
 

Опис XML-структури (для обміну звітності) 
Акцизної накладної форми «С» (F)J1203401 
для імпорту в M.E.Doc 

 
1. XML-структура Акцизної накладної форми «C» (для обміну 

звітності). 
Акцизна накладна повинна відповідати всім правилам побудови XML-

документа відповідно до відкритого стандарту W3C 
(http://www.w3.org/TR/REC-xml). 

Структура Акцизної Накладної є уніфікованою та складається із 
елементів TRANSPORT та ORG, у яких містяться елементи інформації. 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> 
<ZVIT> 

<TRANSPORT> 
<CREATEDATE><!-- Дата створення документа --> </CREATEDATE> 
<VERSION>4.1</VERSION> 
</TRANSPORT> 
<ORG> 
<FIELDS> 
<EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--></EDRPOU> 
</FIELDS> 
<CARD> 
<FIELDS> <!-- Інформація, що ідентифікує документ --></FIELDS> 
<DOCUMENT> 

<НАЗВА РЕКВІЗИТУ><!--Значення реквізиту--></НАЗВА РЕКВІЗИТУ> 
........... 

</DOCUMENT> 
</CARD> 
</ORG> 

</ZVIT> 

Кожний Файл починається з директиви XML <?xml version="1.0" 
encoding="windows-1251"?>, що набрана в нижньому регістрі. Кодовою 
сторінкою є "windows-1251". 

Усі елементи Файла іменуються у верхньому регістрі. Кореневим елементом 
є елемент з іменем <ZVIT> </ZVIT>. 

У елементі TRANSPORT розміщується дата створення документа і версія 
документа. Версія документа обов’язково має бути 4.1. 

<TRANSPORT> 
<CREATEDATE> </CREATEDATE> 
<VERSION>4.1</VERSION> 
</TRANSPORT> 
У елементі FIELDS в розділі ORG розміщується ЄДРПОУ, що ідентифікує підприємство в 

яке імпортується документ. 

http://www.w3.org/TR/REC-xml


<ORG> 
<FIELDS> 
<EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--></EDRPOU> 
</FIELDS> 
У елементі FIELDS в розділі CARD розміщується інформація, що повністю ідентифікує 

документ, який імпортується. Для імпорту Акцизної Накладної в цьому елементі має міститись 
наступна інформація: 

<CARD> 
<FIELDS> 
<PERTYPE>0</PERTYPE> 
<PERDATE><!--Значення періоду у форматі дати --></PERDATE> 
<CHARCODE>J1203401</CHARCODE> 
<DOCID>1</DOCID> 
</FIELDS> 
В тег PERDATE необхідно вказувати перший день періоду. 
<  PERDATE>01.08.2019</PERDATE> 

 



Детальний опис усіх дочірніх елементів для DOCUMENT наведено у 
таблиці 1.1 

Назва поля Зміст 
N1 Коди операцій для складання в одному примірнику  

(у разі, якщо накладна складається у двох примірниках, 
зазначається цифра «0»). 

N2 Умови оподаткування  
(у разі якщо оподатковується на загальних підставах, 
зазначається цифра «0»). 

N3 Напрям використання. 

SP_TO Код КОАТУУ (поле не обов’язкове для заповнення, поле 
розробника, зроблене лише для зручності фільтрації 
користувачем списку документів у модулі, поле не друкується, 
не експортується, не відправляється до контролюючого 
органу). 

COP Примірник: номер (зазначається номер примірника). 
CCOP Примірник: кількість  (зазначається кількість примірників 

документа). 
RNUM Реєстраційний номер в ЄРАН першого примірника. 

CRDATE Дата складання документа. 

PNUM Порядковий номер документа. 
EDRPOU Особа - що реалізує спирт етиловий  

(код за ЄДРПОУ особи для юридичних осіб. 
Реєстраційний номер платника для фізичних осіб). 

.NAME Особа - що реалізує спирт етиловий  
(найменування для юридичних осіб, ПІБ для фізичних осіб). 

