
             Контакт-центр ДПС 
 

 
Інформуємо 

 

 30 вересня 2022 року набрав чинності Закон України від 21 вересня  

2022 року № 2618-IX «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на 

період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану» (далі –  

Закон № 2618), відповідно до якого змінено ставки акцизного податку, а 

саме тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на 

території України (але не довше ніж до 01 липня 2023 року), вони складають, 

зокрема на: 

 - бензини моторні – 100 євро за 1000 літрів; 

 - важкі дистиляти – 100 євро за 1000 літрів; 

 - біодізель та його суміші – 100 євро за 1000 літрів; 

 - паливо моторне альтернативне –100 євро за 1000 літрів; 

 - скраплений газ, бутан, ізобутан – 52 євро за 1000 літрів. 

 Крім того, встановлено ставку акцизного податку 0 євро за 1000 літрів 

для важких дистилятів (газойль) за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 31 01, 

2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30, 2710 19 31 40, 2710 19 35 01, 2710 

19 35 10, 2710 19 35 20, 2710 19 35 30, 2710 19 35 40, 2710 19 43 00, 2710 19 46 

00, 2710 19 47 10, 2710 19 47 90, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 

2710 20 17 00, 2710 20 19 00, біодизелю та його сумішей (що не містять або 

містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот 

за кодами згідно з УКТ ЗЕД 3826 00 10 00, 3826 00 90 00 (далі – важкі 

дистиляти та біодизель), що вироблені в Україні або ввезені на митну 

територію України, якщо замовником такого пального згідно з умовами 

договору є Міністерство оборони України. 

 Для ввезення на митну територію України або реалізації вироблених в 

Україні важких дистилятів та біодизелю передбачено оформлення імпортером 

та виробником важких дистилятів та біодизелю податкового векселя, за 

користування яким не нараховуються відсотки або інші види плати, 

передбачені законодавством для інших видів векселів. 

 Реалізація обсягів важких дистилятів та біодизелю суб’єктами 

господарювання, які отримали акцизні накладні, зареєстровані в Єдиному 

реєстрі акцизних накладних, із зазначенням в них реквізитів податкового 

векселя, виданого на суму акцизного податку, нарахованого на такі обсяги, 

здійснюється без сплати акцизного податку. 
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 Операції з постачання на митній території України та ввезення на митну 

територію України бензинів моторних, важких дистилятів, скрапленого газу, 

біодизелю, палива моторного альтернативного, а також нафти або 

нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), що 

класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 2709 00 10 00 та 2709 00 90 00, на період 

до припинення або скасування воєнного стану на території України, але не 

довше ніж до 01 липня 2023 року оподатковуються ПДВ за ставкою у 

розмірі 7 %. 

 

 З оновленою редакцією Податкового кодексу України Ви можете 

ознайомитися скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні 

документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу 

(http://zir.tax.gov.ua). 

 Довідково: Закон № 2618 опублікувано 29.09.2022 в газеті «Голос 

України» № 199.  

 
Завжди раді допомогти Вам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-800-501-007  

idd@tax.gov.ua 

 

 

 Telegram, натисніть тут;  

 Viber, натисніть тут 

 

Загальнодоступний інформаційно- 

довідковий ресурс (ЗІР): http://zir.tax.gov.ua 

 

http://zir.sfs.gov.ua/
https://t.me/DPS_ContactCenter_bot?start
https://tinyurl.com/y9m4sxs5
http://zir.tax.gov.ua/

