
Нове рішення

"BAS. Модуль обліку акцизного палива"
для "BAS Бухгалтерія ПРОФ" та "BAS Бухгалтерія КОРП"



Актуальність потреби

 За останні декілька років в України відбуваються регулярні зміни в 

законодавстві, що стосується обліку палива, зокрема паливного 

акцизу.

 Зміни законодавства зумовлюють більш складний облік паливного 

акцизу – без автоматизації цієї ділянки вже не обійтись!

 Облік паливного акцизу буде актуальним для всіх компаній, у яких в 

обліку є паливо:

 Гуртова торгівля пальним

 Роздрібна торгівля пальним (АЗС)

 Автотранспортні підприємства

 Сільське господарство

 Будівельні компанії зі своїм автопарком
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Призначення модуля

 Автоматизація документообігу підприємства під час 

здійснення господарських операцій з пальним, відповідно 

до вимог українського законодавства.

 Звіти, що містить доповнення, надають користувачу 

можливість відстежувати рух підакцизних товарів, 

прогнозувати об’єм акцизного реєстраційного ліміту.

 Модуль надає можливість врахування густини пального для 

перерахунку тон (кілограм) в літри. Кількість товарів, що 

надійшла та реалізована, відображаються в літрах при 

температурі 15°C.
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Основні функціональні можливості

 відображення надходження та реалізації у розрізі акцизних місць 

зберігання;

 автоматичне створення акцизних накладних на підставі 

надходження, реалізації та переміщення пального;

 автоматичне створення декількох акцизних накладних на підставі 

одного документу для кожного окремого акцизного місця 

зберігання;

 контроль акцизних накладних, що попередньо створені на 

підставі документів;

 обмін акцизними накладними з FREDO Звіт, форми для друку;

 формування звітів. 
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Акцизні місця зберігання

 Ведеться облік стаціонарних та пересувних місць зберігання палива:

 поле «Номер реєстрації» заповнюється відповідно до даних СЕАРП 

для стаціонарного складу або як державний реєстраційний номер 

транспортного засобу для пересувного складу;

 за потреби, Акцизні місця зберігання можливо розділити за 

належністю до Контрагента. Для цього необхідно заповнити поле 

«Контрагент» з довідника «Контрагенти».
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Надходження товарів та послуг

 Для відображення надходження підакцизних товарів, у документі 

Надходження товарів та послуг на вкладці «Основне» необхідно 

встановити ознаку «Враховувати густину».

м
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Надходження товарів та послуг

 Поля «Акцизне місце зберігання отримувач» та «Акцизне місце 

зберігання відправник» заповнюється даними з довідника 

Акцизні місця зберігання.
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Реалізація товарів та послуг

 У документі Реалізація товарів та послуг на вкладці «Основне» 

необхідно встановити ознаку «Враховувати густину».

м

8



Реалізація товарів та послуг

 Після встановлення ознаки «Враховувати густину» у табличній частині 

документу з’являться поля «Акцизне місце зберігання отримувач» та 

«Акцизне місце зберігання відправник», розрахунок густини та літрів.
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Переміщення, списання, прибуткування

 Аналогічним чином працюють документи «Переміщення товарів», 

«Списання товарів», «Оприбуткування товарів».
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Акцизна накладна вхідна

 На підставі документу «Надходження товарів та послуг» є можливість 

створити документ «Акцизна накладна вхідна» на окремий документ 

або автоматично, на усі документи за обраний період, використовуючи 

обробку «Створення вхідних акцизних накладних».
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Акцизна накладна вихідна

 На підставі документу «Реалізація товарів та послуг» є можливість 

створити документ «Акцизна накладна вихідна» на окремий документ 

(або автоматично, на усі документи за обраний період, використовуючи 

обробку «Створення вихідних акцизних накладних».
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Пакетне вивантаження 

акцизних накладних

 Обробка надає можливість 
використовувати різноманітні фільтри 
для вивантаження окремих 
документів для обміну з FREDO Звіт.

 Для пакетного вивантаження 
необхідно обрати каталог зберігання, 
Організацію, налаштувати доступні 
фільтри, а саме:

 за видом документу;

 за видом операції;

 за умовою оподаткування;

 за кодом операції;

 за Контрагентом;

 за Складом.

 Обравши необхідні документи, 
натиснути «Вивантажити». Обробка 
об’єднає обрані документи у один 
XML-файл та збереже їх у обраній 
папці.
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Звіт «Відомість по партіям 

підакцизних товарів»

 Звіт відображає рух підакцизних товарів окремо у одиницях зберігання, 

кілограмах та літрах;

у розрізі Організації, Складу, Номенклатури, Документу оприбуткування 

за певний період.

14



Звіт «Залишки по акцизних 

місцях зберігання»

 Звіт формує залишки 

пального на певну дату у 

розрізі Складу та акцизного 

місця зберігання.

 Залишки відображаються у 

кілограмах та літрах при 

температурі 15°C.

 Також відображено загальну 

вартість залишку по Складу 

та середню вартість за 

одиницю (за літр або за 

кілограм).
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Звіти «Вхідний і Вихідний акциз»

 Звіти відображають об’єми 

акцизного ліміту, що 

очікується та об’єми акцизного 

ліміту, що підтверджено 

постачальником або 

зареєстровано платником.
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Дякуємо за увагу!
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