
Акцизний товар 
З 1 жовтня 2021 року вступає в силу Наказ Мінфіну від 08.06.2021 р.№ 329, який передбачає  

відображання у фіскальних касових чеках значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні 

напої.  Цей номер має відображатися на фіскальному чеку. 

Ознайомтеся будь ласка з наказом, пошукайте в інтернеті інформацію про те, який саме товар підпадає 

під дію наказу або проконсультуйтеся з фахівцями, зателефонуйте на гарячу лінію Податкової інспекції. 

Моделі фіскальних реєстраторів, які відповідають вимогам наказу: 

 MАРІЯ-304T версія ПЗ 304Т-6, 304Т-6М 

 MАРІЯ-304T1 версія ПЗ 304Т1-6 

 MАРІЯ-304T2 версія ПЗ 304Т2-6 

 MАРІЯ-304T3 версія ПЗ 304Т3-6 

 КСТ-М версія ПЗ М-3 

 КСТ-М версія ПЗ М-2 

 MАРІЯ-304T версія ПЗ 304Т-6, 304Т-6М 

 MАРІЯ-304T1 версія ПЗ 304Т1-6 

 MАРІЯ-304T2 версія ПЗ 304Т2-6 

 MАРІЯ-304T3 версія ПЗ 304Т3-6 

 КСТ-М версія ПЗ М-3 

 МІНІ-ФП54.01 версія ПЗ 5401F3 

 МІНІ-ФП81.01 версія ПЗ 8101F3 

 МІНІ-ФП82.01 версія ПЗ 8201F3 

 IKC-E810T версія ПЗ ЕП-12 

 ІКС-С651Т версія ПЗ MZ-12 

 IKC-E07 версія ПЗ Е7-12 

 DATECS FP–Т88 версія ПЗ 5.03 

 DATECS FP–320 версія ПЗ 5.03 

 DATECS FP–101 SMART версія ПЗ 5.03 

 DATECS FP–3530T версія ПЗ 5.03 

 ЕКСЕЛЛІО FPU-550ES версія ПЗ 4.00 UA 

 ЕКСЕЛЛІО FP-700 версія ПЗ 4.00 UA 

 ЕКСЕЛЛІО FP-2000 версія ПЗ 4.00 UA 

 ЕКСЕЛЛІО FPР-350 версія ПЗ 4.00 UA 

 ЕКСЕЛЛІО FP-280 версія ПЗ 4.00 UA 

Якщо ви не знаєте чи відповідає ваша фіскальна техніка вимогам, зверніться в сервіс центр, який обслуговує 

вашу фіскальну техніку 

Де і як буде зчитуватися номер акцизної марки 
Номер акцизної марки буде зчитуватися касиром за допомогою сканера штрих-коду в процесі продажу 

акцизного товару. Попередньо товарний перелік має бути відмічений як такий, для його буде пропонуватися 

сканування акцизної марки.  

Відмітка «Акциз» проставляється в Каталозі товарів і в Документі Приходу. 

Налаштування програми для роботи з акцизними марками 
Оновіть програмне забезпечення за допомогою штатних засобів на всіх комп’ютерах де встановлена 

програма. «Завантажити оновлення» при старті програми 

https://ips.ligazakon.net/document/e36454?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01


 

Оновіть драйвер PC2Ekkr з сайту виробника http://txo.com.ua/files/ekkr_set.exe 

В офісній частині програми перейдіть на вкладку Сервіс - Налаштування і зніміть позначку «Зберігати 

налаштування користувача» 

 

 

Додайте колонку «Акциз» в параметрах системи. Для цього перейдіть на вкладку «Сервіс» – «Параметри» 

 

Перейдіть на вкладку «Параметри товару» і проставите позначку навпроти Акциз. 

http://txo.com.ua/files/ekkr_set.exe


 

Перейдіть в Каталог товарів і проставите позначку на товари, при продажі яких необхідно зчитувати 

штрих код акцизної марки. 

Контроль позначки «акциз» в документі приходу 
При заповнені документу приходу статус Акциз буде відображатися в списку товарів. Якщо при 

заповненні документу приходу, ви помітите, що необхідний товар не позначений як акцизний, то це можна 

виправити безпосередньо в документі приходу. 

 

Натисніть на рядку праву кнопку мишки і оберіть «Редагувати товар з каталогу» в контекстному меню 

 

Продаж на касі 
При виборі акцизного товару програма запропонує зчитати код акцизної марки 



 

Контроль за введенням 
Перед друком фіскального чеку, програма перевірить чи вказані номера акцизних марок для 

відповідних товарів і якщо продавець пропустив акцизну позицію, буде виведено відповідне повідомлення 

 

Перевірку для акцизного товару можна включити – відключити в Налаштуваннях робочого місця 

касиру. Цю позначку слід встановити на робочих касових місцях де підключена фіскальна техніка. 

 

Оновлення позначки в каталозі 
Позначку «Акциз» можна проставити в каталозі різними способами. Ви можете відмічати кожен товар 

окремо, шляхом редагування конкретних позицій, або застосувати відповідну позначку до списку товарів 

конкретної групи товарів або результату пошуку. 

В першому випадку необхідно по черзі вибирати позиції, натискати «Редагування» і проставляти 

позначку. 



В другому варіанті позначку можна застосувати до списку товарів конкретної групи до прикладу. Для 

цього достатньо натиснути праву кнопку мишки на списку товарів і обрати необхідну команду 

 

Приклад фіскального чеку з акцизною маркою(ІКС) 

 

 


