
Огляд можливостей

"BAS. Модуль обліку акцизного палива",

нове в релізі 2.0.5.

Інтеграція з "BAS АГРО. Бухгалтерія"



Актуальність потреби

 З липня 2019 року в законодавстві України відбуваються активні зміни щодо обліку палива.

 Зокрема застосовується нове розуміння "акцизного складу" і нові правила роботи з пальним,

які стосуються в тому числі компаній, що не спеціалізуються на торгівлі пальним, а

використовують його для власних потреб або у виробництві.

 У розумінні податкового кодексу пальне є підакцизним товаром (за операціями по пальному

сплачується окремий акцизний збір), а тому зазначені товари повинні зберігатися на "акцизному

складі". Пункт 14.1.6 Податкового кодексу України містить визначення поняття "акцизного

складу", який зводиться до розуміння місця виготовлення, продажу і зберігання пального.



Визначення поняття "Акцизний склад"

 Так, визначення акцизного складу (стосується пального) буде виглядати наступним чином:

Акцизний склад - приміщення або територія на митній території України, де розпорядник

акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, обробки

(переробки), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.

 У той же час не є акцизним складом:

 приміщення або територія, на кожній з яких загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-

розвантаження і зберігання пального не перевищує 200 кубічних метрів, а суб'єкт господарювання (крім платника

єдиного податку четвертої групи);

 власник або користувач такого приміщення або території - отримує протягом календарного року паливо в обсягах, які

не перевищують 1000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через колонки в місцях роздрібної

торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії);

 приміщення або територія незалежно від загальної місткості розташованих ємностей для навантаження-

розвантаження і зберігання пального, власником або користувачем яких є суб'єкт господарювання - платник єдиного

податку четвертої групи, отримує протягом календарного року паливо в обсягах, що не перевищують 10 000 кубічних

метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які

отримані відповідні ліцензії).
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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 електронними акцизними накладними з кваліфікованим електронним підписом (КЕП) через

систему електронної звітності та документообігу FREDO Звіт (підтримує сертифікати КЕП

основних АЦСК);

 формування ТТН для нафтопродуктів;

 формування додатку №1 до декларації по акцизу та вивантаження в xml файл;

 довідка про зведені за добу облікові дані та вивантаження в xml файл;

 формування оперативних звітів по паливу та акцизу.



Довідники: "Акцизні місця зберігання"

 Ведеться облік стаціонарних та пересувних місць зберігання палива, що дозволяє Підприємству

вести облік відокремлено від складів, у розрізі резервуарів або напівпричепів-цистерн;

 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";



Довідники: "Контрагенти"

 Елемент довідника "Контрагенти" містить ознаку "Платник акцизу з реалізації пального", що

використовується в подальшому при формуванні "Акцизних накладних":



Документи: "Надходження товарів та послуг"

 Якщо увімкнути ознаку "Враховувати щільність" - система буде працювати в режимі "Обліку

підакцизних товарів". Модуль розраховує щільність на 15 градусів, а також - суми акцизу:



 Поля "Акцизне місце зберігання отримувач" та "Акцизне місце зберігання відправник" 

заповнюється даними з довідника Акцизні місця зберігання.

Документи: "Надходження товарів та послуг"



 Для роботи з паливом на вкладці "Основне" встановлюється ознака "Враховувати щільність":

Документи: "Реалізація товарів та послуг"



 Після цього у табличній частині документу з’являться поля "Акцизне місце зберігання отримувач"

та "Акцизне місце зберігання відправник", розрахунок густини та літрів:

Документи: "Реалізація товарів та послуг"



Документи: "Переміщення, Списання, Оприбуткування"

 Аналогічним чином працюють документи "Переміщення товарів", "Списання товарів",
"Оприбуткування товарів", - після встановлення ознаку "Враховувати щільність", в табличній
частині документа з’являються поля "Акцизне місце зберігання отримувач" та "Акцизне місце
зберігання відправник":

 Після проведення документів інформація буде обліковуватися у розрізі "Акцизних місць
зберігання відправника та отримувача", що в подальшому дозволить автоматично створювати
"Акцизні накладні".



Обробка: "Створення вихідних акцизних накладних"

 В Доповненні системи наявні обробки "Створення вихідних акцизних накладних" та "Створення

вхідних акцизних накладних", які дозволяють автоматично формувати документи відповідно

"Акцизні накладні вихідні" та "Акцизні накладні вхідні":



Документи: "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"):



 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"):

Документи: "Акцизна накладна вихідна"



Обробка: "Пакетне вивантаження акцизних накладних"

 Реалізована інтеграція з сервісом "FREDO Звіт" для документів "Акцизна накладна" і

"Коригування акцизної накладної". Обробка "Пакетне вивантаження акцизних накладних" надає

можливість використовувати різноманітні фільтри для вивантаження окремих документів у

" 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;

Обробка (детально): "Пакетне вивантаження акцизних накладних"



Документи: "Додаток №1 до декларації по акцизу"

 В системі передбачено формування "Додаток №1 до декларації по акцизу" та вивантаження до

ЄРАН:



Документи: "Довідка про зведені за добу облікові дані"

 В системі передбачено формування документу "Довідка про зведені за добу облікові дані" та 

вивантаження його до ЄРАН:



Звіти: "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:



Звіти: "Вхідний і Вихідний акциз"

 Звіти відображають об’єми акцизного ліміту, що очікується та об’єми акцизного ліміту, що

підтверджено постачальником або зареєстровано платником:



"Безшовна" інтеграція з FREDO ДокМен



Інтеграція з FREDO ДокМен

 З початком активного користування програмним продуктом, ми отримували від 

клієнтів та партнерів запити щодо максимального прискорення передачі 

акцизних накладних до контролюючих органів.

