

.

Керівник
реєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта3
Особа, яка відповідає за ведення

__________________________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)

М. П.

бухгалтерського обліку
реєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта3

_________________________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Наведена інформація є достовірною.

____________
1
До кожного податкового векселя подається окрема довідка.
2
У графах 4 - 6 показники проставляються у кілограмах з відповідним округленням до одного знака після коми.
3
Для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомляють про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті.

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології
бухгалтерського обліку М. О. ЧМЕРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27.03.2013 № 430

01

02

Довідка
векселедавця про цільове використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості речовин, що
використовуються як компоненти моторних палив
до податкового векселя1 від « ___ » ____________ 20__ № ____
Суб'єкт господарювання - виробник
готової продукції
(найменування)
Код за ЄДРПОУ

03

Місцезнаходження суб'єкта господарювання - виробника готової продукції Поштовий індекс
Телефон
Факс
E-mail

До органу державної податкової служби в
(район, місто)

№
Код
з/п продукції
згідно з
УКТ ЗЕД

1

Найменування
продукції

Кількість
виробленої
продукції,
кг

Витрати
речовин на
одиницю
продукції
згідно з
нормативними
документами,
кг

3

44

54

2

Останній день погашення
податкового векселя

.

.

Дата подання довідки

.

.

Обсяги речовин, кг

Сума акцизного податку

отримано з
використано визначена у нарахована на
сплачена
підприємства за цільовим податковому
обсяг
коштами у разі
- виробника призначенням векселі, що
речовин,
нецільового
речовин або
(гр. 4 х гр. 5)
підлягає
використаних використання3,
ввезено на
погашенню, як сировина у
грн
митну
грн
виробництві
територію
продукції, грн
України2
64

74

85

95

105

Керівник
реєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта6

_____________________________________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М. П.

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку
реєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта6

_____________________________________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Наведена інформація є достовірною.

Погоджено7
« ___ 0187 ____________ 20__ року

________________________________
(підпис представника органу державної
податкової служби на податковому
посту)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

____________
1
До кожного податкового векселя подається окрема довідка.
2
Обсяги речовин, отриманих з підприємства - виробника речовин або ввезених на митну територію України, зазначаються у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів
України.
3
У графі 10 "Сума акцизного податку, сплачена коштами у разі нецільового використання" зазначається сума акцизного податку, сплачена векселедавцем або банкомавалістом, у разі непідтвердження цільового використання нафтопродуктів у встановленому порядку.
4
У графах 4 - 7 показники проставляються у кілограмах з відповідним округленням до одного знака після коми.
5
У графах 8 - 10 показники проставляються у відповідних одиницях з округленням до двох знаків після коми.
6
Для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомляють про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
7
Довідка погоджується представником органу державної податкової служби на податковому посту.

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології
бухгалтерського обліку М. О. ЧМЕРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27.03.2013 № 430

ЖУРНАЛ
обліку погашення податкових векселів
Облі- РеєстДата
Векселедавець
Банк-аваліст
ковий раційномер ний
з/п
номер
бланка
веккод
наймісцекод
код
найселя реєст- видачі остарації
нньоза
мену- знахоза
МФО менуго ЄДРПОУ вання
джен ЄДРПОУ
вання
пога-ня
шен
-ня

Обсяг
Сума акцизного податку
отриманих
або ввезених
речовин у
межах
місце- квот,
зазнасплачена у
нарахована на
знахо- на який чена у
рахунок
обсяг речовин,
джен- видано векселі, погашення векселя використаних за
ня
грн. у разі нецільового
цільовим
податвикористання
призначенням
ковий
вексума, реквізити сума, реквізити
сель,
грн. документа грн. довідки про
кг
про
цільове
сплату
використання
дата номер
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Директор Департаменту податкової, митної політики та методології
бухгалтерського обліку М. О. ЧМЕРУК
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Відмітка
про повне
погашення
податкового
векселя
дата

сума,
грн.
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дата номер
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