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АНОТАЦІЯ 

 

Казацька М. Д. Правове регулювання акцизного податку в Україні. – 

Кваліфікаційна наукова праця 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 проаналізовані положення 

податкового законодавства України щодо визначення акцизного податку та 

характеристики його основних елементів, вироблені пропозиції щодо його 

вдосконалення з урахуванням права Європейського Союзу та законодавства 

європейських країн. 

Проведене дослідження наукових джерел, міжнародних класифікацій 

податків, податкового законодавства України щодо визначення акцизного податку 

та його місця в системі непрямих податків. Запропоновано визначити непрямі 

податки як податки, що справляються з операцій з товарами/послугами та 

включаються до їх ціни. Підкреслено, 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. 

Визначено такі особливості 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.  
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Підкреслено спеціальний статус платників акцизного податку, який 

обумовлений їхнім зв'язком із предметом оподаткування (підакцизними товарами) 

та законодавчою вимогою щодо їх окремої реєстрації. Доведено розмежування 

понять «взяття на облік платників податків» та «реєстрація (як) платників 

податків» на прикладі обліку платників акцизного податку відповідно до 

податкового законодавства України. 

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’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. 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 вищевказаним пунктом, застосовується 

виключно для цілей визначення строку подання декларації з акцизного податку. 

Проаналізовано досвід правового регулювання акцизного оподаткування в 

Європейському Союзі, а також в окремих європейських країнах. 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. 
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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.  

Сформульовані такі напрями вдосконалення податкового законодавства 

України з питань акцизного оподаткування: 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 термінологічних неточностей та 

розроблення єдиного понятійного апарату щодо механізму справляння акцизного 

податку, зміна вектора функціональної спрямованості акцизного оподаткування з 

фіскального на регулюючий. 

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. 
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SUMMARY 

 

Kazatska M. D. Legal regulation of excise tax in Ukraine. – Manuscript 

copyright. 

The thesis for the degree of candidate of legal sciences 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 analyzes the provisions of the tax legislation of Ukraine as for 

excise taxation and formulates the proposals for its improvement, taking into account the 

EU law and the legislation of some European countries.  

On the basis of the research of scientific sources, international classifications of 

taxes, regulatory and enforcement acts, 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. It is established 

that the definition of excise tax as an indirect tax on consumption in Article 14 of the Tax 

Code of Ukraine does not comply with other legislative provisions concerning its legal 

mechanism. Ukrainian tax legislation does not connect the collection of excise taxes with 

the fact of consumption or release for the consumption of excise goods. 

It is emphasized 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. 
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The general algorithm for excise tax calculation is determined 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 applies 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. It is found 

that during the movement of excise goods under duty suspension arrangement in EU there 

is a peculiar «change» of the obligated persons: before receiving goods by the consignee, 

a licensed warehousekeeper, registered consignor, or another person guaranteeing the 

payment of the excise tax are liable to pay the excise tax. Once the receipt is submitted 

by the consignee, he becomes the person liable to pay the excise tax.  

The application of the duty suspension arrangement 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 following directions of improving of the tax legislation of Ukraine on excise 
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taxation are formulated: 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. 

 



8 
 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Казацька М.Д. Непряме оподаткування: основні теоретико-правові 

підстави. Право та державне управління. Запоріжжя: Класич. приват. ун-т, 2012. 

№ 2 (7). С. 49–54.  

2. Казацька М.Д. Функції акцизного податку. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. 2017. Серія Право. Випуск 46. Том 1. 

С. 144–148. 

3. Казацька М.Д. Щодо питання теоретичного та законодавчого визначень 

об’єкта оподаткування. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 10. 

С. 145–150. 

4. Казацька М.Д. Щодо питання визначення та законодавчого закріплення 

поняття «акцизний податок». Підприємництво, господарство і право. 2018. № 4. 

С. 153–158.  

5. Казацька М.Д. Щодо співвідношення понять «взяття на облік платників 

податків та реєстрація платників податків» у податковому законодавстві України. 

Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 6. С. 213–216. URL: 

http://www.lsej.org.ua/6_2018/2.pdf (дата звернення: 02.05.2019). 

Стаття у науковому виданні іншої держави: 

6. Казацька М.Д. Способи здійснення податкового контролю. Visegrad 

Journal in Human Rights. 2018. № 5 (volume 1). С. 51–56. 

Тези наукових доповідей: 

7. Казацька М.Д. Щодо зростання фіскальної спрямованості акцизного 

оподаткування. Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 травня 2018 р. Київ: Центр правових 

наукових досліджень, 2018. С. 87–90. 

8. Казацька М.Д. Щодо впровадження автоматизованої системи контролю 

за обігом підакцизних товарів. Сучасний стан і перспективи розвитку держави і 

права: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 червня 2018 р. Львів: 

Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2018. С. 89–91. 



9 
 

9. Казацька М.Д. Щодо запровадження систем відстеження та безпеки 

тютюнових виробів в Європейському Союзі. Пріоритетні напрями розвитку 

сучасної юридичної науки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.14–15 вересня 

2018 р. Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2018. С. 40–44. 

10. Казацька М.Д. Акцизний податок як фіскально-правовий інструмент 

регулювання ринку солодких напоїв. Теорія і практика сучасної юриспруденції: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 грудня 2018 р. Київ: Центр правових 

наукових досліджень, 2018. С. 87–90. 

  



10 
 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ........................ .............................................11 

ВСТУП...........................................................................................................................14 

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ 

1.1  Науково-теоретичні підходи до визначення категорії «непрямі податки» …....24 

1.2 Поняття акцизного податку, його сутність та основні риси................................40 

1.3 Місце акцизного податку в системі непрямих податків………….......................57 

Висновки до розділу 1....................................................................................................71 
 

РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРАВОВОГО 

МЕХАНІЗМУ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ 

2.1 Правовий статус платників акцизного податку ....................................................75 

2.2 Правова характеристика об’єкта оподаткування акцизним податком...............92 

2.3 Порядок обчислення акцизного податку ............................................................109 

2.4 Порядок та строки сплати акцизного податку і подання податкової 

звітності........................................................................................................................130 

Висновки до розділу 2..................................................................................................155 
 

РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ 

3.1 Досвід регулювання акцизного оподаткування в Європейському Союзі ……160 

3.2 Шляхи наближення податкового законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу в сфері акцизного оподаткування…………….....................188 

Висновки до розділу 3..................................................................................................220 
 

ВИСНОВКИ................................................................................................................227 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................................231 

ДОДАТКИ...................................................................................................................252 



11 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Автоматизована 

система 

Автоматизована система контролю за обігом

підакцизних товарів «Електронна акцизна марка»

Директива 2008/118/ЄС Директива Ради ЄС 2008/118/ЄС від 16.12.2008 р.

«Про загальний режим акцизних зборів та якою

скасовується Директива 92/12/ЄЕС» 

Директива 92/83/ЄЕС Директива Ради ЄС 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 р.

«Про гармонізацію структур акцизних зборів на

алкоголь та алкогольні напої»  

Директива 92/84/ЄЕС Директива Ради ЄС 92/84/ЄЕС від 19.10.1992 р.

«Про наближення акцизних зборів на спирт та

алкогольні напої»  

Директива 2011/64/ЄС Директива Ради ЄС 2011/64/ЄС від 21.06.2011 р.

«Про структуру і ставки акцизів, що

застосовуються до тютюнових виробів» 

Директива 2003/96/ЄС Директива Ради ЄС 2003/96/ЄC від 27.10.2003 р.

«Про реструктуризацію системи Співтовариства з

оподаткування продуктів енергії та

електроенергії» 

Закон № 2628-VIII Закон України «Про внесення змін до Податкового

кодексу України та деяких інших законодавчих

актів України щодо покращення адміністрування

та перегляду ставок окремих податків і зборів»

№ 2628-VIII від 23.11.2018 р. 

ЄС Європейський Союз 

ЄСР-2010 Європейська система національних та

регіональних рахунків (ESA 2010) 
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Концепція Концепція створення та впровадження

автоматизованої системи контролю за обігом

підакцизних товарів (алкогольних напоїв та

тютюнових виробів) «Електронна акцизна марка»,

схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів

України № 497-р від 06.07.2016 р. 

ОЕСР Організація економічного співробітництва та

розвитку 

ПК України Податковий кодекс України 

ПДВ Податок на додану вартість 

Порядок обліку Порядок обліку платників податків і зборів,

затверджений Наказом Міністерства фінансів

України від 09.12.2011 р. № 1588 

Порядок № 113 Порядок електронного адміністрування реалізації

пального, затверджений постановою Кабінету

Міністрів України від 24.02.2016 р. № 113 

Проект закону № 6545-1 Проект Закону України «Про внесення змін до

Податкового кодексу України  щодо контролю за

обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів»

від 21.06.2017 р. № 6545-1 

Рекомендації Комісії 

2000/789/ЄС 

Рекомендації Комісії 2000/789/ЄС від 29.11.2000 р.

щодо керівних положень ліцензування

управляючих складом відповідно до Директиви

Ради 92/12/ЄЕС про загальний режим для

підакцизних товарів 

Система EMCS Комп’ютеризована система контролю за рухом

підакцизних товарів (Excise Movement and Control

System) 
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Угода про асоціацію Угода про асоціацію між Україною, з однієї

сторони, та Європейським Союзом, Європейським

співтовариством з атомної енергії і їхніми

державами-членами, з іншої сторони 

УКТЗЕД  Українська класифікація товарів

зовнішньоекономічної діяльності 

SEED Система обміну акцизними даними

(System for Exchange of Excise Data) 
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ВСТУП 

 

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 
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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 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 
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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. 

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). 
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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, 
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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, 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 
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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; 

– 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 
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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 України щодо 

об’єкта оподаткування акцизним податком, порядку його обчислення та порядку 
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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 
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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); 

– 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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ 

 

1.1 Науково-теоретичні підходи до визначення категорії «непрямі 

податки» 

 

У науці фінансового права став уже традиційним підхід до віднесення 

акцизного податку до групи непрямих податків. Навіть більше, дослідження 

непрямих податків неодмінно здійснюється з посиланням на акцизний податок, як 

найперший та основний податок у межах цієї групи. Сама ж категорія «непрямі 

податки» є однією з базових категорій економічної та юридичної науки. З 

практичного погляду, значення цієї категорії важко недооцінити, оскільки непрямі 

податки є основним джерелом надходжень до бюджету сучасних країн, а з огляду 

на інтеграційні процеси в міжнародній економіці саме вони стали одним із 

головних предметів міжнародно-правового регулювання. 

Починаючи з XVI століття, категорія непрямих податків згадується у працях 

багатьох зарубіжних та вітчизняних фінансистів. Так, ще англійський філософ-

економіст Дж. Локк розглядав питання податків, що прямо чи опосередковано 

покладаються на землевласників. Поземельний податок при цьому визнавався 

дослідником прямим податком, а решта податків – непрямими [1, c. 10]. 

Особливу увагу непрямим податкам приділяли відомі фінансисти ХІХ – 

поч. ХХ століть, покладаючи в основу виділення цієї групи податків їх 

перекладання або ж спосіб визначення так званої «податкової спроможності». 

О. Гур'єв, визначаючи способи розподілу податків, виокремлював прямі та непрямі 

податки за ознакою сплати: прямі – сплачуються до казни дійсними платниками, а 

непрямі – вносяться третіми особами і у такий спосіб перекладаються на дійсних 

платників. Характеристика цього способу розподілу податків у деяких наукових 

працях, переважно англійських та французьких, полягала в тому, що прямим 

податком називався такий податок, який сплачується безпосередньо тією особою, 
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котру держава мала на меті ним обкласти; непрямим податком називається збір, що 

сплачується особами, які, за припущенням фінансового закону, не несуть його на 

собі, а перекладають на інших осіб, які у такий непрямий спосіб є дійсними 

платниками податку [2, c. 13].  

О. Вілков акцентував, що непрямі податки базуються на «умисному» 

перекладанні, коли сам законодавець мав на увазі, що певний податок, сплачений 

державі однією особою, буде перекладений цією особою на іншу, на яку врешті і 

повинен бути покладений податок [1, c. 10]. Відомий фінансист М. Тургенєв 

пропонував під непрямими податками розуміти такі податки, що покладаються не 

прямо на того, хто їх сплачує, а на товари, в ціну яких включений податок; отже, 

той, хто купує товар, сплачує разом із ціною і податок. Ці податки називають також 

податками зі споживання [3, c. 142–143].  

Ще одним критерієм, на підставі якого дослідники виокремлювали групу 

непрямих податків, був спосіб визначення платоспроможності. Зокрема, І. Янжул з 

цього приводу зазначав таке. В одній групі податків держава намагається 

безпосередньо дослідити та визначити податкову спроможність кожного з 

платників і звертається з цією метою до оцінювання оподатковуваного об'єкта. Усі 

такі податки, в яких держава спрямовує вимогу до відомої особи і, з метою 

співрозмірити цю вимогу з податковою спроможністю особи, оцінює її майно та 

доходи, можуть бути названі оцінними і відповідають прямим податкам. Іншу 

категорію податків становлять ті, в яких держава не вважає за необхідне більш-

менш точно рахуватися з платоспроможністю особи, що обкладається, через пряму 

оцінку майна, яке їй належить, оскільки, на думку казни, самі дії платника дають 

змогу зробити висновок про його податкову спроможність. Держава передбачає, 

що споживання платником певного предмета є ознакою існування в його доході 

податкоспроможних частин, і ставить податок у залежність від цього споживання. 

Такі податки можуть бути названі податками на предмети споживання і цілком 

відповідають непрямим податкам [4, c. 267].  

У своїй праці А. Ісаєв в якості критерія розподілу податків на прямі та 

непрямі вказує на спосіб справляння податків. Прямі податки встановлюються з 
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наміром законодавця, що платник буде і носієм податку; непрямі податки повинні 

бути, за наміром законодавця, перекладені платниками на третіх осіб. Дослідник 

наводить підходи до класифікації податків, що зустрічалися в літературі того часу. 

Наприклад, на думку Гофмана, прямі податки справляються з того, що наявне, – з 

особи, володіння, права, а непрямі – з дії. Гарньє вважає прямими ті податки, за 

допомогою яких від оподаткованих осіб вимагається відома частина їх доходів за 

деякими відчутними ознаками, тоді як непрямими податками обкладають не 

безпосередньо, а вони падають на товари або дії [5, c. 490–491]. 

Як вважає С. Іловайський, різниця між прямими і непрямими податками 

полягає в тому, що при встановленні та справлянні прямих податків про податкову 

спроможність платників роблять висновок безпосередньо з майна, яким вони 

володіють, або з отримуваних доходів; у непрямому ж оподаткуванні це робиться 

на підставі опосередкованих моментів, наприклад за витратами платника або за 

його споживанням [6, c. 18–19]. В. Лебедєв також писав, що основним критерієм 

розподілу податків на прямі та непрямі є спосіб визначення податкової 

спроможності [7, c. 189]. 

Згідно з точкою зору І. Тарасова, податки, залежно від того, беруться вони 

прямо чи тільки при здійсненні платником витрат, поділяються на прямі та непрямі; 

до того ж останні називаються так тому, що податки ці беруться не безпосередньо 

з особи, яка здійснює витрати, тобто не прямо зі споживача, а з виробника в тому 

передбаченні, що платник податку перекладе його неодмінно на споживача [5, 

c. 275–276].  

У радянські часи питання непрямих податків майже не досліджувались, а в їх 

визначенні зазначалося лише про те, що вони шляхом підвищення цін 

перекладаються на споживача [8, c. 82]. Така ситуація була обумовлена тим, що 

непрямі податки асоціювалися з податками капіталістичних країн і вважалося, що 

вони перекладаються винятково на трудящих. У 1930 році в СРСР була проведена 

податкова реформа, за результатами якої повністю скасовано систему акцизів, а всі 

податкові платежі підприємств були зведені до податку з обороту та відрахувань з 

прибутку. 
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У сучасній науковій літературі єдиного підходу до визначення категорії 

непрямих податків ще й досі не вироблено і наразі існує безліч таких визначень, в 

яких змішуються різні ознаки та критерії розмежування податків на прямі та 

непрямі. Для прикладу можна навести визначення непрямих податків із підручника 

«Податкове право» М. Кучерявенка: «Непрямі податки (на споживання) – податки, 

які справляються в процесі витрачання матеріальних благ, визначаються розміром 

споживання, включаються у вигляді надбавки до ціни реалізації товару і 

сплачуються споживачем. При непрямому оподаткуванні формальним платником 

є продавець товару (робіт, послуг), що виступає посередником між державою та 

споживачем товару (робіт, послуг). Споживач товару є платником реальним. Саме 

критерій збігу юридичного і фактичного платників є одним із основних при 

розмежуванні податків на прямі та непрямі. При прямому оподаткуванні – 

юридичний і фактичний платник збігаються, при непрямому – не збігаються. Ще 

одну важливу обставину треба враховувати при розмежуванні прямих та непрямих 

податків – їх участь в утворенні ціни. Якщо прямі податки включаються до ціни на 

стадії виробництва у виробника, то непрямі – тільки на стадії реалізації і як 

надбавка до ціни товару» [9, c. 140]. 

У колективній праці «Непряме оподаткування. Правова сутність та 

адміністрування» під загальною редакцією Д. Гетманцева міститься таке 

визначення: «Непрямі податки – це акцизний податок, податок на додану вартість 

та інші обов’язкові платежі, що справляються відповідно до норм податкового 

законодавства, включаються як елемент до ціни товару (роботи, послуги), 

передбачаючи юридичне розділення номінального та фактичного платників та 

обтяжуючи споживання товарів (робіт, послуг) шляхом оподаткування витрат 

господарств платників» [10, c. 44]. До питання про різницю сучасного прямого та 

непрямого оподаткування з юридичної точки зору у посібнику також додається 

така ознака, як різниця в юридичних об’єктах оподаткування (елементах податку) 

– коли при прямому оподаткуванні об’єктом завжди є речі або дохід, а при 

непрямому оподаткуванні – операції або дії. При цьому у правовідносини зі сплати 

прямого податку вступають, як правило, дві сторони – держава та платник, 
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правовідносини зі сплати непрямого податку є тристоронніми. До складу сторін 

таких відносин фактично включається також і фактичний платник податку – 

споживач. Водночас його участь є обмеженою та полягає у сплаті податку в ціні 

відповідного товару [10, c. 23–24]. 

У підручнику «Фінансове право» під загальною редакцією Н. Пришви 

зазначається, що «непрямі податки встановлюються на товари (роботи, послуги) і 

фіксуються у вартості або ціні товару (роботи, послуг). На відміну від прямих, 

непрямі податки не пов’язані з доходами чи майном платника. Тягар непрямого 

оподаткування лежить на споживачах товарів. Власник товарів (або особа, яка 

надає послуги), що відповідно до законодавства є платником непрямого податку, 

фактично є лише збирачем цього платежу, який можна порівняти з податковим 

агентом» [11, c. 206]. 

Одним із перших фінансово-правових досліджень, присвяченому саме 

непрямим податкам, є робота Г. Бех, в якій дослідниця приходить до висновку, що 

«непрямими податками є податки, які сплачуються з вартості обороту 

формальними платниками податків, за рахунок коштів реальних платників, 

обумовлюють розрив податкових обов’язків між ними та враховуються в ціні 

реалізації» [12, c. 30]. Наведене визначення вбачається найбільш спірним, оскільки 

не у всіх випадках непрямі податки сплачуються з вартості обороту, що 

продемонстровано на прикладі порядку обчислення акцизного податку в підрозділі 

2.3 цієї роботи. 

На думку С. Васильчук, непрямий податок можна визначити як 

передбачений законодавством обов’язковий, безумовний, безвідплатний 

нецільовий платіж до відповідного бюджету, що встановлюється за споживання 

визначених державою видів товарів (продукції) та послуг, і витрати на сплату якого 

платники податків включаються у вигляді надбавки до ціни (тарифу) на ці товари 

(продукцію) та послуги [13, c. 32].  

Форму включення податків до ціни, як один із критеріїв для класифікації 

податку як прямого чи непрямого, розглядає Д. Волков, вказуючи на те, що «при 

непрямій формі податки включаються до ціни продукції чи послуги безпосередньо 
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як окрема складова, а при прямій формі – як складова бази 

оподаткування» [14, c. 31]. 

Отже, спираючись на вищенаведені визначення, у вітчизняній фінансово-

правовій науці головними ознаками непрямих податків вважаються наявність 

формального та реального платників цих податків, а також включення непрямих 

податків до ціни товару (роботи, послуги).  

Схожу позицію можна знайти також і в зарубіжній англомовній літературі, в 

якій пропонується класифікація податків на прямі та непрямі за критерієм волі 

законодавця. Непрямі податки при цьому визначаються як такі, для яких платник 

податку та зобов’язана особа не є тотожними [15, c. 2]. Характеристика податку в 

якості прямого чи непрямого базується на різній техніці оподаткування, 

встановленій законодавцем. Прямі податки характеризуються передбачуваним 

співпадінням зобов’язаної особи або суб’єкта податку, з одного боку, та особи, яка 

фактично сплачує податок або кінцевого платника податку, – з іншого. На відміну 

від цього, передбачається, що непрямий податок буде перекладений від 

зобов’язаної особи на іншу особу в ціні товарів або послуг, які постачаються або 

надаються від першої до останньої, яка таким чином стає кінцевим платником 

податку. Більше того, загальновідомо, що розмежування базується на задумі 

законодавця та визначених юридичних ознаках податку, оскільки немає гарантії, 

що непрямі податки будуть завжди перекладені, так само як і те, що прямі податки 

будуть завжди понесені саме зобов’язаною особою. А тому точніше вести мову про 

законодавчо передбачуваного кінцевого платника податку або «податкового 

дестинатора» (англ. «tax destinator»), який відмежовується чи ні від суб’єкта цього 

податку [16, c. 1–2].  

В Юридичному словнику Блека (Black’s Law Dictionary) наведено достатньо 

незвичне визначення поняття «непрямий податок» – це податок на право або 

привілею, такий як податок на професію (англ. «occupation tax») або франшизний 

податок (англ. «franchise tax»). Своєю чергою, прямий податок визначається як 

податок, яким обкладається власність, на відміну від податку на право або 

привілею [17, c. 1469–1470]. 
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Досить глибокому теоретичному дослідженню категорії «непрямі податки» 

присвячена праця К. Кудряшової, яка, розглянувши різні класифікаційні підходи 

до розподілу прямих і непрямих податків, відзначила їх умовний характер. 

Дослідницею були сформульовані такі основні риси непрямих податків: 

– платник податку має законодавчо закріплену можливість перекласти 

податок на носія, при цьому непрямі податки є ціноутворюючим фактором; 

– в конструкції непрямих податків платоспроможність носія враховується 

опосередковано – через економічну категорію споживання (це не виключає 

врахування платоспроможності платника податку); 

– для непрямих податків характерний особливий спосіб справляння, при 

якому платник податку, будучи безумовно зобов’язаною перед бюджетом особою, 

має право перекласти податок на носія податку [18, c. 185]. 

