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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Особливе місце в податковій системі майже кожної 
сучасної держави займають акцизні податки, ефективність та перспективність 
існування яких підтверджені багатовіковою історією їх справляння. Будучи 
одним із основних джерел формування дохідної частини бюджету багатьох 
країн, акцизні податки є дієвим фіскальним інструментом для регулювання 
споживання тих чи інших товарів (робіт, послуг), що використовується для 
вирішення соціальних, економічних та екологічних завдань. 

Фінансові ресурси будь-якої держави в більшій частині складаються з 
надходжень від справляння непрямих податків. Непрямі податки мають 
безпосередній вплив на міжнародні торгівельні відносини і досить часто 
стають предметом економіко-правових міжнародних домовленостей. 
Важливим є питання класифікації податків та виокремлення категорії 
непрямих податків, як такої, що безпосередньо вживається у вітчизняному 
законодавстві та у міжнародних правових, економічних та статистичних 
джерелах. 

Фундаментальне дослідження акцизного податку, як одного з різновидів 
непрямих податків, є неодмінною передумовою для вдосконалення норм 
податкового законодавства України, реалізації основних принципів, на яких 
вони мають базуватися, та забезпечення системності і послідовності 
податково-правового регулювання. 

Сучасний стан наукових розробок з питань правового механізму 
акцизного податку перебуває на недостатньому рівні, оскільки відсутні 
комплексні фінансово-правові дослідження з окресленої тематики, які могли б 
стати науковим фундаментом для правильного, послідовного та системного 
законотворчого процесу і правозастосування. 

З огляду на активні євроінтеграційні процеси в Україні та необхідність 
наближення податкового законодавства України до права ЄС, особливої 
актуальності набувають питання врахування європейського досвіду справляння 
акцизного податку, визначення основних напрямів податкової політики 
держави у цій сфері. 

Потреба в науковому обґрунтуванні цього процесу на підставі 
комплексного аналізу правового механізму акцизного податку, разом із 
нагальною необхідністю удосконалення нормативно-правового регулювання 
акцизного оподаткування, свідчать про актуальність обраної теми 
дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Пріоритетних тематичних 
напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 
року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7.09.2011 р. 
№ 942; Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 рр., 
затверджених Постановою Загальних Зборів Національної академії правових 
наук України від 03.03.2016 р.; Стратегії реформування управління 
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державними фінансами на 2017–2020 р., схваленої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 08.02.2017 р. № 142-Р. 

Дисертацію виконано в межах науково-дослідної роботи юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
«Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і практичний 
аспекти» (№ 11 БФ 042-01, номер державної реєстрації 0111U008337), яка 
відповідає проблематиці наукових досліджень кафедри фінансового права. 

Тема дисертаційного дослідження сформульована відповідно до вимог 
Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 
11.07.2001 р. № 2623-III, положень Стратегії державної політики сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергових заходів щодо 
її реалізації, затверджених Указом Президента України від 24.03.2012 р. 
№ 212/2012; затверджена Вченою радою юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (протокол від 20.12.2010 р. 
№ 4) та уточнена згідно з протоколом від 20.05.2019 р. № 11. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 
полягає в тому, щоб на основі аналізу міжнародного та національного права 
системно розглянути рівень правового регулювання акцизного податку, 
сформулювати теоретичні висновки і пропозиції щодо удосконалення 
національного законодавства з питань регулювання податкових відносин у 
сфері справляння акцизного податку. 

Досягнення зазначеної мети обумовило необхідність послідовного 
вирішення таких завдань: 

 провести теоретико-правовий аналіз категорії «непрямі податки» 
та проаналізувати основні наукові критерії виділення групи непрямих 
податків; 

 охарактеризувати основні ознаки та проаналізувати визначення 
акцизного податку в податковому законодавстві України; 

 дослідити правовий статус платників акцизного податку; 
 з’ясувати зміст об’єкта оподаткування акцизним податком; 
 проаналізувати порядок обчислення акцизного податку, виявити 

його загальний алгоритм та особливості; 
 проаналізувати порядок та строки сплати акцизного податку; 
 дослідити основні засади справляння акцизного податку в 

Європейському Союзі з урахуванням сучасних тенденцій у сфері акцизного 
оподаткування; 

 сформулювати пропозиції щодо вдосконалення нормативно-
правового регулювання справляння акцизного податку та визначити основні 
напрями його реформування на шляху наближення до права Європейського 
Союзу. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у сфері 
правового регулювання акцизного податку в Україні. 

Предмет дослідження – правове регулювання акцизного податку в 
Україні. 
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Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є система 
загальних та спеціальних методів наукового пізнання, що дають змогу 
вирішити поставлені завдання та забезпечити повноту вивчення предмета 
дослідження. 

За допомогою діалектичного та порівняльно-історичного методів було 
здійснено дослідження фінансово-правових поглядів на категорію «непрямі 
податки» та підстав для її виокремлення всередині податкової системи 
(підрозділ 1.2), а також місця акцизного податку в системі податків та зборів 
(підрозділ 1.3). Системно-структурний метод використано при 
характеристиці сутності акцизного податку (підрозділ 1.2), під час аналізу 
основних елементів його правового механізму (підрозділи 2.1–2.4), а також 
аналізу порядку справляння акцизного податку в Європейському Союзі 
(підрозділ 3.1). 

