
                                                                                                       
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТЬ  П’ЯТА  СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  12.06.2018 р. № 7 

 

Про встановлення  ставки акцизного 

податку з роздрібного продажу  підакцизних 

товарів на 2019 рік 

та затвердження Положення про 

встановлення ставки акцизного податку 

з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

та порядок його справляння. 

 

 

Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  підпунктом 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу 

України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності»  та з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого 

самоврядування, а також сприяння соціально-економічного розвитку міста. 

 

Вирішили: 1. Встановити  на території Заводської міської ради  ставку акцизного 

податку   з роздрібного продажу підакцизних товарів на 2019 рік  у розмірі 5 %  від вартості 

реалізованих підакцизних  товарів  (з податком  на додану вартість). 

2. Затвердити Положення про встановлення ставки акцизного податку з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та порядок його 

справляння (додається). 

  3. Вважати  таким, що втратило чинність рішення 24 сесії міської ради 7 скликання  

від 14.06.2017 року за № 5 «Про затвердження Положення про встановлення ставки акцизного 

податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та 

порядок його справляння». 

4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року. 

5. Оприлюднити  дане   рішення   в   газеті   «Червонозаводський вісник»  та  на  сайті  

Заводської міської ради.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії міської 

ради  з питань  стратегічного розвитку, планування бюджету і фінансів Барановського Р.І. 

 

 

Міський голова     В. Сидоренко 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішенням тридцять п’ятої сесії 

 міської ради сьомого скликання 

 від  12.06.2018 року № 7 

 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про встановлення ставки акцизного податку 

з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

 підакцизних товарів та порядок його справляння. 

 

1.  Загальні положення 

1.1. Акцизний податок запроваджується на території  Заводської міської  ради  на 

підставі ст.10 Податкового Кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року із змінами та 

доповненнями. 

1.2. Копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів 

надсилається у законодавчо встановлений термін з дня оприлюднення до  контролюючого 

органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів. 

2.  Платники податку 

 

2.1. Відповідно до пп. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України від 

02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами і доповненнями) (далі – Кодексу) платником податку є особа 

- суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів. 

 

3. Об’єкт оподаткування 

         Об’єктом оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів. 

До підакцизних товарів належать: 

1) пиво; 

2)алкогольні напої; 

3)тютюнові вироби,тютюн та промислові замінники тютюну; 

4) нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних 

палив, паливо моторне альтернативне 

 

                                            4. База оподаткування 

        Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість та без урахування 

акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів) підакцизних товарів,  реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі. 

5. Ставка податку 

Ставка податку для підакцизних товарів становить: 

 Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників 

тютюну, реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів, ставка податку становить 5 відсотків; 

 Для нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти 

моторних палив, палива моторного альтернативного, реалізованих суб’єктами 



господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, ставка податку становить 

0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару.  

6. Порядок обчислення суми податку 

Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів  визначаються платником 

податку самостійно, виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставки 

податку, відповідно до розділу 4. 

7. Податковий період 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю. 

8. Строк та порядок сплати податку 

Суми податку перераховуються до бюджету Заводської  сільської ради  згідно з 

положеннями Бюджетного кодексу України, суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, 

який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за 

останнім днем відповідного граничного строку передбаченого Податковим кодексом України 

для подання податкової декларації за місячний податковий період. 

Особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, сплачує 

податок за місцем здійснення реалізації таких товарів. 

9. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку 

Особи – суб’єкти господарювання   роздрібної торгівлі, які  здійснюють реалізацію 

підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники  податку органом 

державної податкової служби за місцем знаходження пункту продажу товарів не пізніше 

граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць в якому здійснюється 

господарська діяльність. 

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який  здійснює реалізацію підакцизних 

товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду органу державної податкової 

служби за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою 

порядком, встановленою статтею 46  Податкового кодексу України. 

  

  

             Секретар міської  ради                                                        Л.О.Мащенко 

 

 

 

 


