
 

6 СЕРПНЯ 2019 РОКУ 
м. Київ, ПАТ «Київпроект» 

вул. Богдана Хмельницького, 16-22 

ПРОГРАМА ЛЕКТОРІЮ: 

«Паливний» акциз: аналіз законодавчих новацій в дії 

09:00-10:00 Реєстрація учасників. 

10:00-10:10 Вступне слово. 

10:10-12:10 

«Паливний» акциз: аналіз законодавчих новацій в дії.  
Губіна І.А., експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і 
бухгалтерського обліку 
 СЕА РП і СЕ: особливості її роботи: 

○ платники акцизного податку: як визначити свій статус для підприємства; 
○ для чого була введена СЕА РП, особливості та зміст її роботи; 
○ відповідальність за не реєстрацію та операції без проведення реєстрації; 
○ як правильно «увійти» в систему новим платникам податку; 
○ які операції не покриваються «безкоштовною» заявкою на поповнення; 
○ розподіл залишків пального для діючих платників; 
○ особливості роботи системи в перехідний період.  

 Акцизні накладні, заявки на поповнення обсягів пального та на перевезення пального: 
o правила заповнення акцизних накладних та їх реєстрація в Єдиному реєстрі; 
o аналіз форми акцизної накладної, заявки на поповнення; 
o поняття першого і другого примірника акцизної накладної, хто і коли їх реєструє; 
o зведені акцизні накладні та підсумкові акцизні накладні - для кого вони призначені; 
o що таке безперервна поставка пального; 
o особливості складання і реєстрації акцизних накладних для власного споживання; 
o штрафи за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних; 
o коригування обсягів реалізованого пального через систему РК до акцизних накладних; 
o наслідки перевезення пального транспортом, не зазначеним в заявці або в акцизній 

накладній. 

12:10-12:40 
Основні принципи відображення акцизного податку в програмах для автоматизації 
бізнесу.  
Радченко О.Ю., методист ІТС 

12:40-13:30 Обідня перерва. 

13:30-15:30 

«Паливний» акциз: аналіз законодавчих новацій в дії (продовження). 
 Губіна І.А., експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і 
бухгалтерського обліку 
 Акцизні склади: від реєстрації до використання: 

o що таке акцизний склад; 
o хто такий розпорядник акцизного складу, акцизного складу пересувного; 
o хто зобов'язаний реєструвати акцизний склад; 
o порядок реєстрації акцизних складів і акцизних складів пересувних; 
o акцизні накладні і відвантажувальні документи - чи є єдність документообігу; 
o з якого періоду настає відповідальність за нереєстрацію акцизних складів. 

 Технічне оснащення акцизних складів: 
o терміни оснащення і відповідальність; 
o як встановити режим роботи акцизного складу; 
o що таке витратоміри і рівнеміри, в яких випадках їх використання обов'язкове; 
o перевірка та верифікація технічного обладнання в ДФС. 

 Ліцензування торгівлі пальним: 
o поняття оптової та роздрібної ліцензії; 
o хто підпадає під ліцензування; 
o вартість ліцензій і особливості її отримання; 
o штрафи за проведення операцій без отримання ліцензій з 1 січня 2020 року. 

УВАГА! У ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ! 
Обов’язкова попередня реєстрація на сайті www.unionba.com.ua 