Статистичний та соціологічний методи застосовано при дослідженні 
сутності непрямих податків, а також особливостей функціональної 
спрямованості акцизного податку, з’ясування яких є важливим для розуміння 
його економіко-правової природи (підрозділи 1.1–1.3). 

Формально-логічний метод наукового пізнання дозволив виявити 
недоліки у понятійному апараті податкового законодавства України з питань 
акцизного податку, а також дослідити і надати пропозиції щодо вдосконалення 
змісту таких категорій, як «непрямі податки», «акцизний податок», «об’єкт 
оподаткування», «порядок обчислення податку», «податковий період», 
«звітний період», «податковий вексель» та інші (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1–2.4). 

У роботі використано формально-догматичний (юридико-технічний) 
метод для аналізу стану правової регламентації механізму справляння 
акцизного податку (підрозділи 2.1–2.4). 

Порівняльно-правовий метод, у сукупності з методом прогнозування та 
документального аналізу, використано під час огляду права Європейського 
Союзу з питань акцизного оподаткування та податкового законодавства 
європейських країн (підрозділ 3.1), окреслення шляхів удосконалення 
податкового законодавства України (підрозділ 3.2). 

Названі методи використовувалися в роботі у взаємозв’язку і 
взаємозалежності, що забезпечило всебічність, повноту і об’єктивність 
дослідження. 

Теоретико-методологічною основою дисертаційного дослідження 
слугували наукові дослідження в галузі загальної теорії держави і права, 
міжнародного та фінансового права. Теоретичним підґрунтям для написання 
цього дослідження стали доктринальні положення українських науковців у 
галузі фінансового права, а саме: Л. К. Воронової, Д. О. Гетманцева, 
Н. Л. Губерської, І. Є. Криницького, М. П. Кучерявенка, О. А. Лукашова, 
М. О. Перепелиці, О. П. Орлюк, Н. Ю. Пришви, Л. А. Савченко, Н. Я. Якимчук 
та інших. 

Вплив на дослідження безпосередньої проблематики цієї роботи 
справили такі науковці: Г. В. Бех, С. С. Васильчук, А. Г. Васильєва, 
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С. С. Владика, В. О. Гусєва, А. С. Дубоносова, В. В. Капустник, 
Г. В. Калініченко, К. В. Кудряшова, О. Ю. Липко, Д. В. Піддубна, 
Г. С. Романова, А. М. Соколовська, М. С. Шаренко, К. В. Ященко та інші. 
Додатковою науковою основою були теоретичні висновки західноєвропейських 
учених: Сіджбрена Кноссена, Джона Ф. Дью, Віктора Турония, Жана Кноделя, 
Майкла Ланга, Пітера Мелца, Елеонор Крістофферссон, Томаса Екера. 

Нормативно-правову основу дослідження становили Конституція 
України, Податковий кодекс України, Митний кодекс України, закони та 
нормативно-правові акти України підзаконного рівня, а також право 
Європейського Союзу та деяких зарубіжних країн, що стосується справляння 
акцизного податку. 

Емпіричною основою дослідження є правозастосовна діяльність 
фіскальних органів та судових установ. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 
дисертаційна робота є однією з перших у вітчизняній фінансово-правовій 
доктрині комплексною науковою працею, яку присвячено теоретичним і 
практичним проблемам правового регулювання акцизного податку в Україні. 

За результатами дослідження сформульовано і обґрунтовано низку нових 
теоретичних положень, висновків і пропозицій, що відрізняються науковою 
новизною і мають важливе теоретично-практичне значення: 

вперше: 
– доведено, що закріплене у статті 14 Податкового кодексу України 

визначення акцизного податку, як непрямого податку на споживання, не 
відповідає іншим законодавчим положенням щодо механізму його 
справляння, оскільки податкове законодавство не пов’язує справляння 
акцизного податку з фактом споживання чи випуском для споживання 
підакцизних товарів; 

– на підставі аналізу податкового законодавства України, міжнародних 
класифікацій податків (Організації економічного співробітництва та розвитку, 
Європейської системи національних та регіональних рахунків), виокремлено 
такі ознаки акцизного податку: це податок на специфічні товари, який 
справляється у зв’язку із здійсненням операцій з цими товарами, обчислюється 
на базі об’єктивних характеристик товарів та встановлюється у вигляді певної 
суми грошей з одиниці товару або у вигляді відсотку від ціни (вартості) 
товарів; 

– проведено розмежування понять «взяття на облік» та «реєстрація (як) 
платників податків» на прикладі набуття правового статусу платниками 
акцизного податку; 

– вказано на необхідність законодавчого закріплення поняття 
«відвантаження» з метою однозначного розуміння об’єкта оподаткування 
акцизним податком у вигляді реалізації підакцизних товарів; доведено, що для 
цілей акцизного податку момент відвантаження товарів має прирівнюватися до 
початку процесу фізичного переміщення товару від місця його постійного 
знаходження (зберігання) у платника податку; 
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– доведено, що потребують узгодження положення статей 225, 229 
Податкового кодексу України щодо податкового векселя та його визначення в 
статті 14 Податкового кодексу України; запропоновано змінити  підпункт 
14.1.176 статті 14 Податкового кодексу України, виклавши його в такій 
редакції: «податковий вексель, авальований банком (податкова розписка) (далі 
– податковий вексель для цілей розділу VI цього Кодексу), – простий вексель, 
авальований банком, що видається векселедавцем в якості забезпечення 
виконання ним зобов’язання сплатити суму акцизного податку у порядку, 
передбаченому статтею 225 цього Кодексу, або зобов’язання документально 
підтвердити факт цільового використання підакцизних товарів у порядку, 
передбаченому статтею 229 цього Кодексу»; 