Аналогічні висновки містяться також у підручнику «Податкове право» під 

ред. С. Пепеляєва, де розглядаються три основні критерії класифікації податків на 

прямі та непрямі: перекладання, спосіб визначення платоспроможності та спосіб 

обкладання і справляння. Стосовно перекладання податків дослідник вказує, що 

воно є непередбачуваним економічним явищем, яке підпорядковується тільки 

законам ринку. Для розподілу податків на прямі та непрямі береться до уваги намір 

законодавця допустити перекладання податку в процесі обміну. Відповідно, 

непрямі податки передбачають можливість такого перекладання. Керуючись 

критерієм способу визначення платоспроможності, непрямі податки є податками 

на витрачання, на споживання. Фактична здатність платника податку до сплати 

податку оцінюється за видами та розмірами його витрат (споживання). Головна ж 

особливість способу справляння непрямих податків полягає в наявності платника 

податку, який несе обов’язки з обліку об’єкта, обчислення, утримання та сплати 

податку до бюджету, а також носія податку. Платник податку має законодавчо 

закріплену можливість перекласти податок на третю особу (носія податку), який не 

приймає участі в податкових правовідносинах [19, c. 59–67]. 

Вищенаведені особливості способу справляння непрямих податків 

вбачаються досить логічними, однак ми не можемо визнати їх такими, що можуть 
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бути покладені в основу визначення категорії «непрямі податки» з огляду на таке. 

Беручи до уваги відсутність у науці єдиного та чіткого визначення способу 

справляння податку, аби уникнути непорозумінь у понятійному апараті, вважаємо, 

що визначення непрямих податків має базуватися не на способі справляння 

податку, а на конкретних ознаках, які незалежно від того, вважають їх окремі 

науковці складовими способу справляння податку чи ні, є визначальними при 

характеристиці непрямого оподаткування.  

Що ж стосується законодавчо закріпленої можливості платника непрямих 

податків перекласти їх на третю особу (споживача, носія податку), як ознаки, що 

згадується майже всіма вище переліченими вітчизняними та зарубіжними 

науковцями, то варто зауважити таке. Норми податкового законодавства про 

включення непрямих податків до ціни товарів (робіт, послуг), як підстава для 

реалізації можливості перекласти такі податки на споживача, мають імперативний 

характер. При цьому, справді, факт такого включення до ціни ще не означає повне 

перекладання податку на покупця, оскільки у кожному конкретному випадку на 

формування ціни впливають різні економічні фактори і ту міру, якою той чи інший 

податок був перекладений на іншу особу, визначити досить складно. Тому питання 

перекладання податку має розглядатися крізь призму економічної науки та не може 

мати вирішального значення для цілей розмежування прямих і непрямих податків 

у податковому законодавстві [20, c. 51].  

Більше того, аналіз сучасного податкового законодавства демонструє, що 

непрямими податками також обкладаються операції, які взагалі не передбачають 

здійснення розрахунків та сплати ціни товарів (наприклад, об’єктом оподаткування 

акцизним податком визнається втрата підакцизних товарів понад встановлені 

норми), а тому у платника податку апріорі відсутня можливість перекласти податок 

на покупця. Зрештою, підкреслимо, що перекладання того чи іншого податку, а 

також розмір такого перекладання перебувають у полі економічних процесів у 

конкретний момент часу та щодо конкретного товару, які не можуть визначатися 

лише з огляду на включення суми податку в ціну товару. 
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З огляду на зазначене, ми не можемо розділити погляди дослідників щодо 

неспівпадіння формального та реального платників непрямих податків, як головної 

ознаки останніх. Аналіз фінансової літератури з цього питання свідчить про те, що 

такий висновок випливає виключно з положень законодавства про включення суми 

непрямого податку до ціни товару (роботи, послуги), що так чи інакше повертає 

нас до теми перекладання податку. Оскільки визначити конкретний розмір суми 

перекладання податку, так само, як і визначити, чи було перекладання взагалі у 

кожному конкретному випадку неможливо, то для виокремлення формального та 

реального платників податків фактично відсутні належні підстави. Саме тому 

включення суми непрямих податків до ціни товару не є ані умовою їх 

перекладання, ані підставою для висновку про існування формального та реального 

платників податків. Таке включення є лише частиною правового механізму 

справляння та адміністрування непрямих податків, і воно жодним чином не може 

відображати реальний розподіл економічного тягаря з їх сплати. 

У багатьох наукових працях непрямі податки також визначаються як податки 

на споживання [21, c. 39; 22, с. 16; 23, с. 88]. Наприклад, В. Гусєва наголошує, що 

непрямі податки – це податки на споживання й вони реалізуються в цінах на товари 

[24, c. 8]. І. Мамаєв вказує, що непрямі податки є різновидом податкових платежів 

на споживання, що відрізняються за формою (способом) справляння та 

встановлюються виходячи з платоспроможності осіб – споживачів товарів (робіт, 

послуг), що ними обкладаються, які включаються до ціни останніх та 

безпосередньо справляються з господарюючих суб’єктів, що їх реалізують [25, 

c. 35]. Досліджуючи це питання, К. Кудряшова доходить висновку, що непрямі 

податки є податками на споживання, тільки якщо споживання визначається через 

дохід за допомогою економічної формули. У сучасному фінансовому праві 

споживання розуміють інакше, відмінно від широкого економічного поняття, отже, 

ототожнення непрямих податків з податками на споживання в монографіях та 

підручниках без додаткових пояснень вводить в оману читачів. Категорія податків 

на споживання має власне значення у сучасному фінансовому праві [18, c. 59]. 
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У цьому контексті, стосовно споживання М. Кучерявенко відзначає низку 

таких моментів. Передусім повинно йтися про споживання, як про визначену 

одномоментну подію, з якою можна пов'язувати виникнення як податкового 

обов'язку загалом, так і обов'язку зі сплати податку. Споживання як тривалий 

процес навряд чи може бути застосовано у цій ситуації. Крім того, поняття 

споживання повинно включати чіткий перелік складових, обіг яких породжує 

обов'язок платника. Насамперед, це стосується різновидів товарів, робіт, послуг 

[22, c. 17]. 

Безперечно, визначення непрямих податків як податків на споживання 

потребує окремого роз’яснення поняття «споживання» загалом, а також критерію 

відмежування цієї групи податків від інших податків всередині податкової системи 

(із зазначенням інших груп податків, відмежованих за тим самим критерієм, що й 

податки на споживання). Зі свого боку, це є питанням окремого дослідження, яке 

передбачатиме трактування поняття «споживання» як з юридичної, так і з 

економічної точок зору. 

Спираючись на власне дослідження питань функціональної спрямованості 

акцизного податку, як одного з видів непрямих податків, результати якого наведено 

в підрозділі 1.2 цієї роботи, можемо констатувати, що непрямі податки часто 

використовуються  як фіскальний інструмент регулювання споживання тих чи 

інших товарів (робіт, послуг). Водночас не завжди справляння непрямих податків 

пов’язане зі споживанням оподатковуваних товарів (робіт, послуг), а зміст самого 

поняття «споживання» в економічному та юридичному сенсі може суттєво 

відрізнятися. У зв’язку з цим, визначаючи на законодавчому рівні непрямі податки 

як податки на споживання, необхідно додатково визначити, що саме є споживанням 

для цілей податкового законодавства, та безпосередньо відобразити це в правовому 

механізмі непрямих податків.  

Отже, розглянуті вище позиції дослідників демонструють різні підходи до 

розуміння сутності непрямих податків, їх основних ознак та відмінностей від 

прямих податків. Слід погодитися з С. Пепеляєвим, що будь-яка класифікація є 

умовною та завжди має недоліки, а стосовно податків, в яких поєднуються 
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політичні, юридичні й економічні аспекти, ще складніше виокремити оптимальні 

критерії класифікації. Так, критерії класифікації, правильні з економічного 

погляду, не завжди є прийнятними з погляду політики і права [26, c. 17]. Таке 

зауваження є особливо актуальним щодо класифікації податків на прямі та непрямі. 

З огляду на те, що будь-якому податку притаманні як економічні, так і правові 

особливості, критерії їх класифікації зазвичай також розглядаються вченими як в 

економічному, так і в правовому аспектах, що часто призводить до неузгодженості 

та безсистемності при виокремленні ознак тієї чи іншої групи податків. 

Важливо підкреслити, що власне розподіл податків на прямі та непрямі в 

доктрині фінансового права вже не оспорюється, а дискусії точаться щодо 

основних критеріїв такого розподілу та надання загального визначення кожної з 

цих груп податків. Поряд з цим питання законодавчого закріплення категорії 

«непрямі податки» є достатньо спірним. Передусім, відмітимо, що далеко не всі 

дослідники непрямих податків безпосередньо пропонують закріпити законодавче 

визначення цієї категорії. Що ж стосується інших фахівців, то можна виокремити 

два підходи до визначення поняття «непрямі податки»: через закріплення загальної 

дефініції цього поняття з відображенням його суттєвих ознак або через вказівку на 

конкретні податки, що входять до групи непрямих.  

Для прикладу, О. Батарін у своєму дослідженні пропонує законодавчо 

закріпити таке визначення непрямих податків – це обов'язкові платежі, що 

справляються з метою фінансового забезпечення діяльності держави в процесі 

споживання матеріальних благ у вигляді надбавки до ціни чи тарифу з власників 

або виробників товарів, робіт або послуг, безпосередньо не пов'язані з їхніми 

доходами або майном, при подальшому перекладенні податкового тягаря на 

кінцевого споживача [27, c. 208].  Інший підхід займає С. Лук’янцев, який пропонує 

в ст. 14 ПК України закріпити визначення термінів «прямі податки» та «непрямі 

податки» в таких редакціях: прямі податки – податки на заробітну плату, прибутки, 

нерухомість, а також податки на прибутки, отримані у вигляді відсотків, зокрема 

податки на доходи від користування позиками, орендної плати, роялті та всіх інших 

видів прибутків; непрямі податки – податки, що не входять до кола прямих та 
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характеризуються незбігом реального й формального платників [28, c. 113]. Однак, 

на нашу думку, обидва запропоновані визначення вносять ще більшу плутанину в 

податково-правовий термінологічний апарат, оскільки використовують терміни, 

які є невизначеними в законодавстві (наприклад, «перекладення податкового 

тягаря», «реальний платник», «формальний платник» тощо). 

Незвичним є підхід американського професора Джона Ф. Дью, який замість 

пошуку загальних визначень прямих і непрямих податків, пропонує інтерпретувати 

поняття «прямі податки» як таке, що відноситься до особистих і корпоративних 

податків на доходи та податків на спадщину, а поняття «непрямі податки» – як таке, 

що відноситься до податків на виробництво та продаж товарів [29, c. 3]. Таку 

позицію можна визнати обґрунтованою до тих пір, поки не вироблено чітких 

єдиних критеріїв розмежування прямих і непрямих податків. Втім вона несе в собі 

ризик того, що який-небудь податок буде класифікований як прямий чи непрямий 

без достатніх на те підстав, оскільки фактично єдиною такою підставою буде воля 

законодавця на включення того чи іншого податку до переліку прямих чи непрямих 

податків. 

У Глосарії податкових термінів на офіційному сайті Організації 

економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) непрямий податок 

визначається як податок, що справляється з певних операцій, товарів або явищ, 

наприклад ПДВ, податок з продажу, акцизні податки, гербові збори, податок на 

послуги, реєстраційний збір або податок на вчинення операції. Поряд з цим, прямий 

податок – це податок, що справляється з доходу, прибутку на капітал та вартості 

чистих активів. Податок на дарування, податок на спадщину та податки на 

власність також вважають прямими податками [30].  

Очевидно, що визначення прямих і непрямих податків у Глосарії ОЕСР не 

передбачає критерію перекладання податку на так званого «реального платника» 

(споживача, носія податку). Натомість розподіл податків здійснюється за ознакою 

об’єкта та предмета оподаткування – з чого саме справляється той чи інший 

податок.  
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У міжнародній Системі національних рахунків 2008 року (2008 SNA), 

випущеної під егідою Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, ОЕСР, 

Міжнародного валютного фонду та Світового банку, терміни «прямі податки» та 

«непрямі податки» взагалі не використовуються. Це пояснюється тим, що 

традиційно непрямі податки розглядалися як такі, що повністю або частково могли 

бути перекладені на іншу інституційну одиницю шляхом збільшення ціни товару 

чи послуги, що продаються. Однак, оскільки визначити реальне перекладання 

податків дуже складно або навіть неможливо, замість класифікації податків на 

прямі та непрямі, виокремлення категорій податків у Системі національних 

рахунків 2008 року здійснюється з одночасним урахуванням трьох факторів: 

характеру податку, визначеному у GFSM 20011 / класифікації OEСР; типу 

інституційної одиниці, яка сплачує податок; обставини, за яких сплачується 

податок [31, c. 144]. 

На нашу думку, вищевказані підходи у класифікації ОЕСР та Системі 

національних рахунків 2008 року є достатньо логічними, оскільки вони базуються 

не на економічному явищі перекладання податкового тягаря та не на абстрактному 

розмежуванні формального і реального платників податків, а на ознаках окремих 

елементів правового механізму кожної із зазначених груп податків. Втім, з погляду 

юридичної техніки, для повної ясності в законодавстві обов’язково повинен 

розкриватися зміст таких понять, як «операції», «товари», «доходи», «прибуток на 

капітал» та інших, що використовуються в запропонованих визначеннях прямих і 

непрямих податків. 

У підручнику «Податки та оподаткування» під ред. М. Романовського та 

О. Врублевської зазначено, що ключовим критерієм, який визначає різницю між 

прямими та непрямими податками, є те, що перші можуть бути скориговані з 

урахуванням індивідуальних характеристик платника податку, тоді як останніми 

обкладаються транзакції (угоди) незалежно від характеристик продавця і покупця. 

Відмінна риса непрямого податку полягає в тому, що жодна особистісна 

                                                            
1 Керівництво зі статистики державних фінансів 2001 року (Government Finance Statistics Manual 
2001) 
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характеристика, за винятком товару, що придбавається на визначеному ринку, не 

впливає на суму платежу [32, c. 34].  

Законодавство багатьох країн у тому чи іншому вигляді містить норми, що 

підтверджують розподіл податків на прямі та непрямі. Так, ПК України при 

визначенні акцизного податку і податку на додану вартість у статті 14 вказує, що 

вони є непрямими податками [33]. При цьому в податковому законодавстві України 

не надано ані визначення непрямих податків загалом, ані їх ознак або критеріїв 

відмежування від прямих податків. Більше того, про існування групи прямих 

податків у ПК України взагалі не згадується. 

Досить цікаве визначення непрямих податків наведено в Податковому 

кодексі Киргизької Республіки, стаття 20 якого передбачає, що непрямі податки – 

це податки на товари, роботи та послуги, що встановлюються у вигляді надбавки 

до ціни або тарифу, безпосередньо не пов’язані з доходами або майном платника 

податків, такі як податок на додану вартість, акцизний податок і податок з продажу 

[34]. Наведене визначення певною мірою повторює основні теоретичні підходи до 

характеристики непрямих податків і виокремлення їх основних ознак, у поєднанні 

з конкретним переліком видів податків, що вважаються непрямими.  

Право ЄС, так само як і вітчизняне податкове законодавство, не містить 

загального визначення непрямих податків, а лише вказує на ПДВ та акцизний 

податок як на основні їх види, що підлягають гармонізації. Стаття 113 Угоди про 

функціонування Європейського Союзу передбачає, що Рада, діючи одностайно 

відповідно до спеціальної законодавчої процедури і після консультацій з 

Європейським Парламентом та Економічним і Соціальним Комітетом, приймає 

положення щодо гармонізації законодавства щодо податків з обороту, акцизних 

зборів та інших форм непрямого оподаткування, якщо така гармонізація необхідна 

для забезпечення створення та функціонування внутрішнього ринку та для 

уникнення викривлення конкуренції [35].  

Отже, розподіл податків на прямі та непрямі має важливе практичне 

значення, оскільки податкова політика в ЄС має дві складові: пряме оподаткування, 

яке залишається винятково відповідальністю Держав-Членів, та непряме 
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оподаткування, яке впливає на вільний рух товарів та свободу надання послуг на 

єдиному ринку [36]. На офіційному сайті Європейського Парламенту зазначено, що 

непрямі податки включають податок на додану вартість (ПДВ) та акцизи на 

алкоголь, тютюн та енергію. Спільна система ПДВ зазвичай застосовується до 

товарів і послуг, які купуються і продаються для використання або споживання в 

ЄС. Акцизні податки справляються з продажу чи використання конкретної 

продукції [37].  

Закріплення загального визначення непрямих податків на законодавчому 

рівні з виділенням суттєвих ознак податків цієї групи є необхідною умовою для 

правильної класифікації податків, ефективного розподілу податкового тягаря та 

уникнення подвійного оподаткування. Саме непрямі податки здійснюють суттєвий 

вплив на міжнародний товарообіг, через що питання справляння непрямих податків 

є предметом регулювання на міжнародному рівні. Чітке визначення групи 

непрямих податків та критеріїв її виокремлення має важливе практичне значення з 

огляду на інтеграційні процеси в нашій державі, які безпосередньо зачіпають 

питання справляння непрямих податків. 

Враховуючи вищевикладене, вбачається обґрунтованим законодавче 

визначення акцизного податку та ПДВ як непрямих податків у ПК України, 

оскільки це відповідає європейським та іншим міжнародним підходам до 

класифікації цих видів податків. Втім існує практична необхідність виявити ту 

домінанту, що служить загальною якісною характеристикою цих податків як 

непрямих податків, та яка би відображала особливість їх правового механізму. 

Тільки у разі виявлення цієї домінанти, загальної для всіх непрямих податків та 

незалежної від конкретної динаміки та економічних процесів, властивих 

відносинам зі справляння кожного податку окремо, можна було б надати 

законодавче визначення категорії «непрямі податки». З урахуванням правового 

механізму справляння акцизного податку та ПДВ, а також основних наукових 

підходів до розуміння сутності непрямих податків як окремої групи, пропонуємо 

таке визначення: непрямі податки – це податки, що справляються з операцій з 

товарами/послугами та включаються до їх ціни.  
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Для повноти викладення варто зауважити, що у випадку з ПДВ вітчизняний 

законодавець не вказує на те, що його сума включається до ціни товарів/послуг (як 

у визначенні акцизного податку). Натомість п.п. 194.1.1 п. 194.1 ст. 194 ПК України 

встановлює, що ПДВ додається до ціни товарів/послуг [33].  

Однак, на нашу думку, вказівка на додавання ПДВ до ціни товарів слугує 

виключно цілям обчислення цього податку та уникнення непорозумінь щодо 

визначення його бази. Зокрема, відповідно до п. 188.1 ст. 188 ПК України база 

оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх 

договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів [33].  

Згідно з п. 190.1 ст. 190 ПК України базою оподаткування для товарів, що 

ввозяться на митну територію України, є договірна (контрактна) вартість, але не 

нижче митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до розділу III Митного 

кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті 

і включаються до ціни товарів [33].  

Відмітимо, що саме це положення, поряд із визначенням акцизного податку, 

наведеним в ст. 14 ПК України, безпосередньо вказує на те, що мито та акцизний 

податок включаються до ціни товарів. Що ж стосується ПДВ, то його окреме 

відображення в ціні товару слугує меті визначення податкових зобов’язань з ПДВ 

та розрахунку суми податкового кредиту.  

Так чи інакше, додавання до ціни є рівнозначним включенню до ціни з точки 

зору виставлення кінцевої суми непрямого податку до сплати покупцеві 

(споживачеві) товарів/послуг. У покупця немає можливості відмовитися від сплати 

ПДВ, акцизного податку чи мита, і фактично загальна ціна товару/послуги, що 

підлягає сплаті внаслідок здійснення відповідної операції (постачання, реалізації 

тощо), включає суми цих непрямих податків. Саме тому ми вважаємо логічним та 

обґрунтованим при визначенні категорії «непрямі податки» вказувати на те, що всі 

вони включаються до ціни товарів/послуг. 
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1.2. Поняття акцизного податку, його сутність та основні риси 

 

Не зважаючи на те, що акцизні податки з'явилися в якості перших непрямих 

податків і довгий час фактично залишалися єдиними, в науці фінансового права ще 

й досі відсутній єдиний, усталений підхід до поняття акцизного податку та його 

сутнісних ознак. Така ситуація обумовлена тим, що зміст поняття «акцизи» 

(«акцизний податок», «акцизний збір») зазнав суттєвих змін протягом історії 

справляння цього податку, так само як і змінилася вся система податків і зборів. 

Окрім цього, акцизний податок традиційно характеризується як непрямий податок, 

однак щодо загального визначення категорії «непрямі податки» у науково-

практичному колі ще й досі точаться дискусії, що так само ускладнює безпосереднє 

з’ясування основних ознак акцизного податку. 

Історія справляння акцизів була досить детально відображена в праці 

І. Янжула, який писав, що вже в Греції акцизи існували у формі різних прибрамних 

зборів; були вони і в Римі, головним чином в імператорський період. Особливого 

розвитку за кількістю та різноманітністю вони набули в середні віки: у Німеччині 

під назвою «Kerbe» (бирка), у Франції – «taille», а згодом – «maltôte» і «акциз». Уже 

в XIII ст. у Франції вводиться акциз на сіль, у XIV ст. у повсюдне використання 

входять «octroi», і потім кожне наступне сторіччя приносить з собою нові непрямі 

податки. У XIII ст. акцизи запроваджують у Голландії, де вони знаходять широке 

застосування [4, c. 441]. Самі ж акцизи І. Янжул визначав як непрямі податки, що 

справляються з предметів внутрішнього виробництва [4, c. 438].  

Основними непрямими податками на той час були акцизи та митні збори. І 

якщо з митними зборами справа складалася більш-менш однаково в усіх 

розвинутих країнах, то акцизи справляли в різних країнах з різних товарів. Проте 

майже всюди до переліку підакцизних товарів включались алкогольні напої та 

тютюн. Окрім цього, до підакцизних товарів відносились, наприклад: у Великій 

Британії – пиво, чай, цукор; у Франції – паливо; у Німеччині – цукор, чай, кава, 

бензин та деякі інші товари [38, c. 37]. 
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На сучасному етапі під «акцизами» («акцизним податком», «акцизним 

збором») можуть розумітися різні види платежів, що сплачуються з продажу або 

виробництва для продажу специфічних груп товарів. Водночас у деяких країнах 

поняття «акциз» взагалі не передбачено законодавством, а натомість вживаються 

інші назви для аналогічного виду податку. 

Наприклад, у Китаї законодавством передбачено так званий «податок на 

споживання», який справляється з виробництва чи імпорту певних видів товарів, 

таких як: косметика, сигарети, алкогольні напої, засоби для догляду за шкірою та 

волоссям, дорогоцінні каміння та ювелірні вироби, феєрверки, бензин і дизель, 

мотоцикли та автомобілі [39]. У В’єтнамі, поряд із податком на додану вартість, 

існує «спеціальний податок з продажу», який справляється з виробництва чи 

імпорту певних товарів та надання певних послуг, а саме: сигарет, лікерів, пива, 

автомобілів (що мають менше ніж 24 місця), мотоциклів, літаків, човнів, 

ритуальних паперів, дискотек, масажу, караоке, казино, азартних ігор, лотерей, 

гольф-клубів та розваг зі ставками [40, c. 18]. Окрім цього, в деяких країнах платежі 

акцизного характеру справляються з одного конкретного типу товарів і мають 

відповідну назву, наприклад «тютюновий податок» або «паливний податок» в Чилі, 

«спиртний податок» та «тютюновий податок» у Японії. 

Слід відмітити досить незвичне вживання поняття «акцизний податок» у 

законодавстві штату Гаваї. У цьому штаті існує так званий «Загальний акцизний 

податок», який справляється за ставкою 4 % майже з усього бізнесу та за ставкою 

0,5% з усього продажу. Цей податок справляється з усіх підприємств, тому, по суті, 

він збирається на кожному рівні виробництва (від постачальника сировини до 

виробника, від оптового продавця до роздрібного) [41]. Як вбачається з механізму 

його справляння, загальний акцизний податок в штаті Гаваї більше схожий не на 

традиційний акцизний платіж, якому властивий специфічний предмет 

оподаткування, а на податок з обороту. 

