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група ДК 09-17-КФ, завдання з дисципліни: «Податкова система»
ТЕМА №2. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
План лекції:
2.1. Платники акцизного податку.
2.2. Ставки та порядок розрахунку акцизного податку
2.3. Порядок та термін сплати акцизного податку
Контрольні завдання:
-визначити основних платників акцизного податку;
-здійснити перелік підакцизних товарів;
-визначити порядок розрахунку акцизного податку;
-визначити дату виникнення податкових зобов’язань з акцизного податку.
-визначити формулу розрахунку акцизного податку;
-назвати дату виникнення податкового зобов’язання зі сплати акцизного
податку;
-визначити порядок та термін сплати акцизного податку.
-охарактеризувати особливості процесу маркування
Матеріал лекції:
2.1. Платники акцизного податку.
Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території
України, у тому числі з давальницької сировини.
Особа - суб'єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на
митну територію України.
Фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари
(продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню,
відповідно до митного законодавства.
Особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні
товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими
не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію),

що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність
держави, якщо

ці

товари (продукція) підлягають реалізації

(продажу) в

установленому законодавством порядку.
Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію
підакцизних товарів.
Виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення
підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза
оптовим ринком електричної енергії.
Реєстрація

у

контролюючих

органах

як

платника

податку

суб'єкта

господарювання, що здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів
(продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, яка підлягає
ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей щодо видачі такому суб'єкту
відповідної ліцензії.
Органи ліцензування, що уповноважені видавати ліцензії на зазначені види
діяльності, зобов'язані надати контролюючому органу за місцезнаходженням
юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців інформацію про
видані, переоформлені, призупинені або анульовані ліцензії у п'ятиденний строк з
дня здійснення таких дій.
Особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій
реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням
юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб-підприємців до початку
здійснення реалізації пального.
Об’єкт оподаткування - ввезення, виготовлення та реалізація підакцизних
товарів.
Операції з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню:
-вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) платником податку за
межі митної території України. Товари (продукція) вважаються вивезеними
(експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх
вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною декларацією, у
тому числі, якщо відвантаження відбулося у звітному періоді, а вивезення

(експортування) – у наступному звітному періоді і на дату подання декларації з
акцизного податку за звітний місяць наявна така митна декларація;
-ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних
товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих
товарів на митній території країни імпортера, для їх повернення експортеру. Такі
підакцизні товари (продукція) ввозяться їх продавцем (експортером) без подальшої
реалізації на митній території України;
-реалізації електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними
установками та/або з відновлюваних джерел енергії.
Операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування:
-реалізації легкових автомобілів для інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів,
оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих
бюджетів, коштів фондів загальнообов'язкового державного страхування, а також
легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога та для
потреб центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у
сферах цивільного захисту, рятувальної справи, пожежної і техногенної безпеки),
оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів;
-ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України,
призначених

для

офіційного

(службового)

користування

дипломатичними

представництвами іноземних держав, консульськими установами іноземних держав
та для особистого використання членами дипломатичних представництв іноземних
держав, консульських установ іноземних держав виходячи з принципу взаємності
стосовно кожної окремої держави. У разі реалізації на митній території України
підакцизних товарів (продукції), що були ввезені із звільненням від оподаткування
відповідно до норм цього підпункту, податок сплачується особами, що реалізують
або передають у володіння, користування чи розпорядження такі підакцизні товари
(продукцію), не пізніше дати такої реалізації одночасно із сплатою податку на
додану вартість за ставками, що діяли на момент подання митної декларації при
ввезенні підакцизних товарів (продукції) на митну територію України;