– сформульовано загальний алгоритм обчислення акцизного податку, 
який полягає в такій послідовності дій: ідентифікація підакцизного товару та 
операції, що з ним здійснюється, визначення ставки та відповідної бази 
оподаткування, з використанням яких вчиняється арифметичний розрахунок 
суми акцизного податку; визначено, що пункти 217.1, 217.2 статті 217 та пункт 
218.1 статті 218 Податкового кодексу України містять одне й те саме правило 
обчислення акцизного податку: суми податку, що підлягають сплаті, 
визначаються виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок 
цього податку, що діють на дату виникнення податкових зобов’язань; 

– доведено, що обчислення та сплата акцизного податку у певних 
випадках здійснюється до моменту або в момент виникнення об’єкта 
оподаткування як юридичного факту та не прив’язується до встановленого 
податкового періоду; 

– обґрунтовано, що положення пункту 223.1 статті 223 Податкового 
кодексу України щодо податкового періоду для сплати акцизного податку 
носять не загальний, а спеціальний характер – виключно щодо сплати 
акцизного податку при виробленні підакцизних товарів на митній території 
України, а також реалізації підакцизних товарів суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі; щодо всіх інших об’єктів оподаткування податковий 
період, встановлений пунктом 223.1 статті 223 Податкового кодексу України, 
застосовується виключно для цілей визначення строку подання декларації з 
акцизного податку відповідно до пункту 223.2 статті 223 Податкового кодексу 
України; 

удосконалено: 
– науково-теоретичні позиції щодо критеріїв виділення групи непрямих 

податків у податковій системі з урахуванням основних теоретичних, правових 
та міжнародних статистичних підходів; 

– наукові позиції щодо економічного характеру явища перекладання та 
відсутності правових підстав для виокремлення формального та реального 
платників у сфері непрямого оподаткування для цілей правозастосування; 

– наукові погляди щодо визначення основних елементів правового 
механізму акцизного податку з урахуванням необхідності узгодження 
положень Загальної частини та положень Розділу VI Податкового кодексу 
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України щодо об’єкта оподаткування акцизним податком, порядку його 
обчислення та порядку сплати; 

дістали подальшого розвитку: 
– положення щодо законодавчого закріплення визначення категорії 

«непрямі податки» як податків, що справляються з операцій з 
товарами/послугами і включаються до їх ціни; 

– положення щодо спеціального статусу платників акцизного податку, 
який пов’язаний не з їхніми власними особливим рисами, а їхнім зв’язком із 
підакцизними товарами та порядком реєстрації; 

– визначення порядку сплати податку, як обов’язкового елементу 
правового механізму податку, під яким пропонується розуміти встановлену 
податковим законодавством сукупність правил, за якими платник податку або 
податковий агент вносить суму податку до відповідного бюджету; 

– положення щодо виділення двох видів податкового векселя в 
акцизному оподаткуванні: як способу відстрочення сплати акцизного податку 
(податковий вексель, передбачений статтею 225 Податкового кодексу України) 
та як гарантії цільового використання речовин (підакцизних товарів) для 
виробництва певної продукції, (податковий вексель, передбачений статтею 229 
Податкового кодексу України); 

– дослідження загальних засад справляння акцизних податків 
відповідно до права Європейського Союзу (з урахуванням актуальних 
процесів щодо його оцінювання та перегляду), що дозволило виявити схожі 
та відмінні риси правового механізму акцизного податку в Україні та 
Європейському Союзі; 

– напрями вдосконалення та трансформації податкового законодавства 
України з питань акцизного оподаткування на шляху його наближення до права 
Європейського Союзу, основними з яких є: запровадження режиму 
призупиненого оподаткування з виникненням зобов’язання зі сплати акцизного 
податку у момент випуску підакцизних товарів для споживання, автоматизація 
та посилення податкового контролю, усунення термінологічних неточностей та 
розроблення єдиного понятійного апарату щодо механізму справляння 
акцизного податку, зміна вектора функціональної спрямованості акцизного 
оподаткування з фіскального на регулюючий. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного 
дослідження полягає у тому, що вони становлять як науково-практичний, так і 
практичний інтерес, а отже, можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – основні положення та висновки дисертації 
можуть бути науково-теоретичним фундаментом для подальших наукових 
розробок у сфері проблем вдосконалення правового регулювання акцизного 
податку, а також непрямих податків загалом; 

– правотворчості – з метою удосконалення чинних і розроблення нових 
нормативно-правових актів з питань регулювання акцизного податку (Довідка 
про впровадження результатів дослідження Комітету ВРУ з питань фінансів, 
податкової та митної політики від 18.11.2019 р. № 04-32/9-464); 
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– правозастосовній діяльності – імплементація одержаних результатів 
сприятиме подальшому реформуванню податкової системи (довідка про 
впровадження результатів дослідження Слов’янської районної ради Донецької 
області від 22.05.2019 р. № 01-31/132); 