Для уникнення непорозумінь зауважимо, що в законодавствах деяких країн 

акцизний платіж називається податком, в інших – збором. Проте, незалежно від 
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своєї назви, такий платіж однаково має безумовний і нецільовий характер, та 

становить класичний приклад непрямого податку [42, c. 154].  

Американський професор Джон Ф. Дью вказує, що традиційна британська 

концепція акцизів, яка досі прийнятна в багатьох країнах Британської 

Співдружності, була сформульована таким чином: акцизний податок був платежем 

з виробництва, а не з продажу, що справлявся тільки з економічної діяльності 

всередині країни та тільки щодо товарів, а не послуг, за специфічними ставками, з 

кількісним контролем. Однак сучасна концепція акцизу значно ширша, особливо в 

країнах, що не входять до Співдружності. Зокрема, базовою характеристикою 

акцизів є їх застосування щодо специфічних товарів або груп товарів. Цей податок 

може застосовуватися як щодо виробництва, так і щодо продажу, як щодо 

внутрішньої продукції, так і щодо імпортованої, за специфічними або адвалорними 

ставками, із фізичним (зазвичай щодо алкогольних напоїв і тютюнових виробів) 

або рахунковим контролем [43, c. 1]. 

С. Кноссен серед визначальних ознак акцизного оподаткування називає: 

вибірковість сфери обкладання, дискримінацію в призначенні та, досить часто, 

певну форму кількісного вимірювання при визначенні податкового зобов’язання. 

При цьому, аналізуючи різні підходи до визначення поняття «акциз», науковець 

приходить до висновку, що акцизні системи охоплюють усі вибіркові податки та 

пов’язані збори і платежі на тютюнові вироби, алкоголь, азартні ігри, забруднення, 

керування транспортним засобом та інші специфічні товари, послуги та види 

діяльності [44, c. 2]. 

У найавторитетнішому словнику в галузі права США – Юридичному 

словнику Блека – акцизний податок визначається як податок, що справляється з 

виробництва, продажу або використання товарів (такий як сигаретний податок), 

або з заняття чи діяльності (такий як ліцензійний податок чи плата за здійснення 

адвокатської діяльності) [17, c. 585]. 

На рівні законодавства в більшості країн відсутнє безпосереднє визначення 

акцизного податку – найчастіше закріплюються лише основні його елементи та 

механізм справляння. У Декреті Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» 
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від 26.12.1992 р. № 18-92 під акцизним збором розумівся непрямий податок на 

окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до 

ціни цих товарів (продукції) [45]. Чинний ПК України в п. 14.1.4 ст. 14 встановлює, 

що акцизний податок – це непрямий податок на споживання окремих видів товарів 

(продукції), визначених цим Кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких 

товарів (продукції) [33]. 

Як у теперішній, так і в попередній дефініції акцизного податку традиційною 

для українського законодавця є вказівка на те, що акцизний податок є непрямим 

податком. У цьому контексті залишається актуальним зауваження Г. Бех, що «в 

жодному законодавчому акті не зустрічається ні визначення непрямого податку, ні 

хоча би розподілення податків на прямі та непрямі. Таким чином, законодавець 

використовує термін без відповідного узагальнюючого роз’яснення чи закріплення 

його змісту» [12, c. 115]. 

Для розв’язання подібної суперечності М. Кучерявенко пропонує два шляхи. 

З одного боку, зробити спробу сформувати родову конструкцію непрямого податку 

і, відштовхуючись від цього поняття, сформувати визначення та формувати модель 

як податку на додану вартість, так і акцизного податку. З іншого боку, можна 

використовувати простіший, формалізованіший шлях – закріпити закритий перелік 

непрямих податків [22, c. 360]. 

Наразі ситуація ще більше ускладнюється тим, що, на відміну від попередніх 

законодавчих актів, що регулювали справляння акцизного податку, ПК України 

вказує на те, що акцизний податок є «непрямим податком на споживання». 

Знову ж таки, що саме треба розуміти під «споживанням», а тим паче 

«непрямим податком на споживання», для цілей визначення акцизного податку в 

законодавстві України залишається незрозумілим. Саме поняття «споживання» не 

визначене і в жодному іншому нормативно-правому акті.  

Натомість існують кілька законодавчих визначень поняття «споживач», 

однак вони навряд чи можуть бути використані для розкриття змісту поняття 

«непрямий податок на споживання» з огляду на їх спеціальний характер. 

Наприклад, у Законі України «Про захист прав споживачів» споживачем 
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визначається фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір 

придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не 

пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого 

працівника [46]. Отже, можна передбачити, що споживанням є процес придбання, 

замовлення, використання фізичною особою продукції для особистих потреб, 

безпосередньо не пов'язаних із підприємницькою діяльністю або виконанням 

обов'язків найманого працівника. Проте таке визначення, зроблене на підставі 

положень Закону України «Про захист прав споживачів», не підходить для цілей 

застосування норм податкового законодавства щодо акцизного податку, оскільки, 

за запропонованим визначенням споживачем є тільки фізична особа. 

У законодавстві України містяться й інші визначення споживачів, однак вони 

вживаються лише стосовно певних груп товарів (послуг): споживач природного 

газу [47], споживач електричної енергії [48], споживач житлово-комунальних 

послуг [49], споживач зв’язку [50] тощо. У цих визначеннях споживачами 

фігурують як фізичні, так і юридичні особи. Однак зрозуміло, що такі визначення 

мають спеціальне значення і застосовуються для цілей конкретних нормативно-

правових актів. Наразі в податковому законодавстві України поняття 

«споживання» залишається невизначеним, що, своєю чергою, вносить неясність у 

зміст поняття «акцизний податок». 

Окрім цього, слід відзначити, що визначення акцизного податку як 

непрямого податку на споживання містить певну суперечність з положеннями ПК 

України щодо механізму справляння акцизного податку. Так, податкове 

законодавство не пов’язує справляння акцизного податку з фактом споживання 

відповідних підакцизних товарів. Натомість ключове значення мають інші 

юридичні факти – реалізація, ввезення підакцизних товарів на митну територію 

України та інші операції, які відповідно до статті 213 ПК України визнаються 

об'єктами оподаткування [42, c. 155]. 

Реалізація підакцизних товарів саме з метою споживання фігурує лише в 

одному пункті ПК України (п.п. 213.1.2 п. 213.1 ст. 213 ПК України) – реалізація 

та/або передача в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з 
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метою власного споживання. В усіх інших випадках факт чи намір споживання не 

має вирішального значення. Навіть більше, п. 216.1 ст. 216 ПК України закріплює, 

що дата виникнення податкових зобов'язань щодо підакцизних товарів (продукції), 

вироблених на митній території України, – це дата їх реалізації особою, яка їх 

виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів 

(продукції), крім випадків, зазначених у статтях 225 та 229 цього Кодексу [33]. 

Вищенаведене свідчить про те, що визначення акцизного податку в ПК 

України не відповідає основним вимогам і принципам, які висуваються до 

дефініції. Зокрема, однією з таких вимог є те, що будь-яке визначення поняття 

повинно здійснюватися за допомогою термінів, значення яких уже відоме, які є 

чіткішими та зрозумілішими, ніж значення поняття, що визначається. Фактично 

український законодавець зробив спробу визначити акцизний податок через рід та 

видові ознаки, залишивши при цьому незрозумілим власне родове поняття 

«непрямі податки».  

Визначення акцизного податку, так само як і визначення податку на додану 

вартість, через родову категорію непрямих податків у ПК України не можна 

вважати повноцінним з огляду на таке. По-перше, зміст родової категорії «непрямі 

податки» не розкривається в ПК України. Власне ж поняття «непрямі податки» не 

належить до загальновживаних та однозначних у тлумаченні. Більше того, в 

юридичній науці відсутня єдина позиція щодо визначення цього поняття. По-друге, 

податкове законодавство України взагалі не містить вказівки на розмежування 

податків на прямі та непрямі. У ст. 8 ПК України закріплено розподіл податків 

тільки на загальнодержавні та місцеві. По-третє, податкове законодавство України 

не містить жодної норми, загальної для ПДВ та акцизного податку, яку можна було 

б вважати ознаками непрямих податків. А тому навіть із системного прочитання 

норм ПК України неможливо зрозуміти сутність непрямих податків як родової 

категорії.  

Ідеальним з точки зору дефініції, як логічної процедури надання чітко 

фіксованого змісту законодавчим термінам, є надання додаткового визначення 

родової конструкції непрямих податків та окремого визначення акцизного податку 
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як одного з їх видів. Знову ж таки, дотримуючись законів логіки, у такому разі 

необхідно було би додатково закріпити визначення не тільки непрямих, а й прямих 

податків [42, c. 157]. При цьому слід відзначити, що ми не заперечуємо, що 

акцизний податок є непрямим податком на споживання. Ми лише аналізуємо 

визначення акцизного податку, запроваджене у ПК України, з метою з’ясування 

його основних суттєвих рис та їх відображення в механізмі справляння акцизного 

податку.  

Визначення понять і термінів, включених в тексти нормативних правових 

актів, мають, без сумніву, нормативний характер, та є видом юридичної норми, яка 

вступає у зв’язок з іншими нормами, виконуючи свої функції в складі 

нормативного блоку, що регулює ті чи інші суспільні відносини [51, c. 731–732]. 

Яким чином визначення акцизного податку, наведене в ПК України, може бути 

корисним при застосуванні його норм, залишається незрозумілим. Таке визначення 

не просто не розкриває сутності акцизного податку, а й вводить у законодавчу 

термінологію інше поняття («непрямий податок»), щодо змісту якого навіть в 

юридичній науці не вироблено єдиного чіткого розуміння. Закріплення подібного 

роду дефініцій порушує системний характер права, оскільки взагалі не вбачається 

їх зв'язок з іншими правовими нормами. Фактично такі дефініції не несуть не те що 

регулятивного, а й змістовного навантаження, залишаючись «порожніми» та 

ізольованими положеннями законодавства. 

Можна передбачити, що визначення акцизного податку як непрямого 

податку на споживання є певним кроком українського законодавця на шляху до 

імплементації термінології податкового права ЄС. Так, з положень Директиви Ради 

ЄС 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 р. про загальний режим акцизних зборів та якою 

скасовується Директива 92/12/ЄЕС (далі – Директива 2008/118/ЄС) прямо 

випливає, що акцизний податок є непрямим податком на споживання певних 

товарів (пункти 4, 9 преамбули, ст. 1 Директиви 2008/118/ЄС) [52]. Стаття 7 

Директиви 2008/118/ЄС встановлює, що акцизний податок виникає у момент та у 

державі-члені випуску для споживання [52]. Отже, у праві ЄС характеристика 

акцизного податку як податку на споживання, на відміну від українського 
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законодавства, безпосередньо проявляється в механізмі його справляння, що 

детально розглянемо в підрозділі 3.1 цієї роботи. 

Ще однією ознакою акцизного податку, яка прямо випливає з його 

визначення в ПК України, є включення цього податку до ціни підакцизних товарів. 

Однак вказана ознака потребує певного роз’яснення.  

На думку М. Кучерявенка, некоректно ставити акцент на тому, що акцизний 

податок включається до ціни підакцизних товарів (продукції), оскільки така 

конструкція характерна для будь-якого податку і зовсім не обов’язково розглядати 

це як особливість, властиву акцизному оподаткуванню. Дослідник вважає, що 

принципово при визначенні акцизного податку звернути увагу саме на участь його 

у формуванні ціни реалізації товарів (продукції) [22, c. 359].  

Справді, фактично будь-який податок так чи інакше враховується при 

ціноутворенні та певним чином входить до ціни товару. Однак особливістю 

непрямих податків є те, що вони включаються до ціни товарів як окремий елемент 

(в якості надбавки до вартості). Така особливість акцизного податку як непрямого 

податку відображена у визначенні акцизу, що міститься в Податковому кодексі 

Азербайджанської Республіки, де в ст. 182 закріплено, що акцизом є податок, який 

включається до продажної ціни підакцизних товарів [53]. Разом з цим, на нашу 

думку, вказівка про включення суми податку до ціни є не стільки необхідною при 

визначенні акцизного податку, скільки при визначенні непрямих податків загалом. 

Щодо акцизного податку, то будучи одним із непрямих податків, йому властиві 

риси останніх [42, c. 157].  

Дефініція акцизного податку повинна звертатися до його власних ознак, 

характерних саме для цього обов’язкового платежу. Як вказує Д. Гетманцев, 

основною рисою акцизів, що відрізняють їх від інших видів податків, є специфічна 

сфера застосування – тобто сфера споживання конкретного товару [10, c. 264]. 

Визначення акцизного податку, передбачене ПК України, певним чином 

відображає цю ознаку через вказівку на те, що це є податок на споживання окремих 

видів товарів, визначених як підакцизні. І наразі звертання до переліку підакцизних 

товарів є найбільш розповсюдженим способом визначення акцизного податку в 
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законодавстві різних країн світу. Однак для з’ясування сутності та основних рис 

акцизного податку зазначеної ознаки недостатньо, а тому необхідно виділити 

також інші ознаки, які дозволяють відносити той чи інший податок до акцизного, 

попри його назву. 

На сайті Європейської Комісії акцизні податки визначені як непрямі податки 

на продаж або використання специфічних товарів. Зазвичай вони застосовуються у 

вигляді суми від кількості товару, наприклад за кг / на гектолітр / міцність 

спирту / на 1000 штук тощо [54]. 

Відповідно до класифікації Європейської системи національних та 

регіональних рахунків ESA 2010 (далі – ЄСР-2010), акцизні податки зазначені в 

групі податків на товари (D.21), до якої належать податки, що сплачуються з 

одиниці товару, або послуги, які виробляються або передаються. Такі податки 

можуть справлятися у вигляді специфічної суми грошей з одиниці кількості товарів 

або послуг, або можуть розраховуватися як визначений відсоток від ціни за 

одиницю або вартості товарів або послуг, що виробляються або передаються [55, 

c. 92].  

У межах групи D.21 класифікації ЄСР-2010 акцизний податок входить до 

окремої підгрупи податків на товари, за винятком ПДВ та податків на імпорт (група 

D.214), яка складається з податків на товари та послуги, що підлягають 

оподаткуванню в результаті їх виробництва, експорту, продажу, передання, лізингу 

або постачання таких товарів або послуг, або в результаті їх використання для 

власного споживання або власного накопичення капіталу [55, c. 93].  

У Глосарії податкових термінів на офіційному сайті ОЕСР акцизний податок 

визначається як податок, що справляється з дії, заняття, привілею, виробництва, 

продажу або споживання [56]. Втім у публікації «Тенденції податків на споживання 

2018» ОЕСР зазначила, що акцизні податки належать до податків на споживання 

специфічних товарів і послуг. При цьому серед основних характеристик акцизного 

податку ОЕСР відзначила такі: 
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 акцизні податки зазвичай розраховуються відносно ваги, об’єму, міцності 

або кількості товару, у поєднанні, у певних випадках, з вартістю, а іноді лише на 

базі вартості; 

 акцизні податки звичайно підлягають сплаті, коли товари випускаються у 

вільний обіг; передання власності на підакцизні товари може відбуватися в межах 

контрольованих акцизних складів або між зареєстрованими операторами без 

виникнення зобов’язання зі сплати акцизу; 

 акцизна система характеризується невеликою кількістю платників, що 

беруть участь у виробництві, оптовому продажу або імпорті трьох основних груп 

товарів [57, c. 120].  

У Класифікації податків ОЕСР акцизні податки включаються до категорії 

5100 «Податки на виробництво, продаж, трансфер, лізинг та постачання товарів і 

надання послуг», що складається з усіх податків, якими обкладаються операції з 

товарами та послугами на базі їхніх об’єктивних характеристик (наприклад, 

вартість, вага тютюну, міцність алкоголю тощо), на відміну від податків, що 

справляються з використання товарів або дозволу на використання товарів або 

здійснення діяльності, що підпадає під категорію 5200 [58, c. 17]. 

Важливо відмітити, що вибір підакцизних товарів пов'язаний з 

особливостями функціональної спрямованості акцизного оподаткування. Будучи 

комплексною соціально-економічною та правовою категорією, акцизний податок, 

як і будь-який інший податок, неодмінно справляє вплив на різні сторони 

суспільних відносин, насамперед шляхом реалізації певних економічних, 

політичних та соціальних завдань. Розуміння такого впливу акцизного податку та, 

відповідно, виявлення особливостей його функціональної спрямованості, 

дозволить чіткіше з’ясувати особливу природу акцизного податку. 

Як зазначає А. Майорова, належність податку до категорії прямих чи 

непрямих обумовлює деякі особливості функцій, що ним виконуються. Зокрема, у 

функціональному призначенні непрямих податків, як найбільш зручної форми 

мобілізації регулярних великих доходів до казни, переважає їх фіскальна 

спрямованість. Система непрямого оподаткування з самого початку орієнтована на 
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забезпечення держави великими та відносно стабільними доходними джерелами 

[38, c. 43–44]. 

Звісно, фіскальна функція властива всім податкам і саме вона покладена в 

основу існування всієї податкової системи. Слід погодитися з К. Гетман, що 

фіскальна функція податку має наскрізний характер у сфері оподаткування, а її 

телеологічне направлення дозволяє викристалізувати основну мету реалізації 

платниками податків свого податкового обов’язку [59, c. 13]. Водночас стосовно 

непрямих податків, реалізація фіскальної функції забезпечена особливим 

механізмом їх справляння, який передбачає включення суми податку в якості 

окремого елементу (надбавки) до ціни товарів. Завдяки такому механізмові в 

кожному випадку здійснення тієї чи іншої операції непрямий податок буде 

фактично сплачений до бюджету. 

Що стосується регулятивної функції, знову ж таки об’єктивно властивої всім 

податкам, то при непрямому оподаткуванні вона насамперед передбачає вплив на 

сам процес споживання товарів (робіт, послуг). І якщо ПДВ здебільшого зачіпає 

споживання всіх товарів (робіт, послуг), то регулятивна дія акцизного податку 

спрямована на споживання тільки певних видів товарів. Саме це є однією з 

принципових та суттєвих особливостей регулятивної функції акцизного податку. 

При цьому в основу такого регулюючого впливу покладено не об’єктивні 

економічні закономірності, що доповнюють фіскальну функцію податків, а воля 

законодавця, яка виражається в цілеспрямованому виборі певних предметів 

оподаткування [60, c. 145].  

Більше того, вибірковість законодавця стосовно предметів оподаткування 

акцизним податком свідчить про специфічний характер регулятивної функції в 

функціональному призначенні акцизного податку. І це є однією з особливостей 

акцизного податку, що розкриває його внутрішню сутність і безпосередньо 

проявляється в чіткому закріпленні окремої групи підакцизних товарів, на 

регулювання споживання яких і спрямований акцизний податок. Слід зауважити, 

що зазначені твердження не відносяться до справляння акцизного податку з 

предметів першої необхідності, що мало місце до початку ХХ ст. Споживання 
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таких предметів є досить стабільним і включення акцизного податку до їх ціни 

переслідувало виключно фіскальну, а не регулюючу, мету.  

Як свідчить історія справляння акцизного податку, в різні періоди часу 

акцизним податком обкладалися різні групи товарів: предмети масового попиту, 

предмети другорядної необхідності та предмети розкоші. Проте на даний момент у 

більшості країн світу акцизний податок не справляється з товарів першої 

необхідності. Натомість акцизним податком зазвичай обкладаються певні групи 

товарів другорядної необхідності та предметів розкоші. При цьому в обкладенні 

цих груп товарів спостерігається чітке функціональне призначення акцизного 

податку та  спрямованість на регулювання їх виробництва (імпорту) та споживання 

[60, c. 145].  

Цікавою з точки зору розуміння функціональної спрямованості акцизного 

податку є його класифікація, запропонована Джоном Ф. Дью. Зокрема, науковець 

поділяє сучасні акцизні податки на такі класи. Перший і зазвичай найдохідніший 

клас становлять традиційні акцизи: на алкогольні вироби – як правило, з різними 

ставками на дистильований спирт різних видів, пиво та вино; та на тютюнові 

вироби – насамперед сигарети. Це одні з найстаріших акцизів, які застосовуються 

майже в усьому світі. Вони є умисно дискримінаційними щодо споживачів 

зазначених виробів. Другий клас, важливий з точку зору доходу, становлять акцизи 

з моторного палива та в деяких країнах також з інших нафтових продуктів. 

Справляння податку з моторного палива можна розглядати як плату за 

використання доріг, замість зборів; така філософія (хоча вона й не 

загальноприйнята) істотно відрізняється від традиційних зборів. Третій клас у 

багатьох країнах складають акцизи, що справляються з предметів, які за своєю 

суттю вважають «розкішшю», а факт придбання яких розцінюється як такий, що 

відображає платоспроможність. Іншим мотивом при цьому в багатьох країнах є 

скорочення споживання імпортних предметів розкоші з причин витрат іноземної 

валюти. Сюди часто включаються продаж автомобілів, різноманітних споживчих 

товарів тривалого використання, розваги, транспортування, цукор, солодощі, різні 

види одягу та багато іншого. Іноді можуть бути включені товари, які важко назвати 
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розкішшю в будь-якому сенсі (наприклад, цемент), але які дають значний дохід; 

вони можуть бути класифіковані окремо як легкодохідні акцизи [43, c. 3]. 

Схожу класифікацію наводить також вітчизняний дослідник Д. Гетманцев, 

який зазначає, що в науці виділяють три види акцизів, що поділяються залежно від 

функції, яку вони виконують. До першої групи належать так звані «традиційні» 

акцизи – на алкоголь і тютюнові вироби. Те, що їх вважають традиційними, 

пояснюється давністю запровадження оподаткування саме цих видів товарів. 

Доходи від вказаних товарних груп високі, коло їх виробників відносно вузьке і 

більшість товарних категорій чітко визначена. До другої групи належать акцизи на 

паливно-мастильні матеріали, які, крім фіскальної функції, виконують ще й роль 

платежу за користування автошляхами, а також способу корекції негативних 

наслідків для навколишнього середовища. Третя група включає акцизи на так звані 

люксові товари (предмети розкоші) і, як правило, не має цілеспрямованої 

фіскальної ролі. Більшою марою даний вид акцизу покликаний грати 

перерозподільну функцію, оскільки основними споживачами люксових товарів є 

більш заможні громадяни. Крім того, можливе також переслідування інших цілей, 

наприклад заохочення трудомістких виробництв шляхом стягування акцизів з 

продуктів капіталомістких виробництв, що належать у деяких країнах до люксових 

товарів (автомобілі, електроніка тощо), заохочення місцевих виробників або ж 

поліпшення зовнішньоторговельного балансу шляхом стягування акцизів разом із 

митними зборами з імпортних товарів [10; c. 264]. 