DEPT Код філії особи, що реалізує спирт етиловий  
(зазначається, якщо реалізатор – філія). 

NAMEBUY Особа – отримувач спирту етилового   
(найменування для юридичних осіб, ПІБ для фізичних осіб). 

EDRPOUBUY Особа – отримувач спирту етилового  
(код за ЄДРПОУ особи для юридичних осіб. 
Реєстраційний номер платника для фізичних осіб). 

DEPTBUY Код філії особи, отримувача спирту етилового  
(зазначається, якщо отримувач – філія). 

REL1 Акцизний склад, з якого фізично відвантажений 
(відпущений) спирт етиловий. 
Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ. 

REL2 Пересувний акцизний склад. 
Двосимвольний код типу транспортного засобу 
(автомобільного, залізничного, повітряного, морського, 
річкового, трубопровідного). 



REL3 Пересувний акцизний склад. 
Місткість ємності (секцій), загальна, м 3. 

REL4 Пересувний акцизний склад. 
Місткість ємності (секцій), кількість секцій, шт. 

REL5 Пересувний акцизний склад. 
Місткість ємності (секцій), для акцизної накладної, м 3. 

REL6 Пересувний акцизний склад. 
Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації. 

ACCEPT1 Акцизний склад, з якого фізично відвантажений (отриманий) 
спирт етиловий. 
Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ. 

ACCEPT2 Пересувний акцизний склад. 
Двосимвольний код типу транспортного засобу 
(автомобільного, залізничного, повітряного, морського, 
річкового, трубопровідного). 

ACCEPT3 Пересувний акцизний склад. 
Місткість ємності (секцій), загальна, м 3. 

ACCEPT4 Пересувний акцизний склад. 
Місткість ємності (секцій), кількість секцій, шт. 

ACCEPT5 Пересувний акцизний склад. 
Місткість ємності (секцій), для акцизної накладної, м 3. 

ACCEPT6 Пересувний акцизний склад. 
Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації. 

N4_1 Реквізити митної декларації (для коду операцій «4» та «5») 
Код напрямку переміщення. 

N4_2 Реквізити митної декларації (для коду операцій «4» та «5») 
Код митного режиму. 

N4_3 Реквізити митної декларації (для коду операцій «4» та «5») 
Код типу декларації. 

N5 ДД/ММ/РРРР. 

N6_1 Реквізити митної декларації (для коду операцій «4» та «5») 
Номер 

N6_2 Реквізити митної декларації (для коду операцій «4» та «5») 
Номер 

N6_3 Реквізити митної декларації (для коду операцій «4» та «5») 
Номер 

NUMBIL Серія та номер податкового векселя, виданого до отримання 
спирту етилового. 

A1_1 Код товару згідно УКТ ЗЕД (10 знаків). 

A1_2 Опис пального згідно УКТ ЗЕД. 

A1_3 Обсяг реалізованого пального (в кг). 
A1_4 Обсяг реалізованого пального (в літрах, приведених до t 15 С ) 



RUK Ініціали та прізвище посадової(уповноваженої) особи/фізичної 
особи (законного представника). 

RUKINN Реєстраційний номер облікової картки платника податку. 
 



2.   Вміст двох і більше акцизних накладних в один XML-файл. 
В один XML-файл можливо вмістити більше однієї акцизної накладної. 

Кожну окрему акцизну накладну слід розміщати в елементі CARD. Ідентифікатор 
документу DOCID має бути різним для кожної акцизної накладної. 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> 
<ZVIT> 
  <TRANSPORT> 
    <CREATEDATE><!-- Дата створення документа --> </CREATEDATE> 
    <VERSION>4.1</VERSION> 
  </TRANSPORT> 
  <ORG> 
        <FIELDS> 
             <EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--></EDRPOU>      
         </FIELDS> 

    <CARD><!-- Перша акцизна накладна --></CARD>   
    <CARD><!-- Друга акцизна накладна --></CARD> 
     <CARD>………………………………… </CARD> 
     <CARD>><!-- N акцизна накладна --></CARD> 

  </ORG> 
</ZVIT> 

 
3. Вимоги до заповнення: 
Значення показників типу "дата" подаються у форматі "дд/мм/рррр", де  

рррр – рік, мм – місяць, дд – день. 