– навчальному процесі – під час підготовки лекцій, навчальних 
посібників та підручників з дисциплін «Фінансове право», «Податкове право», 
«Митне право». 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 
основні висновки та рекомендації оприлюднені на: Міжнародній науково-
практичній конференції «Актуальні питання розвитку юридичної науки і 
практики» (м. Київ, 18 травня 2018 р.), Міжнародній науково-практичній 
конференції «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» 
(м. Львів, 15–16 червня 2018 р.), Міжнародній науково-практичній 
конференції «Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки» 
(м. Харків, 14–15 вересня 2018 р.), Міжнародній науково-практичній 
конференції «Теорія і практика сучасної юриспруденції» (м. Київ, 7–8 грудня 
2018 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дослідження 
знайшли відображення в 6 наукових публікаціях: 5 статей у наукових 
вітчизняних фахових виданнях, 1 стаття у закордонному науковому виданні, 
4 тезах доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 
трьох розділів, які містять дев’ять підрозділів, висновків та списку 
використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 255 сторінок, з 
них основного тексту – 217 сторінок. Список використаних джерел налічує 
196 найменувань і займає 21 сторінку. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, її зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами, встановлено мету та завдання роботи, визначено її 
об’єкт і предмет, методологічну, нормативну та науково-теоретичну основу, 
розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, 
наведено дані про їх апробацію, публікації, структуру та обсяг роботи. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади правового регулювання 
акцизного податку» складається з трьох підрозділів, в яких розкрито зміст 
категорії «непрямі податки», здійснено аналіз науково-теоретичних положень 
та підходів основних міжнародно-статистичних класифікацій, виокремлено 
сутнісні ознаки акцизного податку, а також досліджено його місце в системі 
непрямих податків. 

У підрозділі 1.1 «Науково-теоретичні підходи до визначення категорії 
«непрямі податки» розкрито ступінь наукової розробки правової категорії 
«непрямі податки» із виділенням основних критеріїв, покладених в основу 
виокремлення цієї категорії в системі податків та зборів. 
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Зроблено висновки про те, що включення суми непрямих податків до 
ціни товарів (робіт, послуг) є лише частиною правового механізму справляння 
та адміністрування непрямих податків, і жодним чином не може відображати 
реальний розподіл економічного тягаря з їх сплати. 

Обґрунтовано, що законодавче визначення акцизного податку та ПДВ як 
непрямих податків у Податковому кодексі України відповідає європейським та 
іншим міжнародним підходам до класифікації цих видів податків, однак існує 
потреба в наданні загального визначення категорії «непрямі податки». 
Запропоновано визначити непрямі податки як податки, що справляються з 
операцій з товарами/послугами та включаються до їх ціни. 

У підрозділі 1.2 «Поняття акцизного податку, його сутність та основні 
риси» досліджено сутність та основні ознаки акцизного податку. 
Проаналізовано визначення акцизного податку в податковому законодавстві 
України та інших держав, а також у міжнародних класифікаціях податків. За 
наслідком аналізу виокремлено такі ознаки акцизного податку: 1) акцизний 
податок є податком на специфічні товари. Зазначене обумовлює особливості 
юридичної конструкції акцизного податку, в якій центральне місце займають 
підакцизні товари, як предмет податку; 2) акцизний податок справляється не 
просто з огляду на факт володіння такими товарами, а саме у зв’язку зі 
здійсненням певних операцій з ними – виробництвом та імпортом; таким 
чином, об’єктом оподаткування акцизним податком у загальному вигляді 
визнаються виробництво та імпорт підакцизних товарів; 3) акцизний податок 
обчислюється на базі об’єктивних характеристик товарів та встановлюється у 
вигляді певної суми грошей з одиниці товару або у вигляді відсотку від ціни 
(вартості) товарів; така ознака безпосередньо проявляється в порядку 
обчислення акцизного податку, що передбачає застосування адвалорних, 
специфічних та комбінованих ставок. 

Запропоновано у статті 14 Податкового кодексу України визначити 
акцизний податок як непрямий податок, що справляється з виробництва та/або 
імпорту підакцизних товарів. 

У підрозділі 1.3 «Місце акцизного податку в системі непрямих 
податків» проведено порівняльний аналіз акцизного податку із ПДВ та 
ввізним митом як основними та найбільш близькими непрямими податками, у 
межах якого додатково підкреслена особлива функціональна спрямованість 
акцизного податку, що полягає в регулюванні споживання специфічних 
товарів. Відповідно до класифікацій Організації економічного співробітництва 
та розвитку, Європейської системи національних та регіональних рахунків ці 
податки утворюють єдину групу, в основу виділення якої покладений їх 
предмет – товари та послуги. Такі товари та послуги підлягають 
оподаткуванню в результаті здійснення певних операцій з ними: виробництва, 
експорту, імпорту, продажу, передання, лізингу, постачання тощо. Головною 
відмінністю акцизного податку є його справляння з обмеженого кола товарів за 
ставками та у порядку, єдиними як для імпортованих, так і для вироблених 
усередині країни товарів. 
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Розділ 2 «Характеристика основних елементів правового механізму 
акцизного податку» складається з чотирьох підрозділів, в яких розглянуто 
правовий статус платника акцизного податку, об’єкт оподаткування та предмет 
акцизного податку, порядок обчислення та порядок сплати акцизного податку, а 
також порядок подання звітності з акцизного податку. 

У підрозділі 2.1 «Правовий статус платників акцизного податку» 
досліджено основні наукові погляди на розмежування реального та 
формального платників акцизного податку, а також спеціальний правовий 
статус платників акцизного податку крізь призму податкового законодавства 
України. 