Трохи інакша класифікація акцизних платежів, залежно від основних 

напрямків регулюючого впливу, пропонується А. Майоровою. Перша група – це 

акцизи, які встановлюються для перерозподілу доходів від високорентабельних 

виробництв, а також високих доходів від виготовлення та реалізації продукції, на 

виробництво (добування) якої держава має монополію. Друга група пропонованої 

класифікації – акцизи, покликані знизити регресивність непрямого оподаткування 

загалом без істотних втрат для бюджету, тобто акцизи на предмети розкоші та 

окремі предмети другорядної необхідності [38, c. 59–60].  
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Наведені класифікації досить наочно демонструють специфіку 

функціонального призначення акцизних податків, в якому тісно переплітаються 

фіскальна та регулююча функції. Так, акцизи з високорентабельних виробництв 

мають чітко визначену фіскальну спрямованість. Зазначене також стосується й 

акцизів, що справляються з деяких предметів другорядної необхідності, таких як 

моторне паливо та інші нафтопродукти. Разом з тим встановлення акцизів на 

алкогольні напої та тютюнові вироби часто позиціонується як певний регулятивний 

інструмент, покликаний скоротити споживання зазначених виробів. О. Голік 

вважає, що генезис акцизу іде від корисності та якості блага. Однак корисність 

підакцизного товару специфічна і здебільшого негативно відображається на 

споживачеві підакцизних благ. Тому в науковий обіг введено поняття акцизу як 

податку «на гріхи», ціною яких і є ставка акцизного податку [61, c. 26].  

Як зазначено ОЕСР, попри те, що основною причиною введення акцизних 

податків було збільшення надходжень, вони наразі дедалі більше 

використовуються для зменшення споживання певних товарів, які вважаються 

шкідливими для здоров’я та навколишнього середовища. Попри причину, з якої 

вони були запроваджені, акцизні податки впливають на поведінку споживачів. Така 

позиція висувається щодо алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оскільки 

вжиття алкоголю та куріння є шкідливими для здоров’я, а збільшені акцизні 

податки допомагають зменшити їх споживання. Щодо нафтових олив причини для 

встановлення акцизних податків стосуються питань енергетичної безпеки та 

суспільних шкідливих наслідків від енерговикористання, особливо для довкілля 

[62, с. 122]. 

Разом з тим питання щодо регулювання споживання алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів досить спірне. Зокрема, існує позиція, що акцизи на вказані 

товари мають яскравий дискримінаційний характер. Роберт Мак Джи зазначає, що 

у випадку обкладання податком алкогольних напоїв і тютюнових виробів тільки 

тому, що деякі урядовці розглядають їх споживання як небажане, наслідком є 

розділення громадян на дві групи: ті, поведінка яких вважається прийнятною, та ті, 

поведінка яких вважається неприйнятною [63, c. 733].  
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Досить цікава думка Д. Гетманцева, який з приводу акцизів на алкоголь і 

тютюн зазначає: «Держави оподатковують зазначені продукти, діючи за 

принципом «if you cannot ban them, tax them» (якщо ви не можете заборонити їх – 

оподаткуйте їх). Однак у цьому контексті виникає деяка моральна колізія. З одного 

боку, держава, оподатковуючи продукти, обмежує їх споживання, а з іншого, 

одного разу підсівши на наркотичну голку надходжень до державного бюджету, 

стає зацікавленою у збільшенні виробництва (а отже і споживання) відповідної 

продукції, з метою підвищення відповідних надходжень до бюджету» [10, c. 262–

263]. При цьому, як свідчить практика, попит на алкогольні напої та тютюнові 

вироби є не достатньо еластичним, а тому збільшення ставок акцизного податку на 

вказані вироби фактично не приводить до зменшення їх споживання та дуже часто 

має наслідком зростання тіньового ринку.  

Що стосується акцизів на предмети розкоші, то в їх справлянні чітко 

простежуються як фіскальна, так і розподільча функція податків. На думку 

М. Кучерявенка, непрямі податки, регулюючи споживання, створюють підстави 

для перерозподілу коштів одних платників податків на користь інших [64, c. 109]. 

І. Куксін зазначає, що за допомогою розподільчої функції у цьому випадку 

досягається підтримка соціальної рівноваги шляхом зміни співвідношення між 

доходами певних соціальних груп з метою згладжування нерівності між ними [65, 

c. 187]. При цьому, якщо стосовно всіх податків виокремлення розподільчої 

функції може ставитися під сумнів, то у випадку справляння акцизів з предметів 

розкоші така функція яскраво виражена та набуває самостійного значення. Так, як 

зазначено вище, розподільча функція проявляється при оподаткуванні акцизом 

предметів розкоші, споживання яких розглядається як ознака платоспроможності 

відповідних суб’єктів. У цьому випадку відбувається розподіл коштів у суспільстві 

вже на етапі мобілізації грошових коштів, оскільки сплата акцизного податку на 

предмети розкоші передбачає, як наслідок, не тільки перерозподіл сукупного 

національного продукту на користь держави, а й вирівнювання доходів громадян у 

цілому.  
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Водночас наразі існуючий перелік підакцизних товарів, визначений ПК 

України, не передбачає оподаткування предметів розкоші. Відповідно до ст. 215 

ПК України, до підакцизних товарів належать спирт етиловий та інші спиртові 

дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби, тютюн та промислові 

замінники тютюну; пальне; автомобілі легкові, кузови до них, причепи та 

напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб 

i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів; електрична енергія [33]. З 

огляду на зазначене, питання розподільчої функції акцизного податку в Україні є 

досить спірним, оскільки жодний із зазначених товарів не може бути віднесений до 

предметів розкоші. 

Той факт, що акцизним податком обкладаються виключно певні групи 

товарів, свідчить про те, що в основі акцизного оподаткування покладений не 

просто фіскальний інтерес, а інтерес у регулюванні споживання окремих видів 

товарів. І оскільки ця «вибірковість» предмета оподаткування є однією з основних 

ознак, що характеризують акцизний податок на відміну від інших непрямих 

податків (зокрема ПДВ), при визначенні його сутності неодмінно має 

враховуватися його регулятивна функціональна спрямованість [60, c. 147].  

Вказівка на справляння акцизного податку зі специфічних товарів покладена 

в основу вітчизняного законодавчого визначення акцизного податку. Проте такому 

визначенню бракує логічної завершеності з огляду на відсутність визначення  

родової категорії непрямих податків, через яку в ПК Україні визначені акцизний 

податок і ПДВ.  

На базі міжнародних класифікацій податків та з урахуванням основних 

позицій щодо сутності акцизного податку в науковій літературі, можна виокремити 

такі три ознаки акцизного податку. По-перше, акцизний податок є податком на 

специфічні товари. Зазначене обумовлює особливості юридичної конструкції 

акцизного податку, в якій центральне місце займають підакцизні товари як предмет 

податку. По-друге, акцизний податок справляється не просто з огляду на факт 

володіння такими товарами, а саме у зв’язку із здійсненням певних операцій з ними 

– виробництвом та імпортом. Отже, об’єктом оподаткування акцизним податком у 
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загальному вигляді визнаються виробництво та імпорт підакцизних товарів. По-

третє, акцизний податок обчислюється на базі об’єктивних характеристик товарів 

та встановлюється у вигляді певної суми грошей з одиниці товару або у вигляді 

відсотка від ціни (вартості) товарів. Така ознака безпосередньо проявляється в 

порядку обчислення акцизного податку, що передбачає застосування адвалорних, 

специфічних і комбінованих ставок. 

Вважаємо, що наведені ознаки чітко розкривають сутність акцизного податку 

та правовий механізм його справляння. З огляду на зазначене, пропонуємо 

закріпити у ст. 14 ПК України таке визначення акцизного податку: акцизний 

податок – це непрямий податок, що справляється з виробництва та/або імпорту 

підакцизних товарів.  

Що ж стосується ознаки включення суми податку до ціни товарів, то вона має 

бути відображена в загальному визначенні поняття «непрямі податки», яке також 

має бути закріплено на законодавчому рівні, про що зазначено в підрозділі 1.1 цієї 

роботи.  
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1.3 Місце акцизного податку в системі непрямих податків  

 

Чітке розуміння сутності будь-якого податку неодмінно передбачає 

з’ясування його місця в податковій системі та співвідношення з іншими податками 

– передусім з найближчими за своєю економіко-правовою природою. Акцизний 

податок традиційно відноситься до групи непрямих податків, а тому важливим є 

дослідження питання його місця, функціонального та економіко-правового 

взаємозв’язку з іншими податками цієї групи. 

На рубежі ХІХ – ХХ століть І. Тарасов виділяв три види непрямих податків: 

1) податки на споживання, 2) акцизи та 3) мита. Податки на споживання сплачують 

зазвичай самі споживачі, які здебільшого мають можливість перекласти їх на 

виробників чи власників тих предметів, які вони споживають. Акцизи сплачують 

звичайно виробники предметів, що обкладаються акцизом, а виробники 

перекладають сплачений податок на споживачів. Акцизи падають переважно на 

предмети споживання. Мита поділяються на зовнішні та внутрішні, з поділом 

перших на ввізні, вивізні та транзитні [5, c. 327 – 328].  

І. Янжул розподіляв непрямі податки на: податки, що падають на 

виробництво або придбання товарів (до яких належать акцизи та поширені раніше 

так звані «готельні та ринкові збори»); податки на переміщення товарів (сюди 

належать митні збори, що справляються при ввезенні або вивезенні товарів з 

країни, транзитні мита – з товарів, що провозяться через країну, і «octroi» – 

прибрамний збір, що справляється в багатьох містах Західної Європи з деяких 

продуктів, переважно їстівних, при ввезенні їх у місто [4, c. 273]. Дослідник також 

досить чітко визначив співвідношення акцизу та мита. Зокрема, схожість акцизу з 

митом полягає в тому, що обидва вони як види непрямого оподаткування 

справляються з предметів споживання; відмінність же між ними полягає, по-перше, 

в тому, що першим оподатковуються товари внутрішнього виробництва, а другим, 

принаймні нині, – товари іноземні, і, по-друге, в тому, що митні збори 

справляються лише при переміщенні товарів; акцизи же в цій формі трапляються 
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лише як виняток, і зазвичай падають на продукт у момент його виробництва або 

переходу до споживачів [4, c. 438–439]. 

Сучасна фінансово-правова література майже не торкається питання 

класифікації непрямих податків, зазначаючи лише про ПДВ, акцизний податок та 

мито як основні податки всередині цієї групи. Окремо можна відзначити 

класифікацію І. Кучерова, який серед непрямих податків виокремлює: 

– індивідуально-непрямі податки, якими обкладаються виключно певні групи 

товарів (акцизи); 

– універсально-непрямі податки, якими обкладаються всі або майже всі 

товари, роботи і послуги (ПДВ, податок з продажу); 

– митні збори, що справляються з осіб, які здійснюють експортно-імпортні 

операції [21, c. 39]. 

ПК України жодної іншої класифікації, крім розподілу податків на 

загальнодержавні та місцеві, не містить. Відповідно до ст. 9 ПК України акцизний 

податок відноситься до загальнодержавних податків. Втім, як зазначено в 

підрозділах 1.1 і 1.2  цієї роботи, ст. 14 ПК України визначає акцизний податок та 

податок на додану вартість як непрямі податки [33]. Отже, очевидним на рівні 

податкового законодавства України є виокремлення групи непрямих податків. Втім 

ПК України не містить визначення категорії «непрямі податки», так само як і 

категорії «прямі податки», яку логічно можна передбачити в межах такого 

виокремлення. Більше того, у ПК України жодний із податків не визначається 

безпосередньо як прямий податок. 

Спробу законодавця визначити прямі та непрямі податки можна спостерігати 

в Законі України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого 

імпорту». Відповідно до цього Закону прямі податки — податки на заробітну плату, 

прибутки, нерухомість, а також податки на прибутки, отримані у вигляді відсотків, 

у тому числі податки на доходи від користування позиками, орендної плати, роялті 

та всіх інших видів прибутків. Непрямі податки – податки на продаж, з обігу, на 

додану вартість, на продаж цінних паперів, на перекази коштів за кордон, на 

дарування і спадкування, на передачу власності, на матеріально-технічні запаси та 
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обладнання, на монопольне право та привілеї, а також акцизи, гербові збори, 

прикордонні збори та всі інші податки (збори), за винятком прямих податків і 

податків з імпорту [66]. Закон України «Про захист національного 

товаровиробника від субсидованого імпорту» окремо виділяє податки з імпорту – 

обов'язкові платежі у разі імпорту, що включають ввізне мито, інші податки, збори 

та інші обов'язкові платежі, які справляються у разі імпорту товарів, робіт і послуг 

[66].  

Також, відповідно до Закону України «Про захист національного 

товаровиробника від субсидованого імпорту» виокремлюються непрямі податки 

попередньої стадії (непрямі податки, що справляються з товарів і послуг, 

використаних безпосередньо або опосередковано у процесі виробництва товару) та 

кумулятивні непрямі податки (багатоступеневі податки, які справляються лише у 

разі, якщо немає механізму подальшого кредитування податку у випадках, коли 

майно (в тому числі товари) або послуги, які є об'єктом оподаткування на одній 

стадії виробництва, використовуються на його наступних стадіях) [66].  

Як вбачається з наведеного, акцизний податок належить до групи непрямих 

податків попередньої стадії. Проте таку класифікацію податків навряд чи можна 

розглядати як загальну та таку, що може бути використана для цілей податково-

правового регулювання, оскільки її застосування обмежується сферою 

застосування зазначеного Закону, а відповідно до ст. 7 ПК України будь-які 

питання щодо оподаткування регулюються цим Кодексом і не можуть 

встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що 

містять виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або 

положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового 

законодавства [33]. 

Спробу розкрити зміст категорії «непрямі податки» можна також 

спостерігати у Листі Державної фіскальної служби України від 14.04.2016 р. 

№ 13362/7/99-99-19-02-02-17 «Про застосування норм податкового законодавства 

щодо трансфертного ціноутворення». Зокрема, у цьому Листі Державна фіскальна 

служба України зазначила таке: непрямі податки – це податки на товари і послуги, 
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що встановлюються як надбавка до цін на товари або тарифи на послуги і не 

залежать від доходів платників податків. При цьому Державна фіскальна служба 

України окремо вказала, що в Україні використовуються три види непрямих 

податків: податок на додану вартість, акцизний податок і мито [67]. Зрозуміло, що 

вищенаведений Лист не є нормативно-правовим актом, водночас він відображає 

офіційну позицію Державної фіскальної служби України щодо непрямих податків. 

Для розуміння місця акцизного податку в податковій системі варто також 

звернутися до основних міжнародних підходів до класифікації податків.  

Так, у класифікації ОЕСР запропоновано розподіл податків та зборів за 

основними рубриками, в основу виділення яких покладена база, з якої 

справляються відповідні податки: 1000 – доходи, прибутки та прибутки від 

капіталу; 2000 і 3000 – заробіток, нарахування заробітної плати або кількість 

співробітників; 4000 – власність; 5000 – товари і послуги; 6000 – декілька баз, інші 

бази або неідентифіковані бази [58, c. 10].  

Категорія 5000 «Податки на товари та послуги» охоплює такі підкатегорії: 

 5100 «Податки на виробництво, продаж, трансфер, лізинг та постачання 

товарів і надання послуг» 

 5200 «Податки на використання товарів або на дозвіл використовувати 

товари або здійснювати діяльність». 

Своєю чергою, в межах підкатегорії 5100 також виокремлюються: 

 Загальні податки на товари та послуги (5110), що включають: податки на 

додану вартість (5111), податки з продажу (5112), податки з обороту та інші 

загальні податки на товари та послуги (5113); 

 Податки на специфічні товари та послуги (5120), що включають: акцизи 

(5121), прибутки фіскальних монополій (5122), митні та імпортні збори (5123), 

податки на експорт (5124), податки на основні засоби (5125), податки на специфічні 

послуги (5126), інші податки на міжнародну торгівлю та операції (5127), інші 

податки на специфічні товари та послуги (5128) [58, c. 16–21].  

Окрім цього, ОЕСР щорічно на своєму сайті розміщує публікації щодо 

тенденцій податків на споживання, де основна увага приділяється податкам на 
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загальне споживання (ПДВ та податки з продажу) та податкам на специфічні 

товари і послуги (здебільшого акцизи) [57, c. 16]. Саме такого підходу до 

класифікації податків на споживання ОЕСР дотримується і в своїх інших 

аналітичних публікаціях. 

Варто розглянути ще одну міжнародну систему класифікації – ЄСР-2010, яка 

застосовується для систематичного та детального опису загальної економіки (тобто 

регіону, країни або групи країн), її складників та відносин з іншими загальними 

економіками. У межах цієї класифікації виділяється група податків на виробництво 

та імпорт (D.2), яка складається з таких підгруп: 

(а) податки на товари (D.21): 

(1) податок типу податку на додану вартість (ПДВ) (D.211); 

(2) податки та збори на імпорт, за винятком ПДВ (D.212); 

– податки на імпорт (D.2121); 

– податки на імпорт, за винятком ПДВ та зборів (D.2122); 

(3) податки на товари, за винятком ПДВ та податків на імпорт (D.214); 

(b) інші податки на виробництво (D.29) [55, c. 92]. 

Акцизні податки при цьому відносяться до податків на товари, за винятком 

ПДВ та податків на імпорт (D.214), які складаються з податків на товари та послуги, 

що підлягають оподаткуванню внаслідок їх виробництва, експорту, продажу, 

передання, лізингу або постачання таких товарів або послуг, або внаслідок їх 

використання для власного споживання або власного накопичення капіталу. 

Акцизні податки на імпортовані товари внесені до іншої групи – податків та зборів 

на імпорт, за винятком ПДВ (D.212) [55, c. 93]. 

Як вбачається з наведених класифікацій, акцизні податки не визначаються 

безпосередньо ані як податки на споживання, ані як непрямі податки. Натомість 

вони внесені до великої групи податків на товари та послуги, разом із податком на 

додану вартість та податками на імпорт (митними та імпортними зборами).  

Отже, розглядаючи місце акцизного податку в податковій системі, 

необхідним є з’ясування питання співвідношення акцизного податку з ПДВ та 

ввізним митом, як найближчими податками в межах вищенаведених класифікацій, 
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а також як такими, що традиційно відносяться до групи непрямих податків на рівні 

наукової доктрини та законодавства. 

 

Акцизний податок і мито 

Одразу зазначимо, що питання віднесення мита до категорії непрямих 

податків або податків на споживання є досить спірним. Більше того, в юридичній 

літературі також висловлюється думка про необхідність розмежування податків і 

мита з огляду на відсутність в останнього ознаки індивідуальної безоплатності. 

Н. Хімічева характеризує мито як платіж, що, на відміну від податків як 

індивідуально безоплатних платежів, пов’язаний з отриманням конкретною 

особою права користування визначеними благами, у зв’язку з переміщенням через 

митний кордон [68, c. 189]. Окрім цього, деякі науковці протиставляють характерну 

для податків регулярність зі сплати у визначені терміни та виникнення обов’язку зі 

сплати мита у зв’язку з необхідністю отримання права на переміщення товарів 

через митний кордон [69, c. 5–6; 70, c. 157–158; 71, c. 123–125; 72, c. 192; 73, c. 13; 

74, c. 25]. 

Ідею розмежування мита та податків бачить досить логічною і відомий 

дослідник проблем фінансового права М. Кучерявенко [22, c. 31]. Схожу позицію 

займає Г. Бех, яка пропонує виділяти в системі обов’язкових платежів податкового 

характеру блок умовних платежів, основну частину яких становитиме мито та 

державне мито [12, c. 44].  

Втім з цього приводу досить обґрунтованим здається зауваження 

В. Шавшиної про те, що переміщення товару через митний кордон за умови сплати 

мита не слід ототожнювати з наданням зустрічного задоволення; відповідно, мито 

не є платою за виконання певних дій з боку держави [75, c. 42]. За своєю 

економічною природою мито (якщо вживати саме цю назву) – не що інше, як 

податок, оскільки, виходячи з визначення, збір2 передбачає надання послуги. Якщо 

порівняти вартість послуг, що надаються митними органами учасникам 

                                                            
2 За текстом – «пошлина». 
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зовнішньоекономічної діяльності, з розмірами мита, що ті сплачують, стає 

очевидним, що величина останнього значно перевищує цю вартість. Окрім цього, 

за сам факт митного оформлення товарів митні органи справляють збори у 

встановленому розмірі, які і є, по суті, платою за послуги. Таким чином, порівняння 

митних зборів та мита виразно демонструє нам податкову природу останнього [32, 

c. 221–222]. 

Законодавство України також відносить мито до категорії податків. Згідно з 

ч. 1 ст. 217 Митного кодексу України, мито – це загальнодержавний податок, 

встановлений Податковим кодексом України та цим Кодексом, який нараховується 

та сплачується відповідно до цього Кодексу, законів України та міжнародних 

договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України [76]. 

Отже, в законодавстві України мито чітко визначається як податок, проте 

показовою є відсутність законодавчої характеристики мита як непрямого податку 

(як, наприклад, при визначенні акцизного податку та ПДВ).  

Повертаючись до вищезазначених міжнародних класифікацій, акцизний 

податок входить до однієї групи разом саме з імпортним митом, а тому для цілей 

цієї роботи має значення співвідношення акцизного податку, що справляється при 

ввезенні підакцизних товарів, та ввізного мита.  

Відповідно до п. 27 ст. 4 Митного кодексу України, мито, разом із акцизним 

податком із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

та податком на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів 

(продукції), відноситься до групи митних платежів [76]. Зі свого боку митні платежі 

у п.п. 14.1.113 ст. 14 ПК України визначаються як податки, що відповідно до цього 

Кодексу або митного законодавства справляються під час переміщення або у 

зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон України та контроль за 

справлянням яких покладено на контролюючі органи [33]. 

Ввізне мито та акцизний податок, що справляється із ввезених на митну 

територію підакцизних товарів (продукції), мають певні спільні ознаки, які 

обумовлені їх належністю до групи митних платежів і виражаються в схожому 

механізмі їх справляння: 
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 вони справляються при ввезенні товарів (продукції) на митну територію 

України; 

 вони є податками на товари; 

 їх базою виступає митна вартість товарів; 

 вони сплачуються до/або в момент подання митної декларації; 

 їхні ставки диференціюються за видами: адвалорні, специфічні, 

комбіновані. 

Вищенаведене на прикладі законодавства України пояснює включення 

акцизного податку та ввізного мита до єдиної групи податків на товари, що 

спостерігається в основних міжнародних податкових класифікаціях. Водночас 

акцизні податки при цьому відмежовуються від імпортного мита з огляду на їх 

справляння саме з підакцизних товарів, тоді як мито справляється зі значно 

ширшого кола товарів і за ставками, що диференціюються залежно від країни 

походження товарів та з урахуванням міжнародних зобов’язань держави. 

Основні відмінності між акцизним податком і митом досить чітко визначила 

К. Кудряшова. По-перше, акцизи справляються тільки при ввезенні товарів на 

територію держави. При цьому акцизи справляються при ввезенні саме 

підакцизних товарів, що звужує сферу їх регулюючого впливу певним сегментом 

внутрішнього ринку. По-друге, регулюючий вплив мита відрізняється 

орієнтованістю на адресний (стосовно конкретних країн) та оперативний характер 

регулювання. Крім цього, торговельно-політична роль митного оподаткування 

зробила мито об’єктом не лише і не стільки національного, скільки міжнародного 

права. Митно-тарифні системи всіх держав – об’єкт регулювання з боку численних 

міждержавних багатосторонніх угод. Акцизи ж, будучи внутрішніми податками, не 

є об’єктом міжнародно-правового регулювання; їх застосування не 

регламентується торговельними договорами та угодами і перебуває у віданні 

національних органів влади [18, c. 56]. 

Правила справляння акцизного податку в разі ввезення підакцизних товарів 

на митну територію України передбачені п. 222.2 ст. 222 ПК України, а також 
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відповідними положеннями Митного кодексу України, що стосуються справляння 

митних платежів під час ввезення (імпорту) товарів на митну територію України. 

