Додаток № 4
до проекту рішення __сесії___ скликання
Солочинської сільської ради
№ ___ від _________ 2017 року

Положення
про акцизний податок
Загальні положення.
Акцизний податок справляється відповідно розділу VІ «Акцизний податок» Податкового
Кодексу України із змінами і доповненнями.
1. Платники податку.
1.1 Особи - суб'єкти господарювання з 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 декларації
акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.
Інші платники підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими
органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб –
підприємців, не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в
якому розпочато господарську діяльність.

Об”єкти оподаткування.
2.1.Об'єктами оподаткування є операції з:
Реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з
метою власного споживання, промислової переробки, своїм працівникам, а також здійснення
внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу;
Реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів; (спирт етиловий
та тютюнові вироби).
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;
2.

3. База оподаткування.
3.1.До підакцизних товарів належать:
спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;
тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
Базою оподаткування акцизного податку є вартість (з податком на додану вартість)
підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213
Податкового Кодексу України, а 1ааме (реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів).
4.

Ставка податку.

4.1.Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213
ПКУ, а 1ааме (реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів)
ставки податку встановити у розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість)
реалізованих підакцизних товарів .
5. Податковий період.
5.1. Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю
6.Строки і порядок сплати.

6.1.Суми податку перераховуються до бюджету суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі,
який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за
останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання
податкової декларації за місячний податковий період.
7. Строки подання звітності.
7.1.Платник податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених або переобладнаних на митній
території України; суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію
підакцизних товарів; подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому
органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку,
встановленому статтею 46 Податкового кодексу України.
8. Відповідальність за сплату податку.
8.1.Відповідальність за правильність обчислення та своєчасність оплати податку покладається на
платників податку.
9.Контроль за сплатою податку.
9.1. Контроль за сплатою податку здійснюється державною податковою інспекцією

В.о. сільського голови

М.Ю.Йовбак