 Так, у редакції 2.0 "BAS. Модуль обліку акцизного палива" було втілено 

"безшовну" інтеграцію розширення для "BAS Бухгалтерія", завдяки 

якій завантаження та вивантаження акцизних накладних через сервіс "FREDO

ДокМен" відбувається "в два кліки".



Інтеграція з FREDO ДокМен

 Для прямого вивантаження акцизних накладних до програмного забезпечення "FREDO", 

необхідно в документі "Акцизна накладна" натиснути на кнопку "Вивантаження"



Інтеграція з FREDO ДокМен

 Також можливо використовувати обробку для пакетного вивантаження документів "Акцизна 

накладна", яку можна запустити із списку документів.



Інтеграція з FREDO ДокМен

 У відкритій обробці, акцизні накладні, котрі не вивантажені, відмічаються до вивантаження 

автоматично. Далі необхідно натиснути кнопку "Вивантажити в FREDO ДокМен"

 Після завантаження до "FREDO", в додатку з’являється автоматично створена "Акцизна накладна"



Огляд змін в релізі 2.0.5

 В довідник "Класифікатор одиниць виміру" доданий реквізит "Тип вимірюваної величини".

Реквізит обов'язковий для заповнення для вірного розрахунку кількості в базовій одиниці

виміру з урахуванням фактичної густини палива, якщо в документі одиниця виміру палива

відрізняється від базової одиниці виміру.

 Додана можливість формування на підставі документа "Переміщення товарів" документа

"Товарно-транспортна накладна (ВКД)".

 В документі "Товарно-транспортна накладна (ВКД)" при виборі транспортного засобу

додано автоматичне заповнення вантажопідйомності із картки транспортного засобу/

 В звіт "Відомість по партіях підакцизних товарів" додано групування за акцизним місцем

зберігання та кодом УКТЗЕД/



 Доопрацьовано обробку "Створення вихідних акцизних накладних" та механізм
створення акцизних накладних на підставі інших документів:

o змінено механізм формування зведених акцизних накладних;

o додано автоматичне заповнення полів: "Кількість секцій", "Об'єм секцій", "Номер примірника",
"Кількість примірників" , "Неакцизне місце зберігання", "КодКОАТУУ", "Адреса місця зберігання
палива";

o доопрацьовано механізм заповнення полів: "Склад - відправник", "Склад - отримувач",
"Пересувне акцизне місце зберігання відправник", "Пересувне акцизне місце зберігання
отримувач".

 Доопрацьовано обробку "Створення вхідних акцизних накладних": 

o змінено механізм формування зведених вхідних акцизних накладних; 

o додано автоматичне заповнення полів: "Кількість секцій" , "Об'єм секцій", "Номер примірника", 
"Кількість примірників"; 

o доопрацьовано механізм заповнення полів: "Склад - відправник", "Склад - отримувач", 
"Пересувне акцизне місце зберігання відправник", "Пересувне акцизне місце зберігання 
відправник".
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Особливості роботи "BAS. Модуль обліку акцизного 

палива" з "BAS АГРО. Бухгалтерія"



Особливості роботи "BAS. Модуль обліку акцизного палива"

з "BAS АГРО. Бухгалтерія"

Реалізована інтеграція "BAS. Модуль обліку акцизного палива" із

програмним продуктом "BAS АГРО. Бухгалтерія". Починаючи з релізу 2.0.5.0

користувачі мають можливість об'єднання та використання розширення із

"BAS АГРО. Бухгалтерія" за наявності відповідних ліцензій на даний

продукт.

У зв'язку із інтеграцією з “BAS АГРО. Бухгалтерія" реалізована додаткова

функціональність в документі "Подорожній лист вантажного автомобіля" та

"Подорожній лист сільськогосподарської техніки".



Особливості роботи "BAS. Модуль обліку акцизного палива"

з "BAS АГРО. Бухгалтерія"

Видимість цих реквізитів та 

участь документа в обліку

акцизу на паливо

регулюються прапорцем

"Враховувати щільність" 

В документ "Подорожній

лист вантажного

автомобіля" додані

реквізити для ведення

обліку акцизу на видане

паливо. 



Особливості роботи "BAS. Модуль обліку акцизного палива"

з "BAS АГРО. Бухгалтерія"

Видимість цих реквізитів та 

участь документа в обліку

акцизу на паливо

регулюються прапорцем

"Враховувати щільність" 

В документ "Подорожній

лист сільськогосподарської

техніки" додані реквізити

для ведення обліку акцизу 

на видане паливо. 



 В обробку "Створення вихідних акцизних накладних" додана можливість створення 

акцизних накладних на підставі документів "Подорожній лист сільськогосподарської техніки" 

та "Подорожній лист сільськогосподарської техніки". Для створення зведених акцизних 

накладних в цих документах треба встановити прапорець "Створювати Акцизні накладні 

зведено". 

Особливості роботи "BAS. Модуль обліку акцизного палива"

з "BAS АГРО. Бухгалтерія"



Дякуємо за увагу!