Зазначено, що жодне положення законодавства, у тому числі щодо 
включення суми непрямого податку до ціни товару, не може розцінюватися як 
підстава для розмежування реальних та формальних платників акцизного 
податку. Платники акцизного податку не виконують посередницької ролі, 
оскільки сума податку сплачується до бюджету з їхніх власних коштів. 

Зроблено висновок, що платники акцизного податку є спеціальними 
зобов’язаними суб’єктами, спеціальний статус яких обумовлений їх зв’язком 
із предметом оподаткування (підакцизними товарами) та порядком їх 
реєстрації. 

На підставі аналізу податкового законодавства України встановлено, що 
законодавець розмежовує поняття «взяття на облік платників податків» та 
«реєстрація (як) платників податків». Спеціальна процедура реєстрації 
платників акцизного податку є особливим заходом податкового контролю, який 
полягає в ідентифікації тих осіб, які будуть мати податкові зобов’язання з 
акцизного податку. 

У підрозділі 2.2 «Правова характеристика об’єкта оподаткування 
акцизним податком» здійснено аналіз загального визначення поняття «об’єкт 
оподаткування», а також досліджено правове регулювання об’єкта 
оподаткування акцизним податком у ПК України. 

Зроблено висновок про необхідність узгодження положення статей 22 та 
212 Податкового кодексу України в частині визначення об’єкта оподаткування 
акцизним податком, яким у загальному вигляді визнаються певні операції з 
підакцизними товарами. 

Виникнення об’єкта оподаткування акцизним податком у вигляді 
реалізації підакцизних товарів пов’язано із поняттям «відвантаження», яке не 
має законодавчого визначення. Для цілей акцизного податку момент 
відвантаження товарів має прирівнюватися до початку процесу фізичного 
переміщення товару від місця його постійного знаходження (зберігання) у 
платника. 

Підкреслено важливість закріплення чіткого переліку підакцизних 
товарів як предмета акцизного податку, проте надання окремого загального 
законодавчого визначення предмета оподаткування та його закріплення за 
кожним податком визнається недоцільним, оскільки потребує значних та 
суттєвих змін податкового законодавства. 
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У підрозділі 2.3 «Порядок обчислення акцизного податку» 
проаналізовано порядок обчислення акцизного податку та його особливості. 

Зроблено висновок про необхідність законодавчого розмежування 
податкового та звітного періодів. Запропоновано визначити звітний період як 
період, за який платник податків зобов’язаний подавати податкові декларації 
(звіти, розрахунки), а податковий період – як період часу, за який платник 
податків зобов’язаний обчислити суму податку та/або збору, що підлягає 
сплаті, крім випадків, передбачених Податковим кодексом України, коли 
контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму податкового 
зобов’язання платника податку. 

Виходячи зі змістовної конструкції статті 214 Податкового кодексу 
України, база оподаткування залежить від виду ставки, яка підлягає 
застосуванню до певного підакцизного товару. 

Сформульоване загальне правило обчислення акцизного податку: суми 
податку з товарів (продукції), які ввозяться на митну територію України, що 
підлягають сплаті, визначаються платниками податку (при виробництві 
підакцизних товарів з давальницької сировини – виробником або 
переробником), виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та 
ставок цього податку, що діють на дату виникнення податкових зобов’язань. 

У підрозділі 2.4 «Порядок та строки сплати акцизного податку і 
подання податкової звітності» досліджено особливості порядку сплати та 
подання звітності з акцизного податку. 

Зазначено, що обчислення та сплата акцизного податку у певних 
випадках здійснюється до моменту або в момент виникнення об’єкта 
оподаткування як юридичного факту та не прив’язується до встановленого 
податкового періоду. Попередня (авансова) сплата податку є особливістю 
порядку сплати акцизного податку за певними об’єктами оподаткування і 
виступає необхідною умовою для того, щоб платник податку легально 
здійснив відповідну дію (операцію) з підакцизним товаром. 

Запропоновано визначити податковий вексель як простий вексель, 
авальований банком, що видається векселедавцем в якості забезпечення 
виконання ним зобов’язання сплатити суму акцизного податку у порядку, 
передбаченому статтею 225 Податкового кодексу України, або зобов’язання 
документально підтвердити факт цільового використання підакцизних 
товарів у порядку, передбаченому статтею 229 Податкового кодексу 
України. 

Зроблено висновок, що положення пункту 223.1 статті 223 Податкового 
кодексу України щодо податкового періоду для сплати акцизного податку 
носять не загальний, а спеціальний характер – виключно щодо сплати 
акцизного податку при виробленні підакцизних товарів на митній території 
України, а також реалізації підакцизних товарів суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі. Щодо всіх інших об’єктів оподаткування податковий 
період, встановлений пунктом 223.1 статті 223 Податкового кодексу України, 
застосовується виключно для цілей визначення строку подання декларації з 
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акцизного податку відповідно до пункту 223.2 статті 223 Податкового кодексу 
України. 

Розділ 3 «Напрями вдосконалення правового регулювання 
акцизного податку в Україні» складається з двох підрозділів, в яких 
проаналізовано досвід регулювання акцизного оподаткування в Європейському 
Союзі, виділені основні тенденції у цій сфері та визначені напрями 
вдосконалення податкового законодавства України з питань акцизного податку 
на шляху його наближення до права Європейського Союзу. 

У підрозділі 3.1 «Досвід регулювання акцизного оподаткування в 
Європейському Союзі» розглянуто положення Директиви 2008/118/ЄС, яка 
визначає загальні умови справляння акцизного податку, та «структурних» 
директив щодо кожної окремої групи гармонізованих підакцизних товарів. 