Правила оподаткування товарів ввізним митом встановлені Митним 

кодексом України та іншими законами з питань митної справи, зокрема Законом 

України «Митний тариф України». Відповідно до статті 8 Закону України «Митний 

тариф України», ввізне мито є диференційованим до товарів залежно від країни їх 

походження. При цьому ставки ввізного мита визначаються з урахуванням 

укладених Україною міжнародних договорів [77]. У цьому можна вбачати одну з 

принципових функціональних відмінностей мита від акцизного податку. 

Справляння мита спрямоване не тільки на поповнення дохідної частини бюджету, 

а й на виконання специфічних торговельно-політичних та економічних завдань з 

урахуванням зовнішньої політики держави. 

Досить чітко зрозуміти різницю між акцизним податком та імпортним митом 

можна на прикладі їх справляння в ЄС. Загальні правила, що застосовуються до 

імпортованих товарів встановлені в Митному кодексі Союзу, затвердженому 

Регламентом (ЄС) № 952/2013 Європейського Парламенту та Ради від 09.10.2013 р. 

(далі – Митний кодекс Союзу). Відповідно до статті 201 Митного кодексу Союзу 

товари з третіх країн, призначені для введення в обіг у Союзі або для особистого 

використання або споживання на митній території Союзу, розміщуються під 

процедуру випуску для вільного обігу. Випуск для вільного обігу передбачає таке:  

- справляння будь-якого належного до сплати ввізного мита; 

- справляння, у відповідних випадках, інших зборів згідно з чинним 

законодавством стосовно справляння таких зборів; 

- застосування заходів торговельної політики та заборон і обмежень, якщо 

тільки їх не потрібно застосовувати на більш ранньому етапі;  

- виконання інших формальностей, встановлених щодо ввозу товарів. 

Унаслідок випуску для вільного обігу товари з третіх країн набувають 

митного статусу товарів Союзу [78]. 

Отже, ввізне мито справляється з усіх товарів, що ввозяться на митну 

територію Союзу з третіх країн, відповідно до положень Митного кодексу Союзу, 
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в момент їх імпорту. Разом з тим порядок справляння та ставки акцизного податку 

встановлюються відповідними національними законодавчими актами (з 

урахуванням Директиви 2008/118/ЄС та інших актів ЄС). 

Наприклад, вино, вироблене в Іспанії та ввезене для споживання до 

Німеччини, буде обкладатися тільки акцизним податком відповідно до податкового 

законодавства Німеччини. Разом з тим вино, вироблене в Аргентині та ввезене для 

споживання до Німеччини, буде обкладатися акцизним податком відповідно до 

податкового законодавства Німеччини і ввізним митом відповідно до Митного 

кодексу Союзу та Митного тарифу, загального для всіх країн ЄС. 

Акцизний податок сплачується виключно з певних груп товарів, визначених 

як підакцизні, в момент та в країні їх випуску для споживання. Зазначене правило 

є загальним як щодо імпортованих товарів, так і щодо товарів, вироблених в одній 

з держав/членів ЄС.  

Важливо відзначити, що у класифікації ОЕСР саме ця ознака покладена в 

основу розмежування групи 5121 (акцизи) та групи 5123 (митні та інші імпортні 

збори). Зокрема, група 5123 не охоплює акцизи, що справляються одночасно з 

імпортованих та з вироблених усередині країни товарів. Такі акцизи входять до 

групи 5121, якщо вони справляються з імпортованих товарів за такими ж 

правилами, що і з товарів, вироблених усередині країни. І навіть якщо виробництво 

(або навіть можливість виробництва) таких товарів усередині держави відсутнє, 

такі платежі однаково належать до акцизів, а не до ввізного мита [58, c. 18–19]. 

 

Акцизний податок та ПДВ 

У світовій практиці традиційним є підхід до характеристики ПДВ як 

загального податку на споживання, що справляється майже з усіх видів товарів і 

послуг, а акцизного податку – як специфічного податку на споживання деяких груп 

товарів. Досить часто ПДВ також називають «універсальним акцизом», тоді як 

власне акцизний податок – «специфічним акцизом».  

У ПК України обидва ці податки визначені як непрямі податки та мають 

схожий механізм їх справляння. І акцизним податком, і ПДВ у загальному вигляді 
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обкладаються певні операції: акцизним – з реалізації товарів (підакцизних), ПДВ – 

з постачання товарів/послуг. Окрім цього, обидва ці податки справляються у разі 

ввезення товарів на митну територію України.  

До спільних ознак правового механізму ПДВ та акцизного податку можна 

віднести вимоги щодо окремої реєстрації їх платників. І хоча такі умови не є 

ідентичними, втім платники саме цих двох непрямих податків характеризуються 

спеціальним статусом, підлягають окремій реєстрації та обліку у відповідних 

спеціальних реєстрах (Реєстр платників ПДВ та Реєстр платників акцизного 

податку). Також акцизний податок та ПДВ наразі – це єдині податки, для яких 

відповідно до чинного податкового законодавства України передбачене електронне 

адміністрування. 

Крім цього, однією з головних спільних ознак акцизного податку та ПДВ на 

сучасному етапі, з огляду на розвиток міжнародної торгівлі та інтеграційні 

економічні процеси, є їх так звана «міжнародна нейтральність». За загальним 

правилом, акцизний податок та ПДВ у разі ввезення товарів на митну територію 

держави справляються за єдиними ставками незалежно від країни походження 

таких товарів.  

Основні відмінності акцизного податку та ПДВ досить чітко визначив 

М. Кучерявенко і більшість таких відмінностей, з певними поправками відповідно 

до чинного податкового законодавства, ще й досі можна вважати актуальними. По-

перше, акцизний податок (за текстом – збір) – це своєрідний «опредмечений, 

речовий» податок. Обов’язок його сплати пов’язується з певними товарами 

(продукцією), тоді як ПДВ передбачає не тільки додавання до товарів, робіт і 

послуг, але і в якості об’єкта виокремлює вже обіг від реалізації товарів (робіт, 

послуг). По-друге, податком на додану вартість обкладається обіг усіх товарів 

(робіт, послуг), при нарахуванні акцизного податку враховуються тільки 

специфічні, підакцизні товари (високорентабельні та монопольні). По-третє, 

акцизний податок дуже тісно пов’язується зі специфічним інструментом – митом, і 

часто при ввезенні товарів на територію держави використовується акциз або мито. 

По-четверте, якщо ПДВ використовує, фактично, одну базову ставку 
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оподаткування, то справляння акцизного податку передбачає не просто поєднання 

різних типів ставок, але й складну систему регулювання ставок за окремими типами 

підакцизних товарів (продукції) окремими законами з деталізацією конкретних 

розмірів ставок щодо кожного товару. По-п’яте, на відміну від ПДВ, акцизний 

податок характеризується певною разовістю та справляється або при первісній 

реалізації виробленої підакцизної продукції, або при ввезенні підакцизних товарів 

на митну територію України. На відміну від цього, ПДВ сплачується на кожній 

стадії обігу товарів, робіт, послуг. По-шосте, акцизний податок характеризується 

певною вибірковістю, на відміну від універсального характеру ПДВ. Якщо 

платниками ПДВ є практично всі споживачі, то акцизний податок сплачують тільки 

споживачі підакцизних товарів, а це далеко не всі шари населення [22, с. 364–365]. 

Схожі відмінності між акцизним податком і ПДВ виокремлює і Г. Бех [12, c. 117–

118]. 

Серед характеристик акцизного податку, що відмежовують його від ПДВ, 

ОЕСР виділяє таке: 

– акцизними податками обкладається обмежене коло товарів; 

– зазвичай вони не сплачуються до випуску товарів у вільний обіг, що може 

відбуватися на останній стадії ланцюга постачання; 

– акцизні податки звичайно обчислюються шляхом посилання на вагу, об’єм, 

міцність або кількість товару, у певних випадках у поєднанні з адвалорними 

ставками податку; 

– на відміну від ПДВ, система акцизів характеризується меншою кількістю 

платників податків на стадії виробництва чи оптового продажу (хоча в певних 

випадках вони можуть справлятися на стадії роздрібного продажу) [57, c. 26–27]. 

Погоджуючись із відмінностями акцизного податку та ПДВ, 

запропонованими ОЕСР, окремо варто наголосити на тому, що акцизним податком 

обкладаються лише певні групи товари (саме тому цей податок і називається 

специфічним податком на споживання). На сучасному етапі у функціональній 

спрямованості акцизного податку на перший план виступає навіть не фіскальна, а 

регулятивна функція.  
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Водночас, що стосується ПДВ, то саме він наразі є основним джерелом 

податкових надходжень до бюджетів багатьох країн, і в ньому простежується чітка 

фіскальна спрямованість. Податок на додану вартість справляється майже з усіх 

груп товарів (послуг), у тому числі з предметів першої необхідності. Наявність 

певних податкових пільг стосовно деяких груп товарів (послуг) у механізмі ПДВ 

свідчить не стільки про регулятивну спрямованість, як про певний виняток із 

загального правила, обумовлений соціальними та політичними цілями.  

Податком на додану вартість обкладаються як товари, так і послуги, у 

кожному випадку їх постачання. Механізм справляння ПДВ складніший та 

охоплює всі стадії постачання товарів/послуг. 

ПДВ також оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної 

території України, для яких ст. 195 ПК України передбачає нульову ставку податку. 

Для цілей акцизного оподаткування вивезення (експорт) підакцизних товарів 

(продукції) платником податку за межі митної території України відповідно до 

ст. 213 ПК України відноситься до операцій, які взагалі не підлягають 

оподаткуванню. Акцизний податок сплачується один раз при реалізації виробленої 

підакцизної продукції або при ввезенні підакцизних товарів на митну територію 

держави. Платниками акцизного податку є значно вужче коло виробників та 

імпортерів підакцизної продукції, що полегшує здійснення контролю та 

адміністрування цього податку.  

Для ПДВ законодавством передбачено три розміри ставки у відсотках від 

бази оподаткування. Акцизний податок справляється за адволорними, 

специфічними або комбінованими ставками, конкретний розмір яких 

встановлюється щодо кожної групи підакцизних товарів. 

Базою оподаткування ПДВ відповідно до ст. 188 ПК України є договірна 

вартість операцій з постачання товарів/послуг з урахуванням загальнодержавних 

податків та зборів, у тому числі акцизного податку3 (а в разі ввезення на митну 

                                                            
3 Крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів, акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - 
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територію України відповідно до ст. 190 ПК України – з урахуванням мита та 

акцизного податку) [33]. Тому збільшення розміру акцизного податку має 

наслідком відповідне збільшення бази оподаткування ПДВ. 

Отже, акцизний податок, мито та ПДВ є податками, що справляються з 

певних видів операцій з товарами, що підтверджується сучасними міжнародними 

підходами до класифікацій податків. Відповідно до розглянутих класифікацій, ці 

податки утворюють єдину групу, в основі виділення якої є їх предмет – товари та 

послуги. При цьому показова вказівка на те, що такі товари та послуги підлягають 

оподаткуванню саме в результаті здійснення певних операцій з ними: виробництва, 

експорту, імпорту, продажу, передання, лізингу, постачання тощо. Міжнародний 

характер вищенаведених класифікацій передбачає, що вони мають охоплювати все 

різноманіття податків та зборів, які можуть зустрічатися в податкових системах 

різних країн. Такі класифікації мають важливе значення для розуміння місця 

акцизного податку в системі оподаткування, його співвідношення з іншими 

податками та зборами.  

У ПК України схожі класифікації відсутні. Водночас спостерігається 

опосередкований поділ податків на прямі та непрямі. До групи непрямих податків 

при цьому віднесені акцизний податок та ПДВ. Для цілей оподаткування операцій 

з ввезення товарів на митну територію України, акцизний податок, ПДВ та мито 

входять до групи митних платежів, справляння яких регулюється податковим та 

митним законодавством. Втім сфера застосування кожного такого податку не 

обмежується тільки цими операціями, що обумовлює специфіку механізму їх 

справляння. Головною особливістю акцизного податку при цьому можна 

визначити його справляння з обмеженого, специфічного кола товарів, що пов’язано 

з особливою функціональною спрямованістю цього непрямого податку. 

                                                            

суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові 
і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів). 
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Висновки до розділу 1 

1. Оскільки визначити конкретний розмір суми перекладання податку, так 

само, як визначити чи було перекладання взагалі, у кожному конкретному випадку 

неможливо, то для виокремлення формального та реального платників податків, як 

головної ознаки непрямих податків, фактично відсутні належні підстави. 

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. 

2. Непрямі податки можуть використовуватися як фіскальний інструмент 

регулювання споживання тих чи інших товарів (робіт, послуг). Водночас не завжди 

справляння непрямих податків пов’язане зі споживанням, а зміст самого поняття 

«споживання» в економічному та юридичному сенсі може суттєво відрізнятися. 

Визначення непрямих податків як податків на споживання потребує окремого 

роз’яснення поняття «споживання», а також критерію відмежування цієї групи 

податків від інших податків всередині податкової системи (із зазначенням інших 

груп податків, відмежованих за тим самим критерієм, що і податки на споживання). 

3. Законодавче визначення акцизного податку та ПДВ як непрямих податків 

у ПК України відповідає європейським та іншим міжнародним підходам до 

класифікації цих видів податків, однак потребує надання загального визначення 

категорії «непрямі податки». З урахуванням правового механізму справляння цих 

двох податків, а також основних наукових підходів до розуміння сутності непрямих 

податків як окремої групи, пропонуємо таке визначення: непрямі податки – це 

податки, що справляються з операцій з товарами/послугами та включаються до їх 

ціни.  

4. Визначення акцизного податку як непрямого податку на споживання не 

відповідає іншим положенням ПК України щодо механізму справляння акцизного 

податку, оскільки податкове законодавство не пов’язує справляння акцизного 

податку з фактом споживання відповідних підакцизних товарів. Таке визначення 

також не можна вважати повноцінним з огляду на відсутність законодавчого 
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визначення категорії непрямих податків. Ідеальним з точки зору дефініції, як 

логічної процедури надання чітко фіксованого змісту законодавчим термінам, є 

надання додаткового визначення родової конструкції непрямих податків та 

окремого визначення акцизного податку як одного з їх видів.  

5. Той факт, що акцизним податком обкладаються виключно певні групи 

товарів, свідчить про те, що в його основу покладено не просто фіскальний інтерес, 

а інтерес у регулюванні споживання окремих видів товарів. Оскільки 

«вибірковість» предмета оподаткування є однією з основних ознак, які 

характеризують акцизний податок, на відміну від інших непрямих податків 

(зокрема, ПДВ), при визначенні його сутності неодмінно має враховуватися його 

регулятивна функціональна спрямованість.  

6. На базі міжнародних класифікацій податків (OEСР, ЄСР-2010) та з 

урахуванням основних позицій щодо сутності акцизного податку в науковій 

літературі можна виокремити такі три ознаки акцизного податку. По-перше, 

акцизний податок є податком на специфічні товари. Зазначене обумовлює 

особливості юридичної конструкції акцизного податку, в якій центральне місце 

займають підакцизні товари як предмет податку. По-друге, акцизний податок 

справляється не просто з огляду на факт володіння такими товарами, а саме у 

зв’язку із здійсненням певних операцій з ними – виробництвом та імпортом. Отже, 

об’єктом оподаткування акцизним податком у загальному вигляді визнаються 

виробництво та імпорт підакцизних товарів. По-третє, акцизний податок 

обчислюється на базі об’єктивних характеристик товарів та встановлюється у 

вигляді певної суми грошей з одиниці товару або у вигляді відсотка від ціни 

(вартості) товарів. Така ознака безпосередньо проявляється в порядку обчислення 

акцизного податку, що передбачає застосування адвалорних, специфічних і 

комбінованих ставок. 

7. Пропонуємо надати таке визначення акцизного податку в статті 14 ПК 

України: акцизний податок – це непрямий податок, що справляється з виробництва 

та/або імпорту підакцизних товарів. Ознака включення суми податку до ціни 

товарів має бути відображена в загальному визначенні поняття «непрямі податки». 
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Щодо акцизного податку, то будучи одним із непрямих податків, йому властиві 

риси останніх.  

8. Відповідно до класифікації ОЕСР акцизний податок, ПДВ та мито 

належать до групи податків на товари та послуги, а в класифікації ЄСР-2010 вони 

внесені до єдиної групи податків на виробництво та імпорт. З огляду на зазначене, 

підкреслена необхідність з’ясування спільних та відмінних рис між цими трьома 

видами податків. Відповідно до розглянутих класифікацій, ці податки утворюють 

єдину групу, в основу виділення якої покладений їх предмет – товари та послуги. 

Такі товари та послуги підлягають оподаткуванню саме в результаті здійснення 

певних операцій з ними: виробництва, експорту, імпорту, продажу, передання, 

лізингу, постачання тощо.  

9. Для цілей оподаткування операцій з ввезення товарів на митну територію 

України акцизний податок, ПДВ та мито входять до групи митних платежів, 

справляння яких регулюється податковим та митним законодавством. Акцизний 

податок та ПДВ при цьому прямо визначаються у ПК України як непрямі податки, 

тоді як мито визначається просто як податок.  

10. Ввізне мито та акцизний податок, що справляється із ввезених на митну 

територію підакцизних товарів (продукції), мають певні спільні ознаки, які 

обумовлені їх належністю до групи митних платежів і виражаються в схожому 

механізмі їх справляння. Водночас акцизний податок відрізняється від ввізного 

мита з огляду на його справляння саме з підакцизних товарів за ставками та в 

порядку, єдиними як для імпортованих, так і вироблених усередині країни товарів. 

Мито справляється зі значно ширшого кола товарів та за ставками, що 

диференціюються залежно від країни походження товарів та з урахуванням 

міжнародних зобов’язань держави. 

11. Однією з головних спільних ознак акцизного податку та ПДВ на 

сучасному етапі, з огляду на розвиток міжнародної торгівлі та інтеграційні 

економічні процеси, є їх так звана «міжнародна нейтральність». За загальним 

правилом, акцизний податок та ПДВ у разі ввезення товарів на митну територію 

держави справляються за єдиними ставками незалежно від країни походження 
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таких товарів. Разом з тим об’єктом оподаткування ПДВ також визнаються операції 

з вивезення товарів за межі митної території держави, тоді як для цілей акцизного 

оподаткування такі операції взагалі не підлягають оподаткуванню. Будучи 

непрямими податками, обидва ці податки включаються до ціни товарів, однак база 

оподаткування ПДВ визначається вже з урахуванням акцизного податку (у разі 

ввезення товарів – з урахуванням акцизного податку та мита).  
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РОЗДІЛ 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРАВОВОГО 

МЕХАНІЗМУ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ 

 

2.1 Правовий статус платників акцизного податку 

Одним із основних обов’язкових елементів правового механізму будь-якого 

податку є його платник. Стосовно непрямих податків, традиційним у доктрині 

фінансового права є виокремлення суб’єкта та носія податку, або ж юридичного та 

фактичного платника податку. Зазначене обумовлено порядком нарахування та 

сплати непрямих податків, зокрема включенням їх суми до ціни товару (послуги) і 

так званим «перекладанням» податку на споживача. 

Так, ще А. Ісаєв зазначав, що говорячи про оподатковувану особу, не слід 

забувати про відмінність між платником і носієм податку: перший – особа, яка 

спочатку сплачує податок, другий – той, хто несе на собі податок (внаслідок 

господарських процесів, відомих під назвою «перекладання») [79, c. 3]. І. Озеров 

під платником податку розумів особу, яка юридично «несе податок». При цьому 

дослідник вказував на те, що платника податку необхідно відрізняти від дійсного 

носія, на якого податок падає наприкінці всіх процесів перекладань [80, c. 223]. 

На думку М. Кучерявенка, юридичний платник податку – це суб’єкт, що 

формально зобов’язаний перерахувати податок у бюджет. Фактичний платник 

податків – це суб’єкт, що реально зобов’язаний надати грошові кошти в процесі 

придбання товару (роботи, послуги). До моменту сплати непрямого податку 

фактичний платник податків виступає носієм податку [9, c. 43]. 

Як одне з характерних положень непрямих податків, Г. Бех визначає, що при 

сплаті непрямих податків відбувається розрив між формальним і реальним 

платником податку. Якщо в прямому оподаткуванні обов’язок щодо сплати 

податку закріплено за власником майна або доходів, який і реалізовує його (ми 

абстрагуємося від ситуацій, коли сплата податків здійснюється податковим 

агентом або представником платника податку). У цьому випадку обов’язково 

необхідно враховувати, що через будь-яку особу (агента, представника) прямі 
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податки платник сплачує за рахунок власних коштів, тоді як при непрямих – 

платник перераховує до бюджету кошти, які надані йому покупцем або 

споживачем. При непрямих податках кошти реального платника податку сплачує 

до бюджету формальний платник, який отримав їх при розрахунку за надану 

продукцію, роботу, послуги [12, c. 29]. 

В. Гусєва стверджує, що при непрямому оподатковуванні формальним 

платником виступає продавець товару (робіт, послуг), що є ніби посередником між 

державною казною і споживачем товару (робіт, послуг). Реальним же платником 

податку є споживач [24, c. 14]. 

Як визначає С. Пепеляєв, суб’єкт оподаткування – це особа, на якій лежить 

юридичний обов’язок сплатити податок власними коштами. Носій податку – це 

особа, яка несе тягар оподаткування в кінцевому підсумку, тобто після завершення 

процесів перекладання податку. Щодо акцизного податку, на думку дослідника, 

носієм податку є кінцевий споживач [19, c. 112–113]. 

Вищенаведені висновки дослідників свідчать про те, що роль формальних 

платників непрямих податків характеризується як роль посередників, через яких 

фактично передаються кошти від реального платника до бюджету.  

Однак з цього приводу слушним вбачається зауваження К. Кудряшової про 

те, що платник непрямого податку – не посередник, а зобов’язана особа, яка несе 

відповідальність перед бюджетом та не має ніяких обов’язків перед носієм податку. 

Непрямий податок справляється не через посередника, а з зобов’язаної особи, яка 

має можливість перекласти податок на носія [18, c. 71]. 

Слід погодитися з О. Липко, що нелогічне є законодавче виділення 

юридичного (платника податку) та фактичного (носія податку) платників. Таке 

розмежування жодним чином не стосується правової науки та не має ніяких 

юридичних наслідків. Певно, що дискусія стосовно носія податку повинна вестися 

в межах економічного змісту податку. Тому дослідник вважає недоцільним 

виділяти як окремий елемент механізму податку його носія, а обмежитися лише 

юридичним платником [81, c. 157]. 
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Як зазначає А. Майорова, фактичні платники непрямих податків є стороною 

цивільно-правових відносин, які виникають при придбанні товарів, робіт, послуг, 

операції з реалізації яких визнаються об’єктом оподаткування [38, с. 26]. При 

цьому законодавець не вводить до кола учасників податкових відносин осіб, які, у 

випадку з непрямими податками, є фактичними платниками або так званими 

«носіями податку». Справді, носії податків не є і не можуть бути учасниками 

податкових правовідносин, оскільки не наділені відповідними правами і 

обов’язками, і не визначені як такі в  податковому законодавстві.  

М. Кучерявенко також зауважує, що законодавець абсолютно не торкається і 

не повинен торкатися деталізації податкового статусу покупця, який передав 

реальні кошти для сплати акцизного податку. Напевно, це є цілком природнім, 

оскільки право власності на ці грошові кошти вже перейшло до особи, яка 

реалізовує або виробляє підакцизну продукцію, в обмін на підакцизні товари 

(продукцію), і податковий обов’язок відносно сплати акцизного податку виникає 

саме в останнього [64, c. 367].  

