Додаток 12
до декларації акцизного податку
Розділ

Код операції

(розділ декларації акцизного податку (А), код операції, звітний період (місяць, рік))

Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового
згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу
(округлення до двох знаків після коми)
УніфікоКод товару
ваний номер (продукції)
акцизного згідно з УКТ
складу в
ЗЕД
СЕАРП та
СЕ / номер
реєстрації
транспортного засобу
в уповноважених
органах
відповідної
держави

1

2

Обсяг
Обсяги спирту етилового за Обороти з реалізації спирту
залишків
місцем діяльності за
етилового оподатковувані
спирту
акцизними накладними,
(в дал 100-відсоткового
етилового на коригувальними акцизними
спирту, приведеного
початок
накладними
до t 20° C)
звітного
(в дал 100-відсоткового
періоду (акт
спирту, приведеного
інвендо t 20° C)
таризації1)
отримано
реалі(в дал 100зовано
відсоткового
задеклапонад обсяги
спирту,
ровані в гр.
згідно із
приве9, 11 додатка підпунктом
деного до t
1 до розділу 213.1.12 пункту
20° C)
А за кодами 213.1 статті 213
операції А1,
розділу VI
А4, А5, А6 Кодексу гр. 5 (гр. 3 + гр. 4+
гр. 6)
3

4

5

6

Обсяг залишків
Ставка
Сума
спирту етилового акцизного податкового
на кінець звітного податку з зобов'язання
періоду (в дал 100- одиниці
з обсягів
відсоткового
виміру
згідно із
спирту,
згідно із
підпунктом
приведеного до t підпунктом
213.1.12
20° C) (гр. 3 + гр.
215.3.1
пункту 213.1
4 + гр. 13 - гр. 5) пункту215.3 статті 213
статті 215
розділу VI
розділу VI
Кодексу
Кодексу
(грн) (гр. 7 х
(грн)
гр. 9)

7

8

9

10

Поповнення залишків спирту етилового згідно із заявками на поповнення
(коригування) залишків спирту етилового, зареєстрованими в ЄРАН (в дал
100-відсоткового спирту, приведеного до t 20 ° C)

обсяг спирту
обсяг
обсяг
обсяг спирту етилового, який не
етилового, поповнення реалізовареалізовано на кінець звітного
який не
(коригуного в
періоду
реалізовано
вання) в
поточному кількість (гр. 11 сума (гр. 14 х
на початок поточному періоді (гр. 6 + гр. 12) - гр. 13
гр. 9), грн
звітного
періоді
+ гр. 7)
періоду

11

12

13

14

Усього:

Засвідчую достовірність зазначених відомостей
Керівник або фізична особа - платник податку, або
уповноважена особа
(дата)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

2

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта )

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку
(дата)
2

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта )

15

1
2

Дані акта інвентаризації зазначаються одноразово під час подання декларації за липень 2019 року.

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 у паспорті.

