
З 01.08.2020 року реалізація підакцизних товарів здійснюється
по-новому

 Чорноморське управління ГУ ДПС в Одеській області нагадує, що Законом України від 20.09.2019 № 128-IX «Про
внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг»,
який відповідно до Закону від 17.03.2020 №533-ІХ набрав чинності 01.08.2020 року, зокрема, вносяться зміни до п. 11
ст. 3 Закону України від 06.07.1995 №  265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг», а саме:

суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції, з 01.08.2020 зобов’язані:

- проводити розрахункові операції через РРО та/або через програмні РРО з використанням режиму попереднього
програмування найменування товарів (послуг) (із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД для
підакцизних товарів), цін товарів (послуг) та обліку їх кількості.

      До підакцизних товарів належать (п. 215.1 ст. 215 ПКУ):

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

- пальне;

- автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для
перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів;

- електрична енергія.

     Обов’язкові реквізити касового чека визначені п.2 розд. ІІ «Положення про форму та зміст розрахункових
документів/електронних розрахункових документів», затвердженого наказом МФУ від 21.01.2016 №13 (у редакції від
18.06.2020 №306, який набрав чинності 01.08.2020).

     При цьому у касовому чеку, зокрема, зазначаються:

- назва товару (послуги), вартість, літерне позначення ставки ПДВ;

- код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством);

- для суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані
платниками акцизного податку (суб’єкти господарювання, що зареєстровані платниками іншого податку, крім ПДВ), –
окремим рядком літерне позначення, розмір ставки такого податку, загальна сума такого податку за всіма зазначеними
в чеку товарами (послугами).

      Згідно з частиною першою ст.67 Митного кодексу України, УКТ ЗЕД складається на основі Гармонізованої системи
опису та кодування товарів та затверджується Законом України від 04.06.2020 року №  674-IX «Про Митний тариф
України».

     Отже, у разі реалізації підакцизних товарів, визначених п. 215.1 ст. 215 ПКУ, суб’єкти господарювання, які
здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі, зокрема, із застосуванням платіжних
карток, зобов’язані починаючи з 01.08.2020 проводити розрахункові операції через РРО та/або через програмні РРО з
використанням режиму попереднього програмування найменування товарів (послуг) (із зазначенням коду товарної
підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД), цін товарів (послуг) та обліку їх кількості.




