
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України

від 25 лютого 2016 року № 218
Форма № 1-АКП

Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального
1. Контролюючий орган, до якого подається заява

Код Найменування

2. Дія

РЕЄСТРАЦІЯ

ЗМІНИ У ДАНИХ ПРО ПУНКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАЛЬНОГО

АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ

3. Особа юридична особа фізична особа - підприємець

код за ЄДРПОУ

реєстраційний номер облікової картки платника податків

серія та номер паспорта 1

4. Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

5. Відомості про пункти (склади, комплекси, станції, інші об'єкти) реалізації пального

№
з/п

Найменування
пункту

Код пункту
реалізації 3

Делеговане право
виписки акцизних

накладних
(так - 1,
ні - 0)

Адміністративна одиниця
відповідно до КОАТУУ, де

знаходиться пункт реалізації
пального 4

Місцезнахо-
дження пункту на

території
(назва вулиці,

номер будинку,
офіса тощо) 4

Тип об'єкта
оподаткування 5

Код ознаки
надання

інформації 6

код за
КОАТУУ

назва області, району,
населеного пункту

код назва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



6. Інформація, наведена в заяві, є достовірною.
7. Підписант

Для юридичної особи

Для фізичної особи - підприємця

керівник

підприємець

уповноважена особа

представник

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 1) ____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___________
(підпис)

_______________
(дата)

____________
1 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером
паспорта.
2 При поданні заяви з позначкою "Реєстрація" зазначаються всі пункти реалізації пального. При поданні заяви з позначкою "Зміни" у цьому розділі надається інформація
про нові пункти та пункти, щодо яких відбувалась хоча б одна із зазначених змін. У разі зміни коду пункту інформація надається двома рядками: із попереднім кодом -
про припинення реалізації пального, з новим кодом - первинне надання.
3 Унікальний код пункту - код за ЄДРПОУ (якщо пункт є відокремленим підрозділом юридичної особи) або код за внутрішньою кодифікацією, прийнятою самою
особою.
4 У разі зміни місцезнаходження пункту зазначається нове місцезнаходження такого пункту.
5 Рекомендований довідник типів об'єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби України та розміщується на
інформаційних стендах у контролюючих органах.
6 Правила заповнення ознаки надання інформації:

Ознака надання інформації
Код
ознаки

Первинне надання інформації про пункт 1

Зміна найменування пункту 2

Зміна ознаки делегування права виписки акцизних накладних 3

Зміна місцезнаходження пункту 4

Зміна типу об'єкта оподаткування 5

Припинення реалізації пального через пункт 6


