
 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ 

  ______________СЕСІЯ 

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я                                                               

від _________ 2015 року 

 

Про встановлення ставки  

акцизного податку  

 

 

Відповідно до Закону України від 28.12.2014 №7 1-VІІІ «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо податкової реформи», статей 212, 213 Податкового кодексу України від 

02.12.2010 №2755-VІ (зі змінами), статті 64 Бюджетного кодексу України від 

08.07.2010 №2456-VІ, статті 143 Конституції України, Закону України «Про 

державний бюджет України на 2015 рік», пункту 24 статті 26 та статті 69 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада  в и р і ш и л а: 

 

1.Затвердити на території міста Конотоп Положення про встановлення 

ставки акцизного податку. 

2.Ввести в дію Положення про встановлення ставки акцизного податку  з 

01.01.2016. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на Конотопську ОДПІ 

ГУ ДФС у Сумській області та на постійну комісію міської ради з питань 

економіки, планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку 

міста (голова  Щербань С.С.). 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Додаток  

 

Положення 

про акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території  

Конотопської міської ради 

 

 1. Загальні  положення. 

Акцизний податок  – це місцевий податок, який впроваджується на 

території Конотопської міської ради на підставі Податкового Кодексу України 

зі змінами та доповненнями та пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні». 

2. Визначення понять. 

2.1 Акцизний податок - непрямий податок на споживання окремих видів 

товарів (продукції), визначених Податковим кодексом України як підакцизні, 

що включається до ціни таких товарів (продукції); 

2.2 Підакцизні товари (продукція) - товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, 

на які встановлено ставки акцизного податку. До підакцизних товарів, з яких 

сплачується акцизний податок суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

належать: 

- пиво, алкогольні напої; 

- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 

- товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу, 

зокрема нафтопродукти, насамперед бензин та дизельне пальне, паливо 

моторне альтернативне, біодизель, скраплений газ тощо. 

3. Платники податку. 

Особи - суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють 

реалізацію підакцизних товарів і відповідають статті 212  Податкового кодексу 

України. 

4. Об'єкти оподаткування. 

Об'єктами оподаткування є операції  з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у відповідності до 

статті 213 Податкового кодексу України. 

5. База оподаткування. 

Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) 

підакцизних товарів, що реалізовані суб'єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів і відповідає статті 214 Податкового кодексу 

України. 

6. Ставки податку. 

Ставка акцизного податку встановлюється за рішенням Конотопської 

міської ради у відсотках від вартості (з податком на додану вартість) 

реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів у розмірі 5 відсотків. 

7. Податковий період. 



Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному 

місяцю. 

8.Дата виникнення податкових зобов'язань 

8.1.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), крім випадків, зазначених у статті 

225 та статті 229 Податкового кодексу України. 

8.2.Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата 

здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України «Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг», а у разі реалізації товарів фізичними 

особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, - є дата надходження 

оплати за проданий товар. 

9. Реєстрація осіб як платників податку 
 Особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють 

реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники 

податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу 

товарів не пізніше граничного терміну подання декларацій акцизного податку 

за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність. 

10. Порядок обчислення податку з товарів 
Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції), 

вироблених на митній території України або які ввозяться на митну територію 

України визначаються платником податку самостійно, виходячи із ставки 

податку, встановленої для суб'єктів господарювання роздрібної торгівлі, які 

здійснюють реалізацію підакцизних товарів. 

11. Строки сплати податку 
11.1 Суми податку перераховуються до місцевого бюджету 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. 

11.2 Особи - суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють 

реалізацію підакцизних товарів, сплачують податок за місцем здійснення 

реалізації таких товарів. 

12. Складення та подання декларації з акцизного податку 
Суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію 

підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду 

контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію з акцизного податку за 

формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Податкового 

кодексу України. 

13. Відповідальність і контроль за сплатою податку 

Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового 

обов'язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page27#n5611
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page27#n5611
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran5676#n5676
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80


Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати 

акцизного податку здійснює Конотопська об’єднана державна податкова 

інспекція Головного управління ДФС у Сумській області.  

 