З’ясовано, що положення Директиви 2008/118/ЄС чітко демонструють 
різницю між моментом, коли підакцизні товари підпадають під акцизний 
податок, та моментом, коли виникає обов’язок зі сплати акцизного податку. 

Зазначено, що Директива 2008/118/ЄС не містить такого поняття як 
«платник податку», замість цього йдеться саме про «осіб, зобов’язаних за 
виплату акцизного збору», перелік яких відрізняється від переліку осіб, які 
беруть участь у переміщенні підакцизних товарів у режимі призупиненого 
оподаткування. 

Зроблено висновок, що під час переміщення підакцизних товарів у 
режимі призупиненого оподаткування відбувається своєрідна «зміна» 
зобов’язаних осіб: до моменту отримання товарів одержувачем, особою, 
відповідальною за сплату акцизного податку, є ліцензований управляючий 
складом, зареєстрований відправник або інша особа, що гарантувала оплату 
акцизного податку; як тільки звіт про отримання подано одержувачем, саме він 
стає особою, відповідальною за сплату акцизного податку. 

Зазначено, що покриття ризиків у зв’язку з переміщенням 
підакцизних товарів передбачає: 1) використання механізму гарантій, які 
мають бути надані ліцензованим управляючим складом або зареєстрованим 
відправником на весь час переміщення підакцизних товарів; 2) виникнення 
зобов’язання зі сплати акцизного податку у разі неправомірного виходу з 
режиму призупиненого оподаткування, незаконного виробництва та 
незаконного імпорту. 

Зроблено висновок про те, що положення Директиви 2008/118/ЄС щодо 
виникнення зобов’язання зі сплати акцизного податку у випадку відхилень не 
можуть розцінюватися як санкція за такі відхилення (за правопорушення, які 
входять до поняття «відхилення»), оскільки відповідні санкції передбачаються 
національними нормативно-правовими актами з урахуванням конкретної 
кваліфікації правопорушень. 

У підрозділі 3.2 «Шляхи наближення податкового законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу в сфері акцизного 
оподаткування» досліджено основні проблеми правового регулювання 
акцизного податку в Україні та запропоновані шляхи їх вирішення, з 
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урахуванням необхідності наближення податкового законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу. 

Зазначено, що поняття «акцизний склад» та «розпорядник акцизного 
складу» у Податковому кодексі України за своїм функціональними 
призначеннями та місцем у правовому механізмі акцизного податку мають 
мало спільного з поняттями «податковий склад» та «ліцензований 
управляючий складом» відповідно до Директиви 2008/118/ЄС. 

Зроблено висновок, що існуючий порядок сплати акцизного податку в 
Україні не тільки суперечить сутності акцизного податку як непрямого податку 
на споживання, а і є достатньо обтяжливим для платників акцизного податку, 
оскільки передбачає вилучення частини їх обігових коштів для сплати 
акцизного податку до моменту реалізації підакцизних товарів. Запропоновано 
об’єктом оподаткування акцизним податком визначити виробництво та імпорт 
підакцизних товарів, а дату виникнення податкових зобов’язань пов’язати з 
моментом їх випуску для споживання. 

Відмічено превалювання фіскального інтересу в акцизному 
оподаткуванні тютюнових виробів та алкогольних напоїв в Україні. 
Запропоновано розширити перелік підакцизних товарів, з одночасним 
скасуванням акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними 
товарами, шляхом встановлення акцизного податку на інші товари 
(наприклад, каву та кавові напої), що не є товарами першої необхідності, 
однак мають достатньо високий рівень споживання серед населення та, 
відповідно, можуть давати значні податкові надходження навіть за 
невеликих розмірів ставок податку. 

Наголошено на необхідності використання регулятивного потенціалу 
акцизного податку для цілей скорочення споживання шкідливих для здоров’я 
харчових продуктів (зокрема, солодких безалкогольних напоїв), а також 
товарів, що завдають шкоду навколишньому середовищу (поліетиленові 
пакети, пластик та різні види упаковок). 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

вирішено наукове завдання, що полягає в поглибленій характеристиці та 
удосконаленні правового регулювання акцизного податку в Україні. 
Відповідно до поставленої мети та сформульованих завдань, на основі 
проведеного дослідження було зроблено такі висновки: 

1. Запропоновано авторське визначення непрямих податків як податків, 
що справляються з операцій з товарами/послугами та включаються до їх ціни. 
Встановлено, що включення суми непрямих податків до ціни товару не є ані 
умовою їх перекладання, ані підставою для висновку про існування 
формального та реального платників податків. Оскільки визначити конкретний 
розмір суми перекладання податку, так само як визначити чи було 
перекладання взагалі у кожному конкретному випадку не можливо, то для 
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виокремлення формального та реального платників податків фактично відсутні 
належні підстави. 

2. Виокремлено такі ознаки акцизного податку: це податок на 
специфічні товари, який справляється у зв’язку із виробництвом та імпортом 
таких товарів, обчислюється на базі їх об’єктивних характеристик та 
встановлюється у вигляді певної суми грошей з одиниці товару або у вигляді 
відсотку від ціни (вартості) товарів. Встановлено, що закріплене у статті 14 
Податкового кодексу України визначення акцизного податку, як непрямого 
податку на споживання, не відповідає іншим законодавчим положенням щодо 
його правового механізму, оскільки податкове законодавство не пов’язує 
справляння акцизного податку з фактом споживання чи випуском для 
споживання підакцизних товарів. Запропоновано надати таке законодавче 
визначення акцизного податку: акцизний податок – це непрямий податок, що 
справляється з виробництва та імпорту підакцизних товарів. 