-ввезення підакцизних товарів (продукції) з-за меж митної території України на
митну територію України, якщо при цьому згідно із законом не справляється
податок на додану вартість у зв’язку з розміщенням товарів (продукції) у митних
режимах: реімпорту, транзиту, тимчасового ввезення, митного складу, вільної
митної зони, безмитної торгівлі, переробки на митній території, знищення або
руйнування, відмови на користь держави. У разі порушення умов митних режимів,
що передбачають повне або часткове звільнення від оподаткування, особа,
відповідальна за дотримання режиму, зобов'язана обчислити та сплатити суму
податкового зобов'язання.
-реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів
(продукції), вироблених на митній території України, що використовуються як
сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції). Ця норма не
поширюється на операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства
нафтопродуктів;
-ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що
використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції), за
умови подальшого виготовлення з такої сировини готової продукції на митній
території України, з якої сплачується акцизний податок, або реалізації такої
продукції (підакцизних товарів) на експорт, та пред'явлення контролюючому органу
ліцензії на право виробництва. Ця норма не поширюється на операції з ввезення
нафтопродуктів;
-ввезення фізичними особами на митну територію України підакцизних товарів
(продукції) в обсягах, що не перевищують норм безмитного ввезення, встановлених
Митним кодексом України;
-реалізації безпосередньо вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і
тютюнових виробів магазинам безмитної торгівлі. Підставою для звільнення від
сплати податку продукції, яка призначена для реалізації магазинами безмитної
торгівлі, є належно оформлена митна декларація, що оформляється під час
відвантаження продукції від такого виробника;

-ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім
алкогольних напоїв і тютюнових виробів) як міжнародної технічної допомоги, яка
надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України;
-реалізації скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах для потреб населення
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У разі обчислення податку із застосуванням адвалерних ставок (у %) базою
оподаткування є вартість реалізованого товару за встановленими виробником
максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість та з
урахуванням акцизного податку. У разі обчислення податку із застосуванням
специфічних ставок (у грошових одиницях) базою оподаткування є обсяг
підакцизних товарів у натуральних показниках (вага, об'єм, кількість товару
(продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля тощо).
2.2. Ставки та порядок розрахунку акцизного податку.
До підакцизних товарів належать (ст. 215 ПКУ):
1) спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;
2) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
3) нафтопродукти, пальне, скраплений газ, речовини, що використовуються як
компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне;
4) автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли,
транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні
засоби для перевезення вантажів;
5) електрична енергія.
З 2018 року встановлено імперативне зобов’язання норми пункту 4 розділу ХІХ
Податкового кодексу України щодо необхідності щорічного подання КМУ
законопроекту про збільшення ставок, визначених в абсолютних величинах, змінено
дорученням КМУ такий законопроект подавати у разі необхідності.
Алкогольні напої:

1) ставки на спирт, пиво та алкогольні напої не збільшено, крім планового
вирівнювання пільгової ставки на коньяк до ставки на інші спиртові дистиляти
(загальне збільшення на 12%) ;
2) уточнено формулювання норми щодо оподаткування акцизним податком за
зниженою ставкою зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті
природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків,
з вмістом спирту етилового не більше 8,5 відсотків об’ємних одиниць (без додання
спирту) задля можливості застосування такої зниженої ставки також для сумішей
таких зброджених напоїв та сумішей таких зброджених напоїв з безалкогольними
напоями з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання
спирту);
2) «квас живого бродіння» (код 2206 згідно УКТ ЗЕД) виключено з підакцизних
товарів
Тютюнові вироби:
1) встановлено графік збільшення специфічних ставок акцизного податку на
тютюнові вироби і мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати
акцизного податку з тютюнових виробів у 2018 році (з урахуванням попередньої
індексації загалом на 29,7%), та у подальшому до 2025 року на 20% щорічно до
досягнення мінімального стандарту ЄС (90 євро за 1000 штук);
2) з 1 січня 2026 року запроваджено визначення середньозваженої роздрібної
вартості сигарет та загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку на
сигарети, а також встановлено порядок визначення частка загальної суми
податкових зобов’язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні
(60% від вартості) продажу сигарет;
3) з 1 липня 2018 року запроваджені окремі марки акцизного податку на інші
тютюнові вироби (сигарили)
Пальне:
1)

строк

обов’язкового

використання

витратомірів-лічильників

та/або

рівномірівлічильників на акцизних складах перенесено на рік (з 1 січня 2019 року)
та одночасно з цієї дати запроваджено відповідальність за не обладнання

витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками акцизних складів, на
яких