К. Кудряшова серед особливостей способу справляння непрямих податків 

визначає: 

– обов’язки з обліку об’єкта, нарахування, утримання та сплати податку до 

бюджету покладено на платника податку, який має законодавчо закріплену 

можливість перекласти податок на третю особу (носія податку); 

– держава не зобов’язує носія сплачувати податок і не застосовує заходів 

примусу до нього, держава вступає у відносини з приводу справляння податку 

тільки з платником податку [18, c. 66–67]. 

На наш погляд, розмежування формального та реального платників непрямих 

податків є дуже умовним. По-перше, податкове законодавство України покладає 

всі обов’язки щодо нарахування, сплати до бюджету та обліку непрямих податків 

лише на формальних платників. Так звані «носії» непрямих податків (споживачі 

товарів, які обкладаються непрямим податком) не можуть визнаватися особами, на 

яких покладена реалізація податкового обов’язку. При цьому ми дотримуємося 

визначення податкового обов’язку, наданого в ст. 36 ПК України, відповідно до 
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якого податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, 

задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені 

цим Кодексом, законами з питань митної справи [33]. По-друге, жодне положення 

законодавства, у тому числі щодо включення суми непрямого податку до ціни 

товару, не можна розцінювати як абсолютне перекладання податкового обов’язку 

на покупця цього товару. Саме явище перекладання обов’язку щодо фактичної 

сплати податку може мати двобічну направленість. Питання, за чий рахунок 

реально сплачується той чи інший непрямий податок, лежить насамперед у сфері 

економічної науки. У кожному окремому випадку будуть діяти різноманітні 

економічні фактори, такі як попит і пропозиція на відповідний товар, що впливають 

на реальний розподіл економічного тягаря. Ось чому, наприклад, у разі збільшення 

ставок акцизного податку зовсім не обов’язковим є пропорційне збільшення ціни 

на підакцизні товари. У такому разі може відбуватися зворотне перекладання (від 

споживача на виробника) – виробник з метою збереження обсягів реалізації може 

залишити ціну незмінною, тим самим беручи реальний тягар зі сплати акцизного 

податку здебільшого на свій рахунок. Отже, включення суми непрямого податку до 

ціни товару ще не означає перекладання податку та не дає можливості з’ясувати 

фактичний розподіл податкового тягаря, а тому відсутні чіткі підстави для 

виокремлення реального та формального платників як акцизного податку, так і 

інших видів непрямих податків. 

Так само ми не можемо погодитися з твердженнями щодо посередницької 

ролі «формальних» платників непрямих податків, оскільки навіть якщо 

презумувати повне перекладання непрямого податку на покупця, сума податку 

сплачується формальним платником до бюджету із його власних коштів. 

Незважаючи на те, що покупець сплатив непрямий податок у ціні товару, грошові 

кошти від реалізації товару вже перейшли у власність продавця (формального 

платника). Більше того, порядок сплати акцизного податку з більшості об’єктів 

оподаткування передбачає сплату суми податку ще до здійснення операції з 

підакцизним товаром та не пов'язаний з моментом отримання коштів за такі товари 

від кінцевого споживача (наприклад, при сплаті акцизного податку із алкогольних 
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напоїв і тютюнових виробів). Окрім цього, деякі об’єкти оподаткування взагалі не 

передбачають реалізації підакцизних товарів, як, наприклад, сплата акцизного 

податку при переобладнанні ввезеного на митну територію України транспортного 

засобу в підакцизний легковий автомобіль (п.п. 213.1.11 ст. 213 ПК України), і тоді 

платник сплачує акцизний податок лише з власних коштів. 

ПК України надає загальне визначення платників податків, а також закріплює 

їх конкретний перелік щодо кожного виду податку. Так у ст. 15 ПК України 

платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), 

юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, 

які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність 

(операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими 

законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим 

Кодексом [33]. 

Отже, чинне податкове законодавство України дає підстави виокремити такі 

дві обов’язкові ознаки платників податків: 

1) це особи, на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно 

з ПК України; 

2) ці особи мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або 

провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з ПК України 

або податковими законами. 

Однак щодо першої ознаки варто зробити декілька зауважень, оскільки 

податковий обов’язок не зводиться тільки до сплати податку і збору, а й передбачає 

низку інших пов’язаних обов’язків, як то наприклад обов’язки з обчислення суми 

податку, з податкового обліку та звітності. При цьому саме такий підхід і зайняв 

український законодавець у статті 36 ПК України, про що зазначено вище. Вказівка 

законодавця тільки на обов’язок із сплати податків і зборів, як на ознаку платника 

податку, може породжувати певні дискусії щодо коректності цього формулювання, 

зокрема, при сплаті непрямих податків. З огляду на зазначене, вважаємо за доцільне 

у визначенні платника податку вказати не тільки на обов’язок із сплати податків та 

зборів, а на податковий обов’язок загалом.  
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Окрім цього, ПК України також вказує на об’єкт оподаткування, як 

обов’язкову умову виникнення податкового обов’язку в платника податків. Стаття 

22 ПК України передбачає, що об'єктом оподаткування можуть бути майно, товари, 

дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), 

операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об'єкти, визначені податковим 

законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов'язує виникнення в 

платника податкового обов'язку [33]. А тому запропоноване визначення платника 

податку як особи, на яку покладено виконання податкового обов’язку, є цілком 

логічним та системно узгоджується з положеннями статей 36 та 22 ПК України. 

Традиційно платниками акцизного податку в загальному розумінні 

визнавалися виробники та імпортери підакцизних товарів. Такий підхід 

здебільшого відповідав так званим «виробничим» акцизам, які покладаються на 

виробника або імпортера підакцизного товару та включається в ціну, що 

сплачується за цей товар кінцевим покупцем. Поряд з виробничими акцизами 

В. Туроний виокремлював ще один тип акцизних податків – роздрібні акцизи, які 

справляються в момент продажу підакцизних товарів кінцевому покупцю [82, 

c. 250–251].  

Дотримання концепції виробничих акцизів спостерігалося в українському 

законодавстві в перших редакціях Декрету Кабінету Міністрів України від 

26.12.1992 р. № 18-92 «Про акцизний збір», де в статті 2 платниками акцизного 

збору визнавалися суб'єкти підприємницької діяльності – виробники підакцизних 

товарів (продукції), а також суб'єкти підприємницької діяльності, що імпортують 

підакцизні товари (продукцію) [45]. За такого підходу, однією з суттєвих ознак 

платників акцизного податку було здійснення ними підприємницької діяльності. 

Вже з 16.11.1995 року вказана стаття була змінена і поряд із вищевказаними 

суб'єктами підприємницької діяльності в якості платників акцизного податку були 

визнані також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, 

які ввозять (пересилають) предмети (товари) на митну територію України 

відповідно до законодавства.  
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Наразі стаття 212 ПК України закріплює такий перелік платників акцизного 

податку: 

– особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території 

України, у тому числі з давальницької сировини; 

– особа – суб'єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) 

на митну територію України; 

– фізична особа – резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари 

(продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, 

відповідно до митного законодавства; 

– особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні 

товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за 

якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари 

(продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах 

переходять у власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації 

(продажу) в установленому законодавством порядку; 

– особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи 

розпорядження підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну 

територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, 

визначеного законом відповідно до п. 213.3 ст. 213 цього Кодексу; 

– особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що 

передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог; 

– особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання 

підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 

літр 100-відсоткового спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі порушення 

таких умов; 

– особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами 

(продукцією), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від 

оподаткування, покладається виконання умов щодо цільового використання 

підакцизних товарів (продукції) в разі порушення таких умов; 
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– особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює 

реалізацію підакцизних товарів; 

– оптовий постачальник електричної енергії; 

– виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення 

підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза 

оптовим ринком електричної енергії; 

– особа – власник ввезеного на митну територію України вантажного 

транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого 

справляється акцизний податок; 

– особа, яка реалізує пальне [33]. 

Як вбачається з наведеного, український законодавець наводить досить 

детальний видовий перелік платників акцизного податку. При цьому, в якості 

платників акцизного податку визнаються і фізичні, і юридичні особи, незалежно 

від факту здійснення підприємницької діяльності. Водночас виділити загальний 

критерій, за яким виокремлюються ці групи платників податків, досить складно.  

З погляду законодавчої техніки опису платників акцизного податку, можна 

відмітити, що більшість платників описуються шляхом виокремлення певного виду 

діяльності (операцій) з підакцизними товарами: 

 вироблення підакцизних товарів, у тому числі з давальницької сировини;  

 ввезення підакцизних товарів на митну територію України;  

 реалізація конфіскованих підакцизних товарів (продукції), підакцизних 

товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних товарів (продукції), за 

якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизних товарів 

(продукції), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять 

у власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації (продажу) в 

установленому законодавством порядку;  

 реалізація або передача у володіння, користування чи розпорядження 

підакцизних товарів (продукції), що були ввезені на митну територію України із 

звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законом 

відповідно до п. 213.3 ст. 213 цього Кодексу); 
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 реалізацію підакцизних товарів (у тому числі пального); 

 оптове постачання, виробництво електричної енергії та її продаж поза 

оптовим ринком електричної енергії; 

 переобладнання ввезених на митну територію України транспортних 

засобів у легкові автомобілі, з яких справляється акцизний податок. 

Інші види платників акцизного податку виокремлюються шляхом відсилання 

на певні встановлені та покладені на них вимоги та/або умови. Зокрема, це 

стосується таких осіб: 

– на яких покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають 

звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог; 

– на яку покладається виконання умов щодо цільового використання 

підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 

літр 100-відсоткового спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі порушення 

таких умов; 

– на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами (продукцією), які 

не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається 

виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції) в 

разі порушення таких умов.  

Такий підхід законодавця до визначення платників акцизного податку дає 

підстави говорити про їхній спеціальний податково-правовий статус. А. Васильєва 

вказує, що специфіка податкового регулювання з урахуванням тісного зв'язку 

податкового обов'язку та особи, яка виступає його носієм, дозволяє визначити 

поняття загального та спеціального суб'єкта податкових правовідносин. 

Класифікація суб'єктів на загальних і спеціальних відповідає на запитання: 

характеризується платник податків як суб'єкт податкових правовідносин якимись 

особливими, притаманними виключно йому рисами правового статусу або для 

участі в податкових правовідносинах йому не потрібна деталізація ніяких моментів 

або аспектів правосуб'єктності і він бере участь у них на загальних підставах. Так, 

за обсягом податкової правосуб’єктності платників податків поділяють на тих, що 
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мають: 1) загальний податково-правовий статус; 2) спеціальний податково-

правовий статус. На думку дослідниці, спеціальний зобов'язаний суб'єкт 

податкових правовідносин характеризується рисами, які притаманні виключно 

йому, і залежно від цього уточнюється, деталізується податковий обов'язок даного 

виду платників. Більшість платників податків належать саме до цього типу 

суб'єктів, наприклад платники акцизного податку, фізичні особи як платники 

податку на додану вартість [83, c. 34–36].  

З цього приводу М. Кучерявенко вказує, що для визначення спеціального 

суб'єкта серед зобов'язаних осіб треба виходити з двох типів ознак: риси, які 

характеризують самого платника податків і які дозволяють віднести його до числа 

спеціальних суб'єктів, і риси, які характеризують діяльність платника податків 

незалежно від його специфічних ознак [84, c. 316–318]. 

Безсумнівно, що платники акцизного податку є спеціальними зобов’язаними 

суб’єктами. Втім спеціальний статус таких суб’єктів пов'язаний не з їхніми 

власними особливими рисами та навіть не з видами діяльності, яку вони 

здійснюють. Виробництво, імпорт та реалізація товарів як такі не можна вважати 

особливими видами діяльності. Ознаку специфічності їм надають саме підакцизні 

товари, щодо яких вони здійснюються. Тобто особа набуває статусу платника 

податку, тільки якщо вона здійснює певну діяльність (операції) з підакцизними 

товарами. З огляду на зазначене, при визначенні суб’єкта платником акцизного 

податку ключовим є його зв'язок саме з предметом оподаткування – підакцизними 

товарами. 

Окрім цього, особливістю правового статусу платників акцизного податку є 

необхідність їх реєстрації відповідно до п. 212.3 ст. 212 ПК України, який 

передбачає різний порядок такої реєстрації залежно від категорії осіб – платників 

акцизного податку: 

– реєстрація у контролюючих органах як платника податку суб'єкта 

господарювання, що здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів 

(продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, яка підлягає 
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ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей щодо видачі такому суб'єкту 

відповідної ліцензії (п.п. 212.3.1 ст. 212 ПК України); 

– 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 декларації акцизного податку за місяць, в 

якому здійснюється господарська діяльність (п.п. 212.3.11 ст. 212 ПК України); 

– 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 

(п.п. 212.3.2 ст. 212 ПК України);  

– особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов'язковій 

реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням 

юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку 

здійснення реалізації пального.  

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не 

пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви, 

форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної фінансової політики (п.п. 212.3.4 ст. 212 ПК України). З 1 

липня 2019 року відповідно до вказаного підпункту мають реєструватися особи, які 

здійснюватимуть реалізацію спирту етилового. 

При цьому важливо чітко відмежовувати поняття «взяття на облік» та 

«реєстрація платників податків» у контексті вимоги щодо обов’язкової реєстрації 

платників акцизного податку. Відповідно до п. 63.2 ст. 63 ПК України взяттю на 

облік або реєстрації в контролюючих органах підлягають усі платники податків 

[33]. Як вбачається з буквального прочитання зазначеного пункту, законодавець 

розмежовує взяття на облік та реєстрацію платників податків словосполученням 

«або».  
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Однак в юридичній літературі зазвичай використовується поняття 

«податкова реєстрація», а поняття «взяття на облік» та «реєстрація платників 

податків» вживаються як синоніми та не розмежовуються взагалі. Наприклад, 

Д. Піддубна приходить до висновку, що податкова реєстрація є однією з складових 

обліку платників податків. Вона визначається як початкова стадія процесу обліку 

платників [85, c. 7–8]. І. Криницький зазначає, що податковий облік та податкова 

реєстрація є незалежними, самостійними податково-процесуальними 

провадженнями, а основне призначення реєстрації – юридичне підтвердження, 

визнання державою специфічного правового стану суб’єкта або об’єкта (предмета) 

оподаткування. При цьому податкова реєстрація є винятковим підтвердженням 

(єдиним доказом) наявності цього особливого правового стану. В свою чергу, облік 

спрямований не тільки на узагальнення отриманих при реєстрації даних, створення 

та забезпечення належного функціонування інформаційної бази, внесення до неї 

необхідних змін та доповнень, але й охоплює процес фіксації вчинення платником 

податкових платежів господарських операцій і їх результатів [86, c. 110–111]. 

С. Сарана визначає співвідношення між податковою реєстрацією та податковим 

обліком у вигляді двох взаємопов’язаних податкових процедур, перша з яких 

становить основу для ведення іншої. При цьому облік діє вже на основі проведеної 

реєстраційної процедури і він покликаний не зафіксувати платника податку через 

реєстрацію, а визначити платника та обсяги його оподаткування [87, c. 69]. 

Зазначений підхід ще й досі превалює серед вітчизняних науковців. 

Прирівнювання взяття на облік до податкової реєстрації чітко спостерігається у 

загальних визначеннях поняття «облік платників податків». Зокрема, П. Дозорець 

визначає облік платників податків як встановлену податковим законодавством 

послідовність дій фіскальних органів щодо здійснення реєстрації, перереєстрації 

або зняття з реєстрації осіб, які підлягають обліку в органах ДФС України, а також 

діяльність податкових органів із ведення реєстрів платників податків [88, c. 113]. 

Майже ідентичне визначення надається А. Храбровим [89, с. 306].  

Однак, на нашу думку, використання поняття «податкова реєстрація» в 

науковій літературі певним чином вносить плутанину в термінологічний апарат 
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вітчизняного податкового права, оскільки зазначене поняття не вживається 

безпосередньо в ПК України. В контексті поставлення платників податків на облік, 

як початкового етапу їх обліку загалом, податкове законодавство України 

використовує такі поняття, як «взяття на облік» та «реєстрація» платників податків, 

які не є тотожними за своїм змістом. 

Як зазначено вище, відповідно до п. 63.2 ст. 63 ПК України взяттю на облік 

або реєстрації у контролюючих органах підлягають усі платники податків.  

Одночасно в цьому ж самому пункті зазначено, що взяття на облік у контролюючих 

органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб 

здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати того або іншого 

податку та збору [33]. Отже, наявність обов'язку щодо сплати того або іншого 

податку та збору не має значення для цілей взяття на облік у контролюючих 

органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб. 

Зазначені особи в будь-якому випадку підлягають обов’язковому взяттю на облік 

[90, c. 214].  

Зокрема, відповідно до п. 63.4 ст. 63 ПК України взяття на облік платників 

податків – юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів здійснюється після їх 

державної реєстрації чи включення відомостей про них до відповідних державних 

реєстрів на умовах, що визначаються законодавчими актами України, крім 

випадків, визначених цим Кодексом, коли органами реєстрації є контролюючі 

органи або коли проведення державної реєстрації платника податків у 

відповідному статусі законодавством не передбачається. Фізичні особи - 

підприємці та особи, які мають намір провадити незалежну професійну діяльність, 

підлягають взяттю на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з 

цим Кодексом [33]. 

Виходячи з наведеного, в контексті платників податків – юридичних осіб, 

їхніх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб ПК України – вживає 

словосполучення «взяття на облік». Що ж стосується фізичних осіб – платників 

податків та зборів, то відповідно до п. 63.5 ст. 63 ПК України всі вони реєструються 

у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного 
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реєстру фізичних осіб – платників податків у порядку, визначеному цим Кодексом 

[33].  

Втім поняття «реєстрація» як платників податків застосовується в ПК 

України не тільки щодо фізичних осіб. Зокрема, як зазначено вище, п. 212.3 ст. 212 

ПК України встановлює загальний порядок реєстрації як платників акцизного 

податку відповідних суб’єктів господарювання. 

Відповідно до ст. 56 Господарського кодексу України суб'єкт 

господарювання – господарська організація, яка може бути утворена за рішенням 

власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, 

спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, 

організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, 

злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської 

організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства. 

Стаття 58 Господарського кодексу України встановлює, що суб'єкт 

господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа 

– підприємець у порядку, визначеному законом [91]. 

Отже, суб’єктами господарювання, про які зазначається в п. 212.3 ст. 212 ПК 

України, є господарські організації, які вже пройшли процедуру державної 

реєстрації як юридичні особи чи фізичні особи - підприємці у порядку, 

визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» [92]. 

Відповідно до п. 3.1 Порядку обліку платників податків і зборів, 

затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1588 

(далі – Порядок обліку), взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб 

та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів у контролюючих 

органах здійснюється після проведення державної реєстрації створення юридичної 

особи згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» [93]. 

Виходячи з п. 1.5 Порядку обліку, інформація про таких платників податків, 

отримана для їх обліку згідно з цим Порядком, вноситься до Єдиного банку даних 
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про платників податків – юридичних осіб та складових частин такого банку даних 

(реєстру платників податків – нерезидентів, реєстру договорів про спільну 

діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції), а також 

до Реєстру самозайнятих осіб, який є складовою частиною Державного реєстру 

фізичних осіб – платників податків. Пункт 2.1 Порядку обліку встановлює, що 

облік платників податків у контролюючих органах ведеться за податковими 

номерами. Відповідно до п. 3.9 Порядку обліку з моменту взяття на облік згідно з 

цим Порядком платник податків вважається таким, що перебуває на загальній 

системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування 

відповідно до законодавства [93]. 

Отже, суб’єкти господарювання, про які йдеться в ст. 212 ПК України, є 

юридичними особами чи фізичними особами - підприємцями, які вже пройшли 

процедуру державної реєстрації, були взяті на облік у контролюючих органах 

згідно з Порядком обліку платників податків та, відповідно, мають свій податковий 

номер і перебувають на загальній системі оподаткування [90, c. 215]. 

Однак взяття їх на облік відповідно до Порядку обліку не передбачає 

автоматичної реєстрації їх платниками акцизного податку. Така реєстрація 

здійснюється в окремому порядку, передбаченому п. 212.3 ст. 212 ПК України, 

який передбачає різні підстави та строки її проведення для певних груп платників 

акцизного податку. При цьому особи, зазначені в п. 212.3 ст. 212 ПК України, вже 

були взяті на облік контролюючими органами у загальному порядку – після їх 

державної реєстрації в якості юридичних осіб чи фізичних осіб - підприємців.  

Таким чином, аналіз податкового законодавства України з питань акцизного 

оподаткування свідчить про розмежування законодавцем понять «взяття на облік 

платників податків» та «реєстрація (як) платників податків». Процедура взяття на 

облік платників податків передбачена в загальних положеннях ПК України щодо 

адміністрування податків і зборів та стосується всіх платників податків загалом. 

Зокрема, взяття на облік платників податків – юридичних осіб, їхніх відокремлених 

підрозділів та самозайнятих осіб здійснюється після їх державної реєстрації чи 
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включення відомостей про них до відповідних державних реєстрів на умовах, що 

визначаються законодавчими актами України [90, c. 215].  

Поряд з тим, п. 63.8 ст. 63 ПК України закріплює, що особливості обліку 

платників податків за окремими податками, а також окремих категорій платників 

податків установлюються відповідними розділами цього Кодексу [33]. Зокрема, 

однією з таких особливостей обліку саме платників акцизного податку є процедура 

їх окремої реєстрації як платників відповідно до п. 212.3 ст. 212 ПК України. 

Оскільки особи, про які йдеться в зазначеному пункті, є юридичними особами чи 

фізичними особами-підприємцями, які, відповідно, пройшли процедуру їх 

державної реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», то вони 

вже були взяті на облік згідно з Порядком обліку. Водночас для набуття статусу 

платників саме акцизного податку ці особи також мають бути зареєстровані в 

порядку, передбаченому п. 212.3 ст. 212 ПК України. Зазначене підтверджує 

спеціальний статус платників акцизного податку, пов'язаний як з особливим 

характером діяльності, яку вони здійснюють, так і з вимогою щодо їх окремої 

реєстрації.  

При цьому ми вважаємо, що реєстрація платників акцизного податку 

нерозривно пов’язана з набуттям ними податкової правосуб’єктності, а також є 

складовою частиною ведення обліку платників податків як одного зі способів 

здійснення податкового контролю, визначених у статті 62 ПК України. Згідно з ч. 2 

ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [94]. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) в сфері господарської діяльності» спосіб здійснення державного 

нагляду (контролю) − це процедура здійснення державного нагляду (контролю), 

визначена законом [95]. Законодавче закріплення способів здійснення податкового 

контролю (включаючи ті методи, прийоми та засоби, що можуть 

використовуватися контролюючими органами під час здійснення заходів 
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податкового контролю) відіграє принципово важливу роль для забезпечення 

належного балансу публічних і приватних інтересів, а також зменшення 

конфліктності податкових правовідносин [96, c. 52]. Спеціальна процедура 

реєстрації платників акцизного податку є особливим способом податкового 

контролю, що полягає в ідентифікації тих осіб, які будуть мати податкові 

зобов’язання з акцизного податку, і має важливе значення для цілей 

адміністрування акцизного податку [90, c. 215].  
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2.2 Правова характеристика об’єкта оподаткування акцизним 

податком 

 

Серед основних засад податкового законодавства в ст. 4 ПК України 

виділяється єдиний підхід до встановлення податків та зборів, який полягає у 

визначенні на законодавчому рівні обов'язкових елементів податку. Одним із таких 

обов’язкових елементів відповідно до ст. 7 ПК України є об’єкт 

оподаткування [33].  