3. Аргументовано, що платники акцизного податку є спеціальними 
зобов’язаними суб’єктами, спеціальний статус яких обумовлений їхнім 
зв’язком із предметом оподаткування (підакцизними товарами) та 
законодавчою вимогою щодо їх окремої реєстрації. На підставі аналізу 
податкового законодавства України доведено розмежування понять «взяття на 
облік платників податків» та «реєстрація (як) платників податків» на прикладі 
обліку платників акцизного податку. 

4. Обґрунтовано, що потребують узгодження положення статей 22 та 213 
Податкового кодексу України щодо об’єкта оподаткування акцизним 
податком, яким у загальному вигляді визнаються певні операції з 
підакцизними товарами. З метою однозначного розуміння об’єкта 
оподаткування акцизним податком у вигляді реалізації підакцизних товарів 
вказано на необхідність законодавчого закріплення поняття «відвантаження». 
Для цілей акцизного податку момент відвантаження товарів має 
прирівнюватися до початку процесу фізичного переміщення товару від місця 
його постійного знаходження (зберігання) у платника податку. 

5. Сформульовано загальний алгоритм обчислення акцизного податку, 
який полягає в такій послідовності дій: ідентифікація підакцизного товару 
та операції, що з ним здійснюється, визначення ставки акцизного податку та 
відповідної бази оподаткування, з використанням яких вчиняється 
арифметичний розрахунок суми акцизного податку. З огляду на те, що 
підпункти 217.1, 217.2 статті 217 та пункт 218.1 статті 218 Податкового 
кодексу України містять одне й те саме правило обчислення акцизного 
податку, доцільно їх об’єднати в один пункт, в якому зазначити таке: «суми 
податку з товарів (продукції), які ввозяться на митну територію України, що 
підлягають сплаті, визначаються платниками податку (при виробництві 
підакцизних товарів з давальницької сировини – виробником або 
переробником), виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та 
ставок цього податку, що діють на дату виникнення податкових 
зобов’язань». 
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6. З’ясовано, що сплата акцизного податку у певних випадках 
здійснюється до моменту або в момент виникнення об’єкта оподаткування 
як юридичного факту та не прив’язується до встановленого податкового 
періоду. Попередня (авансова) сплата акцизного податку є особливістю 
порядку сплати акцизного податку за певними об’єктами оподаткування і 
виступає необхідною умовою для того, щоб платник податку легально 
здійснив відповідну дію (операцію) з підакцизним товаром. Доведено, що 
положення пункту 223.1 статті 223 Податкового кодексу України щодо 
податкового періоду для сплати акцизного податку носять не загальний, а 
спеціальний характер – виключно щодо сплати акцизного податку при 
виробленні підакцизних товарів на митній території України, а також 
реалізації підакцизних товарів суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі. Щодо всіх інших об’єктів оподаткування податковий період, 
встановлений пунктом 223.1 статті 223 Податкового кодексу України, 
застосовується виключно для цілей визначення строку подання декларації з 
акцизного податку відповідно до пункту 223.2 статті 223 Податкового 
кодексу України. 

7. Встановлено, що застосування режиму призупиненого оподаткування 
при справлянні акцизного податку з гармонізованих підакцизних товарів в 
Європейському Союзі передбачає механізм визначення ланцюгу поставки до 
останнього місця призначення, а також покриття ризиків у зв’язку з 
переміщенням підакцизних товарів у такому режимі. Моніторинг переміщення 
підакцизних товарів та всього ланцюгу їх поставки забезпечується шляхом 
функціонування системи EMCS та використання електронного 
адміністративного документу. Покриття ризиків у зв’язку з переміщенням 
підакцизних товарів передбачає: 1) використання механізму гарантій, які 
мають бути надані ліцензованим управляючим складом або зареєстрованим 
відправником на весь час переміщення підакцизних товарів; 2) виникнення 
зобов’язання зі сплати акцизного податку у разі неправомірного виходу з 
режиму призупиненого оподаткування, незаконного виробництва та 
незаконного імпорту. 

Не зважаючи на процеси гармонізації правил справляння акцизного 
податку, у держав-членів Європейського Союзу залишається великий простір 
для запровадження акцизного податку з інших товарів та за власними 
ставками. Наразі активним є використання європейськими країнами акцизних 
податків в якості не тільки інструменту для наповнення дохідної частини 
бюджету, а й для вирішення власних, актуальних екологічних та соціальних 
завдань. 

8. Сформульовані такі напрями вдосконалення податкового 
законодавства України з питань акцизного оподаткування на шляху його 
наближення до права Європейського Союзу: запровадження режиму 
призупиненого оподаткування з виникненням зобов’язання зі сплати 
акцизного податку у момент випуску підакцизних товарів для споживання, 
автоматизація та посилення податкового контролю у цій сфері, усунення 
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термінологічних неточностей та розроблення єдиного понятійного апарату 
щодо механізму справляння акцизного податку, зміна вектора 
функціональної спрямованості акцизного оподаткування з фіскального на 
регулюючий. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Казацька М.Д. Правове регулювання акцизного податку в Україні. – 
На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Дисертація є комплексним правовим дослідження проблем правового 
регулювання акцизного податку в Україні. 