здійснюється

виробництво,

оброблення

(перероблення),

змішування,

навантаження-розвантаження, зберігання пального та/або відпуск такого пального
без використання витратомірів-лічильників та/або рівномірів-лічильників;
2) звільнено від оподаткування акцизним податком операції з передачі в межах
одного підприємства підакцизної сировини для виробництва не підакцизного
бензолу;
3) розширено перелік нафтопродуктів, що можуть бути ввезені в якості
сировини для виробництва етилену за нульовою ставкою та застосування вексельної
форми контролю за цільового використанням пального;
4) передбачена можливість використання засобів електронного зв′язку для
передання копії податкового векселя при митному оформленні речовин, що
використовуються як компоненти моторних палив, які ввозяться на митну
територію України з метою використання в хімічній промисловості.
1 до 31 грудня 2018 року звільняються від оподаткування акцизним податком
операції з ввезення на митну територію України та реалізації на митній території
України виключно електромобілів (у тому числі вироблених в Україні). Якщо, до
підакцизного товару застосовується адвалерна ставка, то розмір акцизного податку,
розраховується наступним чином:
2.3. Порядок та термін сплати акцизного податку
Акцизний податок = максимальна роздрібна ціна*розмір ставки у %
Якщо до підакцизного товару застосовується специфічна ставка, то розмір
акцизного податку, розраховується наступним чином:
Акцизний податок = обсяг підакцизних товарів у натуральних показниках*
розмір ставки у грошових одиницях.
Датою

виникнення

податкових

зобов'язань

щодо

підакцизних

товарів

(продукції), вироблених на митній території України, є дата їх реалізації особою, яка
їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів
(продукції). Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення підакцизних
товарів (продукції) на митну територію України є дата подання контролюючому

органу митної декларації для митного оформлення або дата нарахування такого
податкового зобов'язання контролюючим органом у визначених законодавством
випадках. Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції),
вироблених на митній території України або ввезених на територію України,
визначаються платником податку самостійно, виходячи з об'єктів оподаткування,
бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату виникнення
податкових зобов'язань.
Податок із підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну територію
України, обчислюється у національній валюті за офіційним курсом гривні до
іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату подання
митному органу митної декларації до митного оформлення.
Особливості оподаткування спирту етилового:
Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із:
1) спирту етилового, який використовується підприємствами первинного та
змішаного виноробства для виробництва виноградних, плодово-ягідних, інших
виноматеріалів і сусла та вермутів;
2) спирту етилового, який використовується для виробництва лікарських
засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім
лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів;
3) спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який реалізується
суб'єктам господарювання з метою його використання як сировини для виробництва
продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більш як 0,1 відсотка
залишкового етанолу;
4) біоетанолу, що використовується підприємствами для виробництва бензинів
моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ),
інших добавок на основі біоетанолу;
5) біоетанолу, який використовується для виробництва біопалива.
У разі нецільового використання суб'єктами господарювання спирту етилового
та біоетанолу, з таких суб'єктів справляється штраф у розмірі, який обчислюється

виходячи з обсягів використаних не за призначенням спирту етилового та
біоетанолу та ставки акцизного податку, збільшеної в 1,5 раза.
У разі використання цих нафтопродуктів у якості сировини для виробництва
етилену, у хімічній промисловості, речовин, що використовуються як компоненти
вироблених в Україні моторних палив за нульовою ставкою акцизного податку
контролюючими органами здійснюється контроль за їх цільовим використанням.
Датою

виникнення

податкових

зобов'язань

щодо

підакцизних

товарів

(продукції), вироблених на митній території України, є дата їх реалізації особою, яка
їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів
(продукції).
Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення підакцизних товарів
(продукції) на митну територію України є дата подання контролюючому органу
митної декларації для митного оформлення або дата нарахування такого
податкового зобов'язання контролюючим органом у визначених законодавством
випадках.
Суми податку перераховуються до бюджету виробниками підакцизних товарів
(продукції) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем
відповідного граничного строку подання податкової декларації за місячний
податковий період.
Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується
спирт етиловий неденатурований, сплачуються при придбанні марок акцизного
податку.
Суми податку виробниками тютюнових виробів перераховуються до бюджету
при придбанні марок акцизного податку на суму, розраховану з урахуванням
мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати акцизного податку на
тютюнові вироби та ставок податку.
Власник готової продукції, виробленої з давальницької сировини, сплачує
податок виробнику (переробнику) не пізніше дати відвантаження готової продукції
такому власнику або за його дорученням іншій особі.
Податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів

(продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної
декларації.
У разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію України
податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі
потреби) на день подання митної декларації.
Платник

податку

з

підакцизних

товарів

(продукції),

вироблених

або

переобладнаних на митній території України; імпортер алкогольних напоїв та
тютюнових виробів; суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює
реалізацію підакцизних товарів; оптовий постачальник електричної енергії подає
щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем
реєстрації декларацію акцизного податку.
Особливості оподаткування алкогольних напоїв:
Суб'єкт

господарювання

зобов'язаний

сплатити

податок

або

подати

контролюючому органу за своїм місцезнаходженням до отримання з акцизного
складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на
алкогольні напої (крім виноматеріалів та вермутів), податковий вексель, який є
забезпеченням виконання зобов'язання такого платника у строк до 90 календарних
днів, починаючи з дня видачі податкового векселя, сплатити суму податку,
розраховану за ставками для цієї продукції.
Під час отримання спирту етилового неденатурованого підприємствовекселедавець за участю представника контролюючого органу на акцизному складі
складає акт про фактично отриману кількість спирту та розрахунок акцизного
податку виходячи з фактично отриманої кількості спирту. Цей акт є коригуванням
вже сплаченої суми податку або наданого податкового векселя із зазначенням
остаточної суми податку, яка підлягає сплаті.
Сума податку, на яку погашається вексель, визначається виходячи з фактично
отриманої кількості спирту (згідно з актом) та ставок податку на готову продукцію,
зменшується на суму податку, розраховану виходячи з фактично втраченої кількості
спирту етилового при транспортуванні та зберіганні, у процесі виробництва готової
продукції в межах норм, затверджених у встановленому порядку, а також фактично

повернутого невиправного браку. Розрахунок суми зменшення податку проводиться
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і
тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України
платники податку зобов'язані забезпечити їх маркування марками встановленого
зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час
відкупорювання (розкривання) товару.
Наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку
встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці (упаковці)
тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України і
продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та
легальності ввезення товарів.
Марки акцизного податку для вироблених в Україні алкогольних напоїв і
тютюнових виробів відрізняються від марок для ввезених на митну територію
України алкогольних напоїв і тютюнових виробів дизайном та кольором.
Кожна марка акцизного податку на алкогольні напої повинна мати окремий
номер та позначення про суму сплаченого акцизного податку за одиницю
маркованої продукції, місяць і рік випуску марки.
Не підлягають маркуванню:
1) алкогольні напої і тютюнові вироби, які постачаються для реалізації
магазинам безмитної торгівлі безпосередньо вітчизняними виробниками такої
продукції за прямими договорами, укладеними між вітчизняними виробниками
алкогольних напоїв і тютюнових виробів і власниками магазинів безмитної торгівлі.
При цьому переміщення алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що
спрямовуються виробниками до магазинів безмитної торгівлі, здійснюється під
митним контролем із застосуванням заходів гарантування доставки;
2) алкогольні напої і тютюнові вироби, які ввозяться в Україну і розміщуються
у митному режимі магазину безмитної торгівлі;
3) еталонні (моніторингові) чи тестові зразки тютюнових виробів, які не
призначені для продажу вроздріб і ввозяться на митну територію України

акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами
господарювання, які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції, для
проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання,
проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну).
Продаж марок акцизного податку вітчизняним виробникам алкогольних напоїв
і тютюнових виробів провадиться на підставі:
1) довідок про сплату суми податку, яка розрахована за ставками на готову
продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт
етиловий неденатурований);
2) заявки-розрахунку кількості марок акцизного податку;
3) звіту про використання марок, придбаних у попередньому місяці, за
затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову і митну політику, формою у двох примірниках, один
з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця) – у виробника;
4) платіжного документа на перерахування плати за марки з відміткою банку
про дату виконання платіжного доручення.
Кількість марок акцизного податку, яку можуть отримати виробники
алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий
неденатурований, визначається відповідно до сплаченої суми податку. Виробники
тютюнових

виробів
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використовується спирт етиловий неденатурований, визначають потребу в марках
акцизного податку з урахуванням планових щомісячних обсягів реалізації продукції.
Марки акцизного податку, не використані для маркування товарів через їх
пошкодження, приймаються від покупців марок для утилізації. Плата за марки
поверненню не підлягає.
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