СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Києво-Святошинського району Київської області
21 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ
від 15 січня 2015 року

№ 11
с. Софіївська Борщагівка

Затвердження положення про « Акцизного податку» на 2015 рік.

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», та Податкового Кодексу України №2755VI від 2 грудня 2010 року , Закону України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України
щодо податкової реформи » керуючись ст. 25, п. 24 ст. 26 та ст. 69 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Софіївсько -Борщагівської сільської
ради,-

ВИРІШИЛА:
.
1.Затведити положення про справляння « Акцизного податку » згідно з додатком до
цього рішення .

Сільский голова

О.Т.Кудрик

Додаток
до рішення сесії 21 сесіі VII
скликання сільськоі ради
від 15 .01.2015р. № 11

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Положення про справляння « Акцизного податку»
1. Особливості оподаткування та встановлення ставок акцизного податку в частині
реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
З 1 січня 2015 року Законом №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу
України від 28 грудня 2014 року запроваджено акцизний податок з роздрібного продажу
підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти та інше
паливо) та одночасно скасовано збір на розвиток виноградарства, садівництва та
хмелярства.
1.1 Платники податку та їх реєстрація контролюючими органами.
Платниками цього податку є суб’єкти роздрібної торгівлі, які реалізують безпосередньо
громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного
використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах,
кафе, барах, інших суб’єктах господарювання громадського харчування, такі підакцизні
товари: пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники
тютюну, товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового
кодексу , зокрема нафтопродукти, насамперед бензин та дизельне пальне, паливо моторне
альтернативне, біодизель, скраплений газ тощо (п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14, п.п. 212.1.11 п.
212.1 ст. 212 Кодексу).
Відповідно до п.п. 212.3.11 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу платниками податку є
особи – суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію
підакцизних товарів. Такі суб’єкти підлягають обов'язковій реєстрації як платники
податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу зазначених
вище підакцизних товарів. Реєстрація здійснюється не пізніше граничного терміну
подання декларації з акцизного податку за місяць, в якому здійснюється реалізація таких
товарів.
Отже, реєстрація контролюючими органами таких платників, як платників акцизного
податку здійснюється автоматично при поданні ними декларації з акцизного податку до
контролюючих органів, які територіально обслуговують адміністративно-територіальні
одиниці, на яких розташовані пункти продажу підакцизних товарів.
1.2. Щодо бази, об’єкта оподаткування та ставки акцизного податку з роздрібного
продажу підакцизних товарів.
База оподаткування – це вартість (з податком на додану вартість) реалізованих через
роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів (п.п. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214
Податкового кодексу ).
Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб'єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції
відповідно до Закону України від 6 липня 1995 року №265/95-ВР “Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг” (далі – Закон №265), а у разі реалізації товарів фізичними особами підприємцями, які сплачують єдиний податок, – дата надходження оплати за проданий
товар (п. 216.9 ст.216 Кодексу).
Згідно із Законом №265 розрахункова операція – це приймання від покупця готівкових
коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів
(послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у
разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного

розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком
покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових
документів щодо перерахування коштів у банк покупця.
Керуючись п.п.215.3.10 п.215.3 ст.215 відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті
213 Податкового кодексу , ставка акцизного податку установлюється у розмірі 5
відсотків з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів,
біодизелю та скрапленого газу (з податком на додану вартість) .
1.3. Щодо подання декларації та сплати акцизного податку з роздрібного продажу
підакцизних товарів.
Відповідно до п. 223.1 ст. 223 Податкового кодексу базовий податковий період для
сплати податку відповідає календарному місяцю.
Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних
товарів, подає щомісяця (не пізніше 20 числа наступного періоду) контролюючому органу
за місцем реєстрації (тобто, за місцем розташування пункту продажу підакцизних товарів)
декларацію з акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому
статтею 46 Податкового кодексу (п.223.2 ст.223 Податкового кодексу ).
Отже, декларації з акцизного податку подаються до контролюючих органів, які
територіально обслуговують адміністративно-територіальні одиниці, на яких розташовані
пункти продажу підакцизних товарів.
Перше подання декларації за січень 2015 року здійснюється платниками акцизного
податку з роздрібного продажу підакцизних товарів не пізніше 20 лютого 2015 року.
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 Кодексом
для подання податкової декларації за місячний податковий період (п.п. 222.3.1 п. 222.3
ст.222 Податкового кодексу ).
Особа – суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію
підакцизних товарів, сплачує податок за місцем реалізації таких товарів (п.п. 222.3.2
п.222.3 ст. 222 Податкового кодексу ).
Отже, сплата податку відбувається до місцевих бюджетів адміністративно-територіальних
одиниць, на яких розташовані пункти продажу підакцизних товарів.
Перша сплата задекларованих сум податку з роздрібного продажу підакцизних товарів за
січень 2015 року здійснюється платниками акцизного податку не пізніше 2 березня 2015
року.

Секретар ради

Р.П.Дудка