У доктрині податкового права наразі ще й досі не вироблено єдиного підходу 

до визначення поняття «об'єкт оподаткування». Відомий дослідник фінансового 

права М. Кучерявенко зазначає, що об’єкт оподаткування виражає складну 

конструкцію відносин, що пов’язують виникнення обов’язку зі сплати податку в 

окремої особи та підставу цієї сплати, пов’язану з особливостями правового 

режиму певної речі, предмету, явища [64, c. 237]. Разом з таким визначенням 

М. Кучерявенко вказує, що об’єктом оподаткування можуть бути вартість товарів 

(робіт, послуг), дохід або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), 

використання природних ресурсів [64, c. 233].  

Окрему працю щодо проблеми визначення об’єкта оподаткування присвятила 

А. Дубоносова. У ній дослідниця розглядає об’єкт оподаткування як системну 

категорію, що характеризується низкою обов’язкових ознак, серед яких: 

1) матеріальний характер, що обумовлює наявність у нього певних ознак 

(кількісних, вартісних, фізичних або інших), які дають змогу ідентифікувати і 

виділити для цілей оподаткування певні об’єкти з числа інших; 2) зовнішнє 

вираження, яке представлено у грошовій або натуральній формі; 3) законодавча 

форма закріплення; 4) правовий зв’язок із платником податку (належність такого 

об’єкта на праві власності) або з його господарською діяльністю. Власне поняття 

«об’єкт оподаткування» розкривається як законодавчо визначений елемент 

правового механізму податку, що обумовлює формування як окремих складових, 

так і податкового обов’язку загалом у платника податку і виступає економічною 

основою податку [97, c. 179]. 
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В. Хомутиннік зазначає, що в найзагальнішому розумінні об’єктом 

виступають предмети або явища матеріального світу, що опосередковуються 

свідомими вольовими діями суб’єктів податку, і з приводу яких виникає обов’язок 

зі сплати податку [98, c. 111]. 

Дещо схожу позицію можна простежити в праці В. Лук’янова, який вказує, 

що об'єктом оподаткування може виступати майно, а також інші категорії, що 

мають вартісні, кількісні або фізичні характеристики, що відображають процес 

реалізації (використання) фактичної підстави оподаткування (предмета) 

платниками податків в економічному просторі, який породжує юридичні наслідки 

виконання обов'язку сплати податку [99, c. 72]. 

Інші дослідники розглядають об’єкт оподаткування як певний юридичний 

факт, що породжує обов'язок зі сплати податку. О. Бризгалін визначає об’єкт 

податку як юридичний факт, який обумовлює обов’язок платника сплатити 

податок, тоді як загальним об’єктом оподаткування виступає майно, вартість 

визначених товарів, доходи тощо [100, c. 105].  

Об'єкт оподаткування – це ті юридичні факти (дії, події, стан), які 

обумовлюють обов'язок суб'єкта сплатити податок (вчинення обороту з реалізації 

товару (роботи, послуги); ввезення товару; володіння майном; здійснення угоди 

купівлі-продажу цінних паперів; вступ у спадщину; отримання доходу тощо) [19, 

c. 118–119]. 

На думку О. Журавльової, об’єкт податку (збору) як юридичний факт має такі 

особливості: об'єктом податку (збору) може бути тільки дія; зазначена дія – це 

вчинок, до того ж правомірний; об'єкт податку (збору) породжує правові наслідки 

у сфері матеріального права; в якості об'єкта податку (збору) повинні виступати 

документально оформлені юридичні факти; об'єктом податку (збору) є позитивні 

юридичні акти [101, c. 13–14]. 

Досить детально питання визначення об’єкта оподаткування було 

досліджено О. Чуркіним. Як результат, він вказує на такі основні ознаки об'єкта 

оподаткування як поняття:  
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1. Об'єкт оподаткування – конкретні, певним чином виражені зовні 

обставини, зафіксовані у встановленій законодавством процедурно-процесуальній 

формі.  

2. Об'єктом оподаткування виступає саме така обставина, з наявністю якої 

закон пов'язує виникнення для конкретного платника податків обов'язку зі сплати 

податку.  

3. Подібна обставина пов'язана з процесом (явищем) господарського життя і 

(або) припускає можливість появи в платника податків джерела матеріальної 

вигоди.  

4. Обставина, що виступає об'єктом оподаткування, пов'язана з впливом з 

боку платника податків на певний предмет оподаткування, спрямованим на 

використання предмета оподаткування або розпорядження ним, або припускає 

можливість такого впливу [102, c. 92–93]. 

С. Черепанов, аналізуючи основні підходи до категорії «об'єкт 

оподаткування», вказує, що об'єкт оподаткування в найзагальнішому вигляді може 

бути визначений як обставина, з наявністю якої податкове законодавство пов'язує 

виникнення податкового зобов'язання [103, c. 38]. 

В англомовній літературі з питань податків здебільшого вживається не 

поняття «об’єкт оподаткування», а «оподатковувана подія» («taxable event»), що за 

змістом означає подію, через яку виконуються юридичні умови, необхідні для того, 

щоб податок став таким, що підлягає справлянню [82, c. 8].  

Чинне законодавство України надає власне визначення поняття «об’єкт 

оподаткування». Відповідно до ст. 22 ПК України об'єктом оподаткування можуть 

бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів 

(робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об'єкти, 

визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство 

пов'язує виникнення в платника податкового обов'язку [33].  

Щодо вказаного визначення можна зробити кілька зауважень. По-перше, 

ст. 22 ПК України фактично не надає визначення об’єкта оподаткування як 

родового поняття та окремого елементу податку. Зазначена стаття містить лише 
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загальний і неповний перелік видів об'єктів, з якими ПК України пов'язує 

виникнення податкового обов'язку зі сплати певного податку. Як зауважує 

Г. Романова, такий шлях законодавця припускає обов'язкову наявність зв'язку між 

нормою Загальної частини ПК України й нормою Особливої частини ПК України. 

Це означає, що, визначивши серед різновидів об'єкта оподаткування дохід, майно 

тощо, законодавець припускає обов'язкову деталізацію конкретного виду об'єкта 

при побудові правового механізму окремого податку або збору. Таким чином, 

загальною нормою встановлюються тільки рамки, у межах яких деталізуються 

особливості окремого виду об'єкта оподаткування в спеціальних нормах [104, 

c. 54–55]. 

По-друге, у наведеному визначенні вбачається певна тавтологія, оскільки, 

виходячи з буквального прочитання тексту ст. 22 ПК України, «об'єктом 

оподаткування можуть бути майно, товари … та інші об'єкти…». При цьому, що 

саме український законодавець розуміє під словосполученням «інші об’єкти» 

залишається незрозумілим. Так, з одного боку, можна передбачити, що 

законодавець мав на увазі якісь певні предмети або явища («… з наявністю яких 

податкове законодавство пов'язує виникнення у платника податкового обов'язку»). 

З іншого боку, можливо, законодавець просто упустив слово «оподаткування» і 

замість словосполучення «інші об’єкти оподаткування» прописав лише «інші 

об’єкти». У будь-якому разі таке визначення не відповідає основним правилам 

логіки та не розкриває основних суттєвих ознак поняття «об’єкт оподаткування». 

Більше того, з огляду на те, що такий перелік є відкритим, залишається досить 

великий простір для тлумачення даного поняття [105, c. 147]. 

По-третє, єдиною ознакою об’єкта оподаткування, згаданою українським 

законодавцем, є те, що з наявністю об’єктів оподаткування податкове 

законодавство пов'язує виникнення у платника податкового обов'язку. Однак така 

ознака вказана дещо нечітко, оскільки, знову ж таки, з буквального прочитання 

ст. 22 ПК України незрозуміло, чи стосується фраза «з наявністю яких податкове 

законодавство пов'язує виникнення у платника податкового обов'язку» всіх видів 

об’єктів оподаткування, перелічених перед цим, чи тільки «інших об’єктів». Якщо 
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все ж таки український законодавець вказав на цю ознаку, як на загальну для всіх 

видів об’єктів оподаткування, то тоді, своєю чергою, не зовсім коректно вести мову 

тільки про «наявність» об’єкта, оскільки якщо говорити, наприклад, про операції з 

постачання товарів (як один із видів об’єкта оподаткування відповідно до ст. 22 ПК 

України), то доцільніше вказувати, що виникнення у платника податкового 

обов'язку пов’язується не з їх наявністю у платника податку, а із здійсненням цих 

операцій [105, c. 147]. 

З цього приводу актуальним є зауваження О. Чуркіна про те, що відсутність 

необхідних юридичних прийомів у визначенні об’єкта оподаткування посприяло 

тому, що законодавець пішов, головним чином, шляхом перерахування можливих 

явищ господарського життя, що можуть послужити економічною підставою для 

оподаткування, але, не знайшовши можливості закріпити вичерпний перелік таких 

явищ, зробив спробу встановити юридичні ознаки об’єкта 

оподаткування [102, c. 90].  

Отже, фактично український законодавець не надає чіткого визначення 

поняттю «об’єкт оподаткування». Водночас ПК України конкретизує поняття 

об’єкта оподаткування стосовно кожного окремого податку. Ми не будемо 

вдаватися в детальний аналіз визначень об’єктів оподаткування для кожного 

податку, однак слід зазначити, що таким визначенням також бракує чіткості та 

послідовності. Так, у багатьох випадках замість об’єктів оподаткування 

законодавець фактично вказує на предмети податку (наприклад, транспортний 

податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки). В інших 

випадках законодавцем змішуються такі категорії, як «об’єкт оподаткування» та 

«база оподаткування», як на прикладі екологічного податку (ст. 242 ПК України) 

[105, c. 147]. 

Майже така ж ситуація щодо визначення об’єкта оподаткування 

спостерігалась у податковому законодавстві України і до прийняття ПК України. 

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про систему оподаткування» об'єктами 

оподаткування визнавалися доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, 

послуг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна, або її натуральні 
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показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і 

фізичних осіб та інші об'єкти, визначені в законах України про 

оподаткування [106]. 

Окрім цього, в ст. 22 ПК України в переліку видів об’єктів оподаткування 

вказано на обороти з реалізації товарів (робіт, послуг). Однак вони взагалі не 

визначені в якості об’єкта оподаткування жодного конкретного податку в 

спеціальних нормах ПК України, а тому залишається незрозумілим мета їх 

згадування у загальному визначенні об’єкта оподаткування. Можна передбачити, 

що законодавець у цій частині скопіював визначення об’єкта оподаткування 

акцизним податком, яке містилося у Декреті Кабінету Міністрів України від 

26.12.1992 р. «Про акцизний збір», що діяв до прийняття ПК України. Зокрема, 

відповідно до ст. 3 згаданого Декрету (в редакції станом на 20.05.2010 р.) об'єктом 

оподаткування визнавалися саме обороти з реалізації вироблених підакцизних 

товарів, а також вартість товарів (продукції), які імпортуються (ввозяться, 

пересилаються) [45]. 

Варто відмітити, що схожим чином (шляхом закріпленням переліку об'єктів 

оподаткування без родового визначення цієї категорії) поняття «об'єкт 

оподаткування» закріплюється в податковому законодавстві більшості країн СНД. 

Податковим кодексом Республіки Узбекистан в ст. 25 передбачено, що об'єктом 

оподаткування є майно, дії, результат дії, з наявністю яких у платника податків 

виникає зобов'язання щодо обчислення та (або) сплати податку або іншого 

обов'язкового платежу [107]. Податковий кодекс Азербайджанської Республіки в 

ст. 12 передбачає, що об'єктами оподаткування є дохід, прибуток, майно, земля, 

корисні копалини, вартість наданих товарів (робіт, послуг) або інші об'єкти 

оподаткування, передбачені цим Кодексом [53]. У Податковому кодексі Молдови 

(п. 9 ст. 6) передбачено що об'єкт оподаткування – це оподатковувана матерія [108]. 

Цікавим є визначення об’єкта оподаткування в Податковому кодексі 

Киргизької Республіки, де в ст. 33 встановлюється, що об'єктом оподаткування є 

права та/або дії, з наявністю яких виникає податкове зобов'язання [34]. У 

Податковому кодексі Республіки Таджикистан (ст. 17) зазначено, що об'єкт 
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оподаткування (об'єкт, пов'язаний з оподаткуванням) – це визначені по кожному 

виду податків обставини, права і (або) дії, у разі наявності яких виникає податкове 

зобов'язання [109]. Зазначений підхід відповідає розумінню об’єкта оподаткування 

як певного юридичного факту, про що було зазначено вище. 

Схожий підхід використано і в ст. 28 Податкового кодексу Республіки 

Білорусі, якою встановлено, що об'єктами оподаткування визнаються обставини, з 

наявністю яких у платника цей Кодекс, митне законодавство Митного союзу, 

закони про митне регулювання в Республіці Білорусь та (або) акти Президента 

Республіки Білорусь або рішення місцевих Рад депутатів (щодо місцевих податків 

і зборів) пов'язують виникнення податкового зобов'язання [110]. Як вбачається з 

наведеного визначення, білоруський законодавець надав визначення об’єкта 

оподаткування як родового поняття, і при цьому об’єкт оподаткування визначений 

як певна обставина, а не окремі предмети, явища чи права. Однак у визначеннях 

об’єктів оподаткування стосовно кожного податку окремо білоруському 

законодавцеві бракує послідовності. Так, якщо поглянути на визначення об’єкта 

оподаткування акцизами в ПК Республіки Білорусь, то воно зовсім не відповідає 

вищезгаданому загальному визначенню об’єкта оподаткування. У статті 113 ПК 

Республіки Білорусь об’єктами оподаткування акцизами визнаються підакцизні 

товари, які жодним чином не можна охарактеризувати як обставини [110].  

У статті 27 Податкового кодексу Республіки Казахстан («Про податки та інші 

обов’язкові платежі до бюджету») об’єктом оподаткування та (або) об’єктом, 

пов’язаним з оподаткуванням, визнаються майно та дії, з наявністю та (або) на 

підставі яких у платника податку виникає податкове зобов’язання [111]. Як 

вбачається з наведеної норми, податкове законодавство Казахстану, крім об’єкта 

оподаткування, передбачає також «об’єкт, пов'язаний з оподаткуванням». Втім, що 

саме розуміється під останнім, залишається незрозумілим, оскільки в спеціальних 

нормах ПК Республіки Казахстан щодо кожного окремого податку згадується лише 

об’єкт оподаткування.  

Цікаво, що поняття «об’єкти, пов’язані з оподаткуванням» вживається також 

і в податковому законодавстві України, однак не в межах категорії «об’єкт 
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оподаткування» як елементу податку, а в контексті облікових обов’язків платників 

податків, передбачених п. 63.3 ст. 63 ПК України. 

Що ж стосується об’єктів оподаткування акцизним податком, то відповідно 

до ст. 213 ПК України такими об'єктами є операції з:  

 реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);  

 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; 

 ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України;  

 реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції), підакцизних 

товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних товарів (продукції), за 

якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизних товарів 

(продукції), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять 

у власність держави;  

 реалізації або передачі у володіння, користування чи розпорядження 

підакцизних товарів (продукції), що були ввезені на митну територію України із 

звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законодавством, 

відповідно до п. 213.3 ст. 213 цього Кодексу;  

 обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), що 

перевищують встановлені норми втрат з урахуванням п. 214.6 ст. 214 цього 

Кодексу;  

 реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів; 

 оптового постачання електричної енергії; 

 переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного 

засобу у підакцизний легковий автомобіль; 

 реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, що: отримані від інших 

платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими акцизними 

накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних; ввезені (імпортовані) на митну 
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територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією; 

вироблені в Україні, реалізація яких є об'єктом оподаткування відповідно до 

п.п. 213.1.1 цього пункту, що підтверджені зареєстрованими акцизними 

накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних [33]. 

Щодо вказаного визначення об’єкта оподаткування можна зазначити таке. 

Перше, що привертає до себе увагу, це те, що законодавець загалом визначає об’єкт 

оподаткування акцизним податком як відповідні операції з підакцизними товарами. 

Втім жодна з визначених у ст. 213 ПК України операцій (з реалізації, ввезення 

підакцизних товарів тощо) не згадується у визначенні об’єкта оподаткування в 

ст. 22 ПК України (у цій статті йдеться лише про операції з постачання товарів, 

робіт, послуг). Натомість у ст. 22 ПК України законодавець як на один із видів 

об’єкта оподаткування вказує на обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), які, як 

зазначено вище, взагалі не визначені в якості об’єкта оподаткування за жодним 

податком.  

Окрім цього, неузгодженим вбачається п.п. 213.1.6 ст. 213 ПК України, де в 

якості об’єкта оподаткування акцизним податком визначаються обсяги та вартість 

втрачених підакцизних товарів (продукції), що перевищують встановлені норми 

втрат. По-перше, тут замість об’єкта оподаткування законодавець фактично вказує 

на базу оподаткування акцизним податком щодо втрачених підакцизних товарів (їх 

вартість). А по-друге, вказаний підпункт загалом логічно та граматично не 

узгоджується з положеннями п. 213.1 ст. 213 ПК України, оскільки з буквального 

прочитання цих положень виходить, що «об'єктами оподаткування є операції з … 

обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), що перевищують 

встановлені норми втрат з урахуванням п. 214.6 ст. 214 цього Кодексу». Очевидно, 

що положення п. 213.1 та п.п. 213.1.6 ст. 213 ПК України є граматично 

неузгодженими за своїм змістом. Власне положення п.п. 213.1.6 ст. 213 ПК України 

мають дещо відокремлений характер, і логічніше було б передбачити їх іншим 

підпунктом, де в якості окремого виду об’єкта оподаткування зазначити втрату 

підакцизних товарів (продукції), коли обсяги та вартість таких втрат перевищують 

встановлені норми. Саме такий підхід спостерігається в ПК Республіки Казахстан, 
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де в ст. 281 як один з видів об’єкта оподаткування акцизом вказані псування та 

втрата підакцизних товарів [111]. 

Що ж стосується самого терміна «операція», то податкове законодавство 

України не надає йому легального визначення. Для повноти викладення зазначимо, 

що у ст. 1 Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в 

Україні» міститься визначення поняття «господарська операція» – це дія або подія, 

яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі 

підприємства [112]. Втім навряд чи це визначення можна застосовувати до поняття 

«операція» щодо всіх об’єктів оподаткування акцизним податком. По-перше, ст. 2 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

встановлює, що цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених 

відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових 

форм і форм власності, на представництва іноземних суб'єктів господарської 

діяльності (далі – підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та 

подавати фінансову звітність, а також на операції з виконання державного та 

місцевих бюджетів і складання фінансової звітності про виконання бюджетів з 

урахуванням бюджетного законодавства [112]. Отже, положення цього Закону не 

можуть бути застосовані до операцій фізичних осіб, які, наприклад, здійснюють 

операції з ввезення підакцизних товарів на митну територію України.  

По-друге, у ПК України поняття «операція» і «господарська операція» 

вживаються окремо, а тому підстав для визнання їх синонімами немає. При цьому, 

звертає на себе увагу те, що законодавець визначає реалізацію підакцизних товарів 

(продукції) та реалізацію пального саме як «будь-які операції» (а не тільки 

«господарські»). Зазначене можна трактувати як те, що законодавець навмисно не 

вживає поняття «господарська операція», залишаючи простір для трактування 

реалізації підакцизних товарів (продукції) та реалізації пального, під які фактично 

підпадають будь-які фізичні переміщення підакцизних товарів. Втім відсутність 

законодавчого визначення поняття «операція» робить можливим достатньо широке 

тлумачення цих термінів, що можна розцінювати як своєрідне «розмиття» об’єкта 

оподаткування. 



102 
 

Найбільшу групу об’єктів оподаткування акцизним податком становлять 

операції з реалізації підакцизних товарів (п.п. 213.1.1, п.п. 213.1.2, п.п. 213.1.4, 

п.п. 213.1.5, п.п. 213.1.9, п.п. 213.1.12 ст. 213 ПК України). Сама ж реалізація, 

своєю чергою, знову визначається через поняття «операції». Зокрема, відповідно 

до п.п. 14.1.212 ст. 14 ПК України реалізація підакцизних товарів (продукції) – це 

будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження 

підакцизних товарів (продукції) згідно з договорами купівлі-продажу, міни, 

поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею 

прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від 

строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з 

давальницької сировини, реалізація суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів. Реалізація пального для цілей розділу VI цього Кодексу – 

будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території 

України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, 

доручення (в тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших 

господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого 

компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату 

(компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права 

розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі 

договорів про виробництво із сировини замовника [33].  

Виходячи з наведених положень, ключовою подією, що покладена 

українським законодавцем в основу визначення відповідних операцій в якості 

реалізації підакцизних товарів (у тому числі реалізації пального), є відвантаження 

таких товарів. Термін «відвантаження» також не має визначення в жодному 

нормативно-правовому акті.  

Міжрегіональне Головне Управління Державної Фіскальної Служби України 

– Центральний офіс з обслуговування великих платників у Листі від 29.04.2016 р. 

№ 9694/10/28-10-01-3-11 «Щодо окремих положень податкового законодавства» 

пояснило, що термін «відвантаження товарів» розуміється не як факт виникнення 



103 
 

права власності на товар, а як початок процесу фізичного переміщення товару від 

місця його постійного знаходження (зберігання) у постачальника [113].  

Таке розуміння відвантаження як початку фізичного переміщення товару 

опосередковано випливає із п.п. 230.131 ст. 230 ПК України, відповідно до якого 

під час відвантаження спирту етилового представник контролюючого органу на 

акцизному складі підприємства робить відмітку на товарно-транспортній 

накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на 

переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, про погодження його 

відпуску шляхом проставляння штампа «Виїзд дозволено» та особистого підпису, 

зазначає час виїзду та показники пробігу транспортного засобу, реквізити акта про 

відвантаження і прийняття спирту етилового [33].  

Отже, виходячи зі змісту цього положення, відвантаження передбачає 

фактичне переміщення спирту етилового (вивезення на транспортному засобі) зі 

складу платника податку. Формулювання п.п. 230.13.1 п. 230.13, п. 230.15 ст. 230 

ПК України дають підстави говорити про те, що «відвантаження» відбувається на 

складі відправника. 

Викладений вище підхід Державної Фіскальної Служби знайшов своє 

відображення і в судовій практиці. Зокрема, в ухвалі Вищого адміністративного 

суду України від 10.06.2013 р. у справі К-32114/10 зазначено: «Таким чином, 

визначення дати виникнення податкових зобов'язань при здійсненні операцій з 

продажу товарів не залежить від дати переходу права власності на товар, що 

поставляється, а вжитий в п.п. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закону України «Про 

оподаткування прибутку підприємств» та в п.п. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 Закону України 

«Про податок на додану вартість» термін «відвантаження товарів» розуміється не 

як факт виникнення права власності на товар, а як початок процесу фізичного 

переміщення товару від місця його постійного знаходження (зберігання) у 

постачальника» [114]. 

