
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України

від 25.02.2016 № 219
Акт

інвентаризації обсягів залишку пального станом на початок дня 01 березня 2016 року

Дата подання
(дд/мм/рррр)

01 Платник податку
(найменування – для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи)

02 Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта1

03 Податкова адреса ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Поштовий індекс
Телефон/факс
E-mail

І. Розділ

№ з/п
Код згідно
з УКТ ЗЕД
пального

Опис
пального

Тип та адреса об’єктів зберігання залишку пального Характеристики ємності зберігання
Правовстановлюючі документи на об’єкти та документи, що засвідчують правові підстави

експлуатації Залишок пального
на 00 годин
01 березня
2016 року

назва ємності
зберігання
(резервуар,

трубопровід,
цистерна, танк

наливного
судна, тара)

номер2 тип

технічні характеристики

тип об’єкта поштовий
індекс область райо

н
Населен
ий пункт вулиця номер

будинку

фізична місткість, що
відповідає технічним

паспортам, переведена,
м3

рівень наповнення
підтоварною водою

м3

реквізити документа3 дані контрагента за укладеними
договорами4

номер дата назва код за ЄДРПОУ

найменування
/прізвище,

ім’я, по
батькові

контрагента
в кг

в літрах,
приведени
х до t 15 oC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ІІ. Розділ

№ з/п Код згідно з УКТ ЗЕД
пального

Усього по коду
в кг в літрах, приведених до t 15 oC

1 2 3 4

Засвідчую достовірність зазначених відомостей

Керівник, або фізична особа − платник податку, або уповноважена особа

(дата) (підпис) (ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1) М. П.
(за наявності)

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

(дата) (підпис) (ініціали та прізвище)
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1)

1 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами – підприємцями, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.
2 Для транспортних засобів, в яких перебуває пальне в процесі перевезення, вказуються номери вагонів-цистерн, державні реєстраційні знаки паливовозів, газовозів, назви суден (танкерів).
3 Для документів на пальне, яке перебуває в процесі перевезення, вказуються дані товарно-супровідних документів.
4 Для документів на пальне, яке перебуває в процесі перевезення, вказуються дані договору з постачальником пального.

Акт інвентаризації обсягів залишку пального  подається до контролюючого органу
(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)