У роботі вирішено низку наукових завдань щодо аналізу правового 
регулювання акцизного податку в Україні. Проаналізовано положення 
податкового законодавства України щодо визначення акцизного податку, а 
також зроблена характеристика та визначені особливості основних елементів 
цього податку. Вироблено пропозиції щодо вдосконалення правового 
регулювання акцизного податку з урахуванням права Європейського Союзу, 
законодавства окремих європейських країн та основних тенденцій у сфері 
акцизного оподаткування. За результатами дослідження обґрунтовано нові 
теоретичні та прикладні положення й висновки. 

Ключові слова: непрямі податки, акцизний податок, правове 
регулювання акцизного податку, платники акцизного податку, об’єкт 
оподаткування акцизного податку, обчислення акцизного податку, сплата 
акцизного податку, податковий вексель. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Казацкая М.Д. Правовое регулирование акцизного налога в 

Украине. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; 
финансовое право; информационное право. – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 
Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация является комплексным исследованием проблем правового 
регулирования акцизного налога в Украине. 

В работе решен ряд научных задач относительно анализа правового 
регулирования акцизного налога в Украине. Проанализированы положения 
налогового законодательства Украины в части определения акцизного налога, а 
также выполнена характеристика и определены особенности основных 
элементов этого налога. Выработаны предложения по совершенствованию 
правового регулирования акцизного налога с учетом права Европейского 
Союза, законодательства отдельных европейских стран и основных тенденций 
в сфере акцизного налогообложения. По результатам исследования обоснованы 
новые теоретические и прикладные положения и выводы. 
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Ключевые слова: косвенные налоги, акцизный налог, правовое 
регулирование акцизного налога, плательщики акцизного налога, объект 
налогообложения акцизным налогом, исчисление акцизного налога, уплата 
акцизного налога, налоговый вексель. 

 
SUMMARY 

 
Kazatska M.D. Legal regulation of excise tax in Ukraine. – Manuscript. 
The thesis for a candidate’s degree by the specialty 12.00.07 – Administrative 

Law and Process; Financial Law; Informational Law. – Taras Shevchenko National 
University of Kyiv of Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation is a complex research of problems of legal regulation of 
excise tax in Ukraine. The author conducted research of scientific sources, 
international classifications of taxes, regulatory and enforcement acts. New 
theoretical and practical provisions and conclusions have been made as the result of 
the research. 

Namely, it is suggested to determine the indirect taxes as the taxes which are 
imposed on transactions with goods/services and are included in their prices. The 
inclusion of indirect taxes in the price of goods/services is neither a condition for 
their transferring, nor a basis for division of formal and real taxpayers. 

The author marks the following features of excise tax: it is a tax on specific 
goods that is incurred in connection with their production and importation; it is 
calculated on the basis of objective characteristics of goods and is established in the 
form of a certain amount of money per unit or as a percentage of price (cost) of the 
goods. 

The author emphasizes that excise taxpayers are special obligated subjects 
whose special status is due to their connection with excise goods and the legal 
requirement for their separate registration. The analysis of tax legislation of Ukraine 
reveals the distinction between the concepts of «registration of the taxpayers» and 
«record of the taxpayers» as exemplified by the registration procedure of the excise 
taxpayers. 

The author formulates the general algorithm for excise tax calculation as a 
sequence of the following actions: identification of the excise goods and the 
transactions carried out with them, determination of the excise tax rate and the 
corresponding tax base, arithmetic calculation of the excise tax amount using the 
relevant tax rate and the tax base. 

It has been found that in certain cases the calculation and payment of excise 
tax are carried out before or at the moment the tax object arises as a legal fact, 
and are not tied to the established tax period. It is proved that the provisions of 
clause 223.1 of Article 223 of the Tax Code of Ukraine regarding the excise tax 
period are not general, but the special – solely with respect to the payment of 
excise tax on the production of excise goods on the customs territory of Ukraine 
and on the realization of excise goods by the retail traders. For all other objects of 
excise tax, the tax period established by the abovementioned clause is applied 
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only for the purposes of determining the deadline for submission of an excise tax 
return. 

The author analyses the harmonized EU law in the sphere of excise taxation to 
consider the main ways to improve the respective tax legislation of Ukraine. The 
application of the duty suspension arrangement in EU requires the mechanism for 
determining the supply chain to the last destination, as well as covering the risks 
associated with the movement of excise goods under such arrangement. The 
monitoring of the movement of excise goods is ensured through the functioning of 
the Excise Movement and Control System (EMCS) and the use of the electronic 
administrative document. Coverage of risks as for the movement of excise goods 
involves: the guarantees provided by a warehousekeeper or registered consignor for 
the entire time of movement; the obligation to pay excise taxes in case of irregular 
departure of excise goods from a duty suspension arrangement, irregular production 
or irregular importation. 

The author formulates the following directions of improving of the tax 
legislation of Ukraine on excise taxation: adoption of the duty suspension 
arrangement with the emergence of an obligation to pay excise tax at the moment 
when excise goods are released for consumption, computerization and strengthening 
of the tax control, elimination of the terminological inaccuracies and development of 
a single conceptual apparatus, shifting of the functional vector in excise taxation 
from fiscal to regulatory one. 

Key words: indirect taxes, excise tax, legal regulation of excise tax, payers of 
excise tax, object of excise tax, calculation of excise tax, payment of excise tax, tax 
bond. 
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