4. Електронний бланк Акцизної накладної форми «С».  

 



5. Приклад XML-файлу Акцизної  Накладної для імпорту в MEDOC  
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> 
<ZVIT> 
  <TRANSPORT> 
    <VERSION>4.1</VERSION> 
    <CREATEDATE>31.07.2019</CREATEDATE> 
  </TRANSPORT> 
  <ORG> 
    <FIELDS> 
      <EDRPOU>11031995</EDRPOU> 
    </FIELDS> 
    <CARD> 
      <FIELDS> 
        <PERTYPE>0</PERTYPE> 
        <PERDATE>01.08.2019</PERDATE> 
        <DOCID>77CCD8CD-CF24-4455-ADAB-EDC1CF6F9AE6</DOCID> 
        <NOTATION /> 
        <CHARCODE>J1203201</CHARCODE> 
      </FIELDS> 
      <DOCUMENT> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_1"> 
          <VALUE>2707501000</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_2"> 
          <VALUE>Легкі дистиляти: для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у 
товарних підкатегоріях 2710 12 11 90</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_3"> 
          <VALUE>22.22</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_4"> 
          <VALUE>33.33</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="SEND_TYPE"> 
          <VALUE>2</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="NAKL_TYPE"> 
          <VALUE>1</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="RUK"> 
          <VALUE>І.С. Горовчук</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="RUKINN"> 
          <VALUE>2356365236</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="PNUM"> 
          <VALUE>82</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="NAMEBUY"> 



          <VALUE>ТОВ Філіпс</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDRPOUBUY"> 
          <VALUE>31051996</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="DEPTBUY"> 
          <VALUE>1500</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="DEPT"> 
          <VALUE>1102</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="RNUM"> 
          <VALUE>9815001400</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="CRDATE"> 
          <VALUE>01.08.2019</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N1"> 
          <VALUE>4</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2"> 
          <VALUE>3</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N3"> 
          <VALUE>3</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="COP"> 
          <VALUE>2</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="CCOP"> 
          <VALUE>2</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="REL1"> 
          <VALUE>14</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="REL2"> 
          <VALUE>18</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="REL3"> 
          <VALUE>5</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="REL4"> 
          <VALUE>6</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="REL5"> 
          <VALUE>7</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="REL6"> 
          <VALUE>2323</VALUE> 



        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="ACCEPT1"> 
          <VALUE>152</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="ACCEPT2"> 
          <VALUE>30</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="ACCEPT3"> 
          <VALUE>0.1</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="ACCEPT4"> 
          <VALUE>1</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="ACCEPT5"> 
          <VALUE>0.1</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="ACCEPT6"> 
          <VALUE>454BFF</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N4_1"> 
          <VALUE>ІМ</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N4_2"> 
          <VALUE>40</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N4_3"> 
          <VALUE>ДТ</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N5"> 
          <VALUE>01.07.2019</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N6_1"> 
          <VALUE>jujuj</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N6_2"> 
          <VALUE>2019</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N6_3"> 
          <VALUE>20jku</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="NUMBIL"> 
          <VALUE>FR1234667</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="SPATOFUEL"> 
          <VALUE>0120788803</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="ADRFUEL"> 
          <VALUE>вул.Котляревського,15А</VALUE> 
        </ROW> 



        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="SP_TO"> 
          <VALUE>0120783603</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="NAME"> 
          <VALUE>ТОВ ДЖАЗ</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDRPOU"> 
          <VALUE>11031995</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N7"> 
          <VALUE>0</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N8"> 
          <VALUE>0</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N9"> 
          <VALUE>0</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N10"> 
          <VALUE>1</VALUE> 
        </ROW> 
      </DOCUMENT> 
    </CARD> 
  </ORG> 
</ZVIT> 
 