Водночас слід зазначити, що в судовій практиці можна знайти також інший 

підхід до визначення моменту відвантаження, виходячи з моменту передання 

товарів покупцеві (переходу ризиків пошкодження/знищення товару). Зокрема, в 
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Ухвалі Вищого адміністративного суду України від 05.08.2010 р. у справі 

№ К-21224/10 зазначено: «Втім слід зазначити, що відвантаження товару, по суті, 

являє собою процес передачі товару в розпорядження покупця, що обумовлюється, 

зокрема, переходом ризиків втрати або випадкового пошкодження товару, та 

жодним чином не пов’язується з переходом права власності на такий товар. Для 

з’ясування цього поняття в кожному конкретному випадку слід досліджувати зміст 

господарського зобов’язання, у складі якого передбачається відвантаження товару, 

в аспекті норм чинного законодавства. <…> Відтак у вирішуваному спорі 

виникнення у позивача податкових зобов’язань з поставки ним вугілля покупцеві 

за названим договором постачання вугільної продукції не може визначатися датою 

здачі позивачем вугілля залізниці для перевезення» [115]. 

За такого розуміння, дата відвантаження прирівнюється до дати отримання 

платником податку товарів. Момент передання товарів покупцеві (момент 

відвантаження/отримання товарів) повинен визначатися залежно від умов 

контрактів та моменту передання товарів від постачальника покупцеві. В момент 

передання товарів покупцеві, якщо інше не встановлено договором або законом, до 

останнього переходить ризик випадкового знищення або випадкового 

пошкодження товару (п. 1 ст. 668 Цивільного кодексу України) [116]. Тобто, за 

загальним правилом (якщо інше не встановлено в договорі), момент передання 

товару збігається з моментом переходу ризиків його випадкового знищення. 

Відповідно, за такого підходу, це і буде моментом відвантаження товару. 

Отже, виникнення об’єкта оподаткування акцизним податком у вигляді 

реалізації підакцизних товарів пов’язано з поняттям «відвантаження», яке наразі не 

має законодавчого визначення та по-різному тлумачиться контролюючими та 

судовими органами. З огляду на зазначене, існує нагальна потреба в наданні 

легального визначення поняттю «відвантаження» для правильного визначення 

об’єкта оподаткування акцизним податком. На нашу думку, для цілей справляння 

акцизного податку момент відвантаження товарів має прирівнюватися до початку 

процесу фізичного переміщення товару від місця його постійного знаходження 

(зберігання) в платника податку. З точки зору законодавця, підлягає 
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оподаткуванню саме перша операція щодо такого відвантаження, коли підакцизний 

товар «покидає» свого виробника (або ж особу, яка здійснює реалізацію 

підакцизних товарів). Операції з подальшого обігу підакцизних товарів не 

оподатковуються та не становлять предмет податково-правового регулювання для 

цілей акцизного податку. У загальному вигляді можна говорити, що подальше 

переміщення підакцизних товарів уже «не цікавить» законодавця. Саме тому, 

відповідно до п.п. 213.1.6 ст. 213 ПК України, в якості об’єкта оподаткування 

акцизним податком визначаються обсяги та вартість втрачених підакцизних 

товарів (продукції), що перевищують встановлені норми втрат [33]. У такому разі 

сама втрата підакцизних товарів прирівнюється до того ж самого відвантаження з 

огляду на однакові наслідки – фактичне вибуття підакцизних товарів у платника 

податку. 

Важливо відмітити, що прив’язання моменту виникнення зобов’язання зі 

сплати акцизного податку саме до моменту фізичного переміщення підакцизних 

товарів також застосовується і в ЄС. Зокрема, Суд Європейського Союзу в своєму 

рішенні від 02.06.2016 року у справі C-355/14 визначив, що стаття 7 (2) Директиви 

2008/118/ЄС повинна тлумачитися так, що продаж підакцизних товарів, які 

утримуються ліцензованим управляючим складом на податковому складі, не 

приводить до їх випуску для споживання до того часу, коли ці товари фізично 

вибувають з цього податкового складу. Таке тлумачення відповідає цілям, які 

переслідує Директива 2008/118/ЄС. Оскільки акцизний збір є податком на 

споживання, а не на продаж, час, коли він підлягає сплаті, повинен бути дуже тісно 

пов'язаний зі споживачем. Відповідно, до тих пір, поки зазначені товари 

залишаються на податковому складі ліцензованого управляючого складом, не може 

бути споживання, навіть якщо ці товари були продані ліцензованим управляючим 

складом. Крім того, посилання, зокрема, на можливість неправомірного виходу 

підакцизних товарів з режиму призупинення оподаткування не може бути 

зрозумілим інакше, ніж фізичне вибуття товарів з-під такого режиму [117]. 

Окремо варто зупинитися на місці підакцизних товарів у правовому 

механізмі акцизного податку, оскільки відповідні операції визначаються об’єктами 
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оподаткування саме з огляду на їх здійснення з підакцизними товарами. З цього 

приводу відразу зазначимо, що ми підтримуємо виділення об’єкта та предмета 

оподаткування як окремих елементів податку (що спостерігається в працях 

багатьох науковців), проте не вбачаємо практичної необхідності надання 

загального легального визначення поняттю «предмет податку», про що зазначено 

далі в цьому підрозділі. 

І. Кучеров зазначає, що об'єкт податку можна визначити як юридичний факт 

(комплекс фактів), що відображає правовий зв'язок предмета і суб'єкта, та з яким 

відповідно до законодавства пов'язується виникнення обов'язку щодо сплати 

податку [118, c. 8]. На думку М. Разгільдієвої, об'єкт оподаткування становить 

збірну категорію, що включає в себе предмет податку та юридичну підставу 

наявності його в конкретного платника податків [119, c. 152].  

М. Кучерявенко розглядає об’єкт оподаткування як певну родову категорію, 

а предмет – як специфічну її деталізацію. Предмет оподаткування дослідник 

характеризує як події, речі та явища матеріального світу, які обумовлюють об’єкт 

оподаткування (квартира, земельна ділянка, економічний ефект (користь), товар, 

гроші). Сам по собі предмет оподаткування не породжує податкових наслідків, у 

той час як юридичний стан суб’єкта по відношенню до нього є передумовою для 

виникнення відповідних податкових зобов’язань. [64, c. 264]. Таку ж позицію щодо 

розмежування та співвідношення об’єкта і предмета оподаткування займає Г. Бех 

[12, c. 67]. Щодо поняття об’єкта оподаткування, то дослідниця підтримує 

визначення цього поняття як предмета реального світу, з наявністю якого 

пов'язаний податковий обов’язок та якість якого визначає суму податку [12, c. 63–

64]. 

О. Журавльова пропонує визначити об’єкти оподаткування як юридичні 

факти, що підтверджують наявність правового зв’язку між певним благом та 

особою – носієм податкового тягарю. Тоді як предметом податку є блага, на 

підставі обліку яких здійснюється оцінення здатності особи сплачувати податки і 

розподіляється податковий тягар [101, c. 13–14]. С. Черепанов визначає підсистему 

об’єктів оподаткування непрямими податками як взаємопов’язану сукупність 
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передбачених законодавством про податки і збори дій (подій, станів), що 

виникають стосовно предмета оподаткування, що обумовлюють наявність 

економічного блага в платника податків та, як наслідок, появу в нього обов’язку зі 

сплати непрямого податку [102, c. 83]. З позиції С. Пепеляєва, термін «предмет 

оподаткування» позначає фактичні (не юридичні) ознаки, які обґрунтовують 

справляння відповідного податку. Наприклад, об'єктом податку на землю 

визнається право власності на земельну ділянку, а не земельна ділянка 

безпосередньо (вона – предмет оподаткування). Земельна ділянка – предмет 

матеріального світу – не породжує ніяких податкових наслідків. Ці наслідки 

породжує певний стан суб'єкта по відношенню до предмета оподаткування, у 

даному випадку – власність [19, c. 120]. 

Справді, що стосується акцизного податку, то і предмет, і об’єкт 

оподаткування мають ключове значення та розкривають його основний зміст як 

непрямого податку на споживання специфічних товарів. Так, в якості об’єкта 

оподаткування непрямими податками завжди будуть виступати які-небудь дії 

(операції) за участю принаймні двох суб’єктів, оскільки власне можливість 

перекладання передбачає процес взаємодії між суб’єктами, кінцевим результатом 

якої має стати споживання відповідного товару. Форма та спосіб такої взаємодії 

закріплюється у вигляді тих операцій, що підлягають оподаткуванню акцизним 

податком, та які становлять об’єкт оподаткування. Не менш важливе значення при 

цьому має і предмет оподаткування, оскільки однією з ключових ознак акцизного 

податку є його справляння виключно з певних специфічних груп товарів. Без 

чіткого визначення таких товарів справляння акцизного податку є неможливим. 

Варто погодитися з С. Пепеляєвим, що необхідність чітко розділити поняття 

«об'єкт оподаткування» і «предмет оподаткування» викликана також тим, що існує 

потреба виокремити серед інших подібних предметів матеріального світу саме той, 

з яким законодавець пов'язує податкові наслідки [19, c. 120]. 

Втім ми не розділяємо погляди А. Майорової про те, що з позицій юридичної 

техніки та з метою максимальної коректності викладення норм податкового закону, 

правове закріплення предмета оподаткування стосовно кожного конкретного 
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податку повинно бути обов’язковим, для уникнення правових конфліктів та 

ухилення від сплати законно встановлених платежів [38, c. 99].  

Чинне податкове законодавство України не згадує про предмет податку і, на 

прикладі акцизного податку, включає його у зміст поняття «об’єкт оподаткування», 

визначаючи об’єктом оподаткування операції з підакцизними товарами. Надання 

окремого законодавчого визначення предмета оподаткування та його закріплення 

за кожним податком потребує значних та суттєвих змін податкового законодавства, 

для чого наразі ми не вбачаємо ґрунтовних підстав. Розмежування предмета та 

об’єкта оподаткування має важливе доктринальне значення та є необхідним для 

розуміння сутності правового механізму податку, його економічної та матеріальної 

природи. Втім, з погляду законодавчої техніки, вважаємо, що предмет податку, як 

певна матеріальна основа оподаткування, має бути відображеним у структурі 

об’єкта оподаткування, а тому вдосконалення саме останньої категорії потребує 

особливої уваги та має важливе практичне значення. 

Підакцизні товари, як предмет оподаткування, разом з іншими елементами 

акцизного податку, мають бути визначені на законодавчому рівні, зокрема у 

відповідному податковому законі. Необхідність законодавчого закріплення чіткого 

переліку підакцизних товарів обумовлена насамперед тим, що будь-який податок 

становить вилучення частини майна платників податків. Окрім цього, акцизний 

податок як непрямий податок безпосередньо впливає на споживання (попит) 

відповідних підакцизних товарів. Тому чітке законодавче визначення предмета 

акцизного податку повинно забезпечувати не тільки баланс між фіскальними 

інтересами держави та приватними інтересами платників податків, а й не допускати 

надмірного та частого втручання держави в регулювання споживання тих чи інших 

предметів. 
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2.3 Порядок обчислення акцизного податку  

 

Згідно зі ст. 67 Конституції України кожен зобов'язаний вчасно і в повному 

обсязі сплачувати податки [94]. Повнота сплати податку залежить безпосередньо 

від того, чи був належним чином обчислений податок. Вчасність сплати податку 

передбачає те, що обчислений податок має бути сплачений у встановлені 

законодавством строки. Зазначене демонструє особливий взаємозв’язок порядку 

обчислення, порядку та строків сплати податку як елементів його правового 

механізму. Саме тому ст. 7 ПК України включає порядок обчислення податку, 

строк та порядок сплати податку до обов’язкових елементів, що мають бути 

визначені при встановленні будь-якого податку [33]. 

Обчислення податку відповідно до ст. 36 ПК України є однією зі складових 

податкового обов’язку платника податків, а тому чітка законодавча регламентація 

порядку обчислення кожного окремого податку є необхідною передумовою для 

належного виконання платниками податків своїх податкових обов’язків.  

М. Кучерявенко визначає обчислення податку як сукупність дій платника 

податків (податкового агента) або податкового органу з визначення суми податку, 

що підлягає сплаті в бюджети або цільові фонди. При цьому обчислення податку 

вимагає конкретизації за кількома напрямами: 1) стосується конкретного платника; 

2) здійснюється стосовно конкретного податкового зобов’язання за окремим 

податком; 3) становить сукупність дій, зумовлених особливостями об’єкта 

оподаткування; 4) здійснюється стосовно відповідного податкового 

періоду [9, c. 225]. 

На думку І. Кучерова, обчислення податку – це сукупність дій уповноваженої 

відповідно до законодавства особи (платника податку, податкового агента, 

податкового органу) із розрахунку суми податку (податкового окладу) та авансових 

платежів податку, що підлягають сплаті при виконанні податкового обов’язку за 

визначений податковий період, шляхом застосування у встановленому порядку 

податкової ставки до податкової бази з урахуванням наданих податкових 

пільг [118, c. 344]. 
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О. Батарін приходить до висновку, що обчислення податку – це 

процесуальний елемент юридичної конструкції податку, що складається з 

визначеного набору дій (у тому числі арифметичних обчислень) уповноваженої 

законодавством про податки та збори особи (платника податків, податкового 

агента, податкового органу), який становить його обов’язок, що виникає внаслідок 

придбання об’єкта оподаткування, та полягає в розрахунку суми податкового 

окладу (авансових платежів податку), що підлягають сплаті, за визначений 

податковий період, виходячи із застосування обраної податкової ставки до 

розрахованої податкової бази з урахуванням відповідних податкових 

пільг [120, c. 10]. 

У своєму дослідженні В. Хомутиннік вказує, що змістом закріплення 

порядку обчислення податку як елементу податкового механізму є законодавче 

визначення того, хто саме проводитиме обчислення того чи іншого обов’язкового 

податкового платежу та які конкретно дії при цьому мають бути виконані. 

Відповідно, в порядку обчислення податку можливо виділити суб’єктну та 

об’єктну складові. Першу складатимуть передбачувані законодавцем суб’єкти 

обчислення податку. До другої будуть входити необхідні дії з обчислення суми 

податку [98, c. 137]. 

Що стосується законодавчого визначення порядку обчислення податку, то 

чинне податкове законодавство України його не містить, і лише ст. 29 ПК України 

закріплює загальне правило, що обчислення суми податку здійснюється шляхом 

множення бази оподаткування на ставку податку із/без застосуванням відповідних 

коефіцієнтів [33]. Отже, для з’ясування сутності порядку обчислення податку 

передусім необхідно звернутися до двох інших обов’язкових елементів податку, а 

саме бази оподаткування та ставки податку. 

Відповідно до ст. 23 ПК України базою оподаткування визнаються конкретні 

вартісні, фізичні або інші характеристики певного об'єкта оподаткування. База 

оподаткування – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта 

оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується 

для визначення розміру податкового зобов'язання. Відтак, база оподаткування 
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нерозривно пов’язана з об’єктом оподаткування та власне є однією з його 

характеристик, щодо якої застосовується ставка податку. Ставкою податку згідно 

зі ст. 5 ПК України визнається розмір податкових нарахувань на (від) одиницю 

(одиниці) виміру бази оподаткування [33]. 

Таким чином, виходячи з положень ПК України, порядок обчислення 

податку пов'язаний з такими елементами: об’єктом оподаткування, базою 

оподаткування (одиницею виміру бази оподаткування) та ставкою податку. 

Зазначені елементи є свого роду складовими частинами механізму обчислення 

податку, з якими платник податку зобов’язаний здійснити певні операції (дії) для 

визначення суми податку, що підлягатиме сплаті. 

Втім у науковій літературі досить часто зазначається про зв'язок порядку 

обчислення податку із ще одним елементом правового механізму податку, а саме 

податковим періодом [9, c. 225; 121, c. 344; 122, c. 10]. 

Відповідно до п. 33.1 ст. 33 ПК України податковим періодом визнається 

встановлений цим Кодексом період часу, з урахуванням якого відбувається 

обчислення та сплата окремих видів податків та зборів [33]. Зазначене визначення 

вбачається не достатньо чітким, оскільки не вказує яким саме чином необхідно 

враховувати податковий період під час обчислення та сплати податків та зборів. 

Окрім цього, звертає на себе увагу п. 33.2 ст. 33 ПК України, який 

передбачає, що податковий період може складатися з кількох звітних періодів [33]. 

При цьому ПК України чітко не розкриває зміст поняття «звітний період» та його 

співвідношення з податковим періодом.  

Натомість у п. 33.3 ст. 33 ПК України зазначено, що базовий податковий 

(звітний) період – це період, за який платник податків зобов'язаний здійснювати 

розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та 

сплачувати до бюджету суми податків та зборів, крім випадків, передбачених цим 

Кодексом, коли контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму 

податкового зобов'язання платника податку [33]. 

Як вбачається з наведеного, ПК України вживає поняття «базовий 

податковий період» та «базовий звітний період» як синоніми, передбачаючи для 
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них єдине визначення. Така ситуація може бути пояснена тим, що в податковому 

законодавстві України податковий та звітний періоди для всіх податків збігаються. 

Однак у деяких країнах податковий та звітний періоди щодо певних податків 

не співпадають, а тому їх чітке розмежування має важливе практичне значення. 

Наприклад, ст. 42 Податкового кодексу Республіки Білорусь визначає, що під 

податковим періодом розуміється календарний рік або інший період часу, що 

визначається стосовно кожного конкретного податку, збору (мита), по закінченні 

якого визначається податкова база та обчислюється сума цього податку, збору 

(мита) [110]. Схоже визначення податкового періоду міститься також у ст. 55 

Податкового кодексу Російської Федерації [123] та ст. 29 Податкового кодексу 

Республіки Узбекистан [107]. 

Стаття 42 Податкового кодексу Республіки Білорусь також встановлює, що 

податковий період може складатися з кількох звітних періодів. Під звітним 

періодом при цьому, якщо інше не встановлене ч. 2 ст. 2961 цього кодексу, 

розуміється період часу, за результатами якого платники (інші зобов’язані особи) 

зобов’язані надати в податковий орган податкові декларації (розрахунки) та (або) 

інші документи та відомості, необхідні для обчислення та сплати податків, зборів 

(мита) [110]. Вищенаведені визначення податкового та звітного періодів у 

Податковому кодексі Республіки Білорусь досить чітко демонструють відмінність 

та співвідношення цих періодів для цілей обчислення і сплати податків, а також 

подання податкової звітності.  

Аналіз норм ПК України свідчить, що український законодавець 

дотримується аналогічного розуміння податкового та звітного періодів при 

регулюванні справляння окремих податків та зборів. Зокрема, п. 49.2 ст. 49 ПК 

України передбачає, що платник податків зобов'язаний за кожний встановлений 

цим Кодексом звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі 

наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього 

Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, 

платником якого він є [33]. Однак загальні визначення податкового періоду та 
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базового податкового (звітного) періоду в ст. 33 ПК України чітко не відображають 

їх співвідношення, а тому потребують свого коригування. 

На важливість розмежування податкового та звітного періодів досить часто 

вказується в науковій літературі. Так О. Орлюк відмічає, що податковий період – 

це термін, протягом якого завершується процес формування податкової бази, 

остаточно визначається розмір податкового зобов’язання. Звітний період – це 

термін складання та надання до податкового органу звітності [121, c. 406]. У своїй 

роботі В. Капустник наголошує на доцільності визнання податковим періодом 

установленого законодавством періоду часу (календарний рік, півріччя, квартал, 

місяць тощо), по закінченні якого встановлюється наявність у платника податків 

об'єкта оподаткування, визначається податкова база й обчислюється сума податку, 

що підлягає сплаті, або ж певного періоду часу, по закінченні якого формалізується 

податковий обов'язок. Під звітним періодом дослідник пропонує розуміти термін 

підбиття підсумків (остаточних або проміжних), складання та пред’явлення до 

контролюючого органу звітності [122, c. 10–11]. 

Погоджуючись із висновками згаданих дослідників, вважаємо за доцільне 

надати законодавче визначення поняттю «звітний період» за прикладом 

Податкового кодексу Республіки Білорусь. Зокрема, пропонуємо доповнити ст. 33 

ПК України окремим пунктом, в якому визначити звітний період як період, за який 

платник податків зобов’язаний подавати податкові декларації (звіти, розрахунки). 

Таке визначення відповідатиме ст. 49 ПК України, згідно з якою податкова 

декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки 

контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.  

Окрім цього, пропонуємо викласти п. 1 ст. 33 ПК України в такій редакції: 

«Податковим періодом визнається встановлений цим Кодексом період часу, за який 

платник податків зобов’язаний обчислити суму податку та/або збору, що підлягає 

сплаті, крім випадків, передбачених цим Кодексом, коли контролюючий орган 

зобов'язаний самостійно визначити суму податкового зобов'язання платника 

податку». 
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За наявності запропонованих вище визначень податкового та звітного 

періодів, визначення базового податкового (звітного) періоду, наведене в чинному 

п. 33.3 ст. 33 ПК України, вважаємо зайвим та таким, що може бути виключеним.  

Окрім цього, процес обчислення податку, що підлягатиме сплаті, також 

передбачає застосування податкових пільг, якщо вони встановлені для 

відповідного податку. Відповідно до п. 30.1 ст. 30 ПК України податкова пільга – 

передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків 

від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та 

збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п. 30.2 цієї статті [33]. 

Згідно з п. 30.9 ст. 30 ПК України податкова пільга надається шляхом:  

а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до 

нарахування податку та збору;  

б) зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку та збору;  

в) встановлення зниженої ставки податку та збору;  

г) звільнення від сплати податку та збору [33]. 

Очевидно, що перші три способи надання податкової пільги так чи інакше 

враховуються при обчисленні суми податку. З огляду на зазначене, положення 

ст. 29 ПК України щодо порядку обчислення податку вбачаються дещо 

обмеженими, оскільки не згадують про врахування податкових пільг під час 

обчислення суми податку, якщо вони передбачені податковим законодавством. 

Фактично ст. 29 ПК України вказує лише на арифметичну дію (множення), яку 

необхідно виконати платникові податків для обчислення суми податку. 

Для порівняння, Податковий кодекс Республіки Білорусь у ст. 44 щодо 

порядку обчислення податку передбачає, що платник (інша зобов’язана особа) 

самостійно обчислює суму податку, збору (мита), що підлягає сплаті за податковий 

період, виходячи з бази оподаткування, податкової ставки та податкових пільг, 

якщо інше не встановлено цим Кодексом [110]. Аналогічне визначення порядку 

обчислення податку міститься в Податковому кодексі Російської Федерації 

(ст. 52) [123]. 
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Проте зазначені положення, так само як і ст. 29 ПК України, однаково не 

розкривають зміст порядку обчислення податку як окремого елементу, а тільки 

вказують на його функціональний зв'язок з іншими елементами юридичної 

конструкції податку.  

У цьому аспекті заслуговує на увагу Податковий кодекс Республіки 

Узбекистан, стаття 28 якого встановлює, що порядок обчислення податку та іншого 

обов’язкового платежу визначає правила розрахунку суми податку та іншого 

обов’язкового платежу за податковий період, виходячи з бази оподаткування, 

ставки, а також пільг за їх наявності [107]. 

З огляду на те, що порядок обчислення податку є обов’язковим елементом 

правового механізму податку, вважаємо за необхідне надати йому законодавче 

визначення шляхом доповнення статті 29 ПК України окремим пунктом на її 

початку, в якому зазначити таке: «Порядок обчислення податку визначає правила 

розрахунку суми податку, виходячи з бази оподаткування, ставки, а також пільг за 

їх наявності». Одночасно з цим необхідно також змінити назву статті 29 ПК 

України на «Порