
Інформація про податкові преференції в частині обігу підакцизних товарів, 

прийняті з метою підтримки бізнесу під час дії карантину, запровадженого у 

зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 
 

 

 Законом України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 

соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» внесено зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та Закону 

України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів та пального» (далі – Закон № 481), зокрема в частині встановлення 

тимчасового порядку відвантаження спирту етилового для виробництва 

дезінфекційних засобів, який передбачає таке: 

тимчасово, по останній календарний день місяця (включно), в якому 

завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій 

території України з метою запобігання поширенню на території України 

коронавірусної хвороби (COVID-19), надано дозвіл на відвантаження спирту 

етилового з акцизного складу виробників спирту етилового виробникам лікарських 

засобів та виробникам продукції хімічного і технічного призначення, включеної до 

переліку продукції хімічного і технічного призначення, для виробництва якої 

використовується спирт етиловий денатурований, затвердженого Кабінетом Міністрів 

України, для виробництва дезінфекційних засобів; 

тимчасово, по останній календарний день місяця (включно), в якому 

завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій 

території України з метою запобігання поширенню на території України 

коронавірусної хвороби (COVID-19), акцизний податок справляється за ставкою 0 

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із спирту етилового, який використовується 

для виробництва дезінфекційних засобів; 

до отримання з акцизного складу спирту етилового, що використовується для 

виробництва дезінфекційних засобів, відповідно до пункту 229.1 статті 229 Кодексу 

видається податковий вексель на суму податку, нарахованого на обсяг спирту 

етилового, що отримується виходячи із ставки, визначеної у  

пункті 215.3 статті 215 цього Кодексу. До видачі, обігу, погашення та здійснення 

протесту такого векселя застосовуються норми пункту 229.1  

статті 229 цього Кодексу. 

Податковий вексель на суму податку, нарахованого на обсяг спирту етилового, 

що буде використаний для виробництва дезінфікуючих засобів, може бути виданий 

виробниками лікарських засобів, на території яких діють податкові пости, або 

виробниками продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку 

продукції хімічного і технічного призначення, для виробництва якої використовується 



спирт етиловий денатурований, затвердженого Кабінетом Міністрів України, місця 

зберігання спирту яких внесені до Єдиного реєстру місць зберігання спирту.  

відвантаження спирту етилового з акцизного складу виробникам лікарських 

засобів та виробникам продукції хімічного і технічного призначення, включеної до 

переліку продукції хімічного і технічного призначення, для виробництва якої 

використовується спирт етиловий денатурований, затвердженого Кабінетом Міністрів 

України, для виробництва дезінфекційних засобів дозволяється у кількості, що не 

перевищує об'єм наявних у розпорядженні місць зберігання спирту етилового, що 

внесені до Єдиного реєстру місць зберігання спирту. 

на виробників лікарських засобів, які здійснюють виробництво дезінфекційних 

засобів з використанням спирту етилового, акцизний податок з якого справляється за 

ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, не поширюється дія абзаців 

другого - десятого підпункту 229.1.8 пункту 229.1 статті 229 цього Кодексу. 

 Зазначений порядок відвантаження спирту етилового для виробництва 

дезінфекційних засобів визначено пунктом 293 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні 

положення» Кодексу. 

 Детальні роз’яснення щодо вказаного порядку викладено в Інформаційному листі 

ДПС №8 «Карантинні нововведення для бізнесу», розміщеному на офіційному 

вебпорталі ДПС за посиланням 

https://tax.gov.ua/data/material/000/324/414208/Informaciyniy_list_8.pdf, а також 

Інформаційному листі ДПС № 11 «Карантинні нововведення для бізнесу, передбачені 

Законом №591», розміщеному за посиланням 

https://tax.gov.ua/data/material/000/329/420377/Informaciyniy_list_11.pdf . 
 

Законом України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників 

податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» внесено зміни, зокрема до пункту 

521 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, які передбачають 

особливості застосування: 

штрафних санкцій за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального 

або спирту етилового на акцизних складах, нарахування, декларування та сплати 

акцизного податку; 

санкцій за порушення, пов’язані з електронним адмініструванням акцизного 

податку за нереєстрацію (несвоєчасну реєстрацію) акцизних накладних/розрахунків 

коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних. 

Детальні роз’яснення щодо вказаного порядку викладено в Інформаційному листі 

ДПС №7 «Карантинні нововведення для бізнесу. Які нюанси треба знати?», 

розміщеному на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням 

https://tax.gov.ua/data/material/000/322/412719/Informaciyniy_list_7.pdf, та зазначених 

вище інформаційних листах ДПС № 8 та № 11. 
 

https://tax.gov.ua/data/material/000/324/414208/Informaciyniy_list_8.pdf
https://tax.gov.ua/data/material/000/329/420377/Informaciyniy_list_11.pdf
https://tax.gov.ua/data/material/000/322/412719/Informaciyniy_list_7.pdf


Також Законом України від 4 грудня 2020 року № 1071-IX «Про соціальну 

підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення 

обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» внесено зміни до статті 18 Закону України 

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», якими встановлено, 

що: 

ліцензії закладів громадського харчування на роздрібну торгівлю алкогольними 

напоями, термін дії яких закінчився під час карантину та обмежувальних заходів, 

пов'язаних із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, вважаються такими, що продовжують свою дію на період карантину та 

обмежувальних заходів, а також протягом трьох місяців з дня його/їх закінчення; 

під час карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також протягом трьох 

місяців після його/їх закінчення, до закладів громадського харчування, які мають 

ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, не застосовуються положення 

частини сорок сьомої, сорок восьмої та абзацу четвертого частини сорок дев'ятої 

статті 15 цього Закону. 
 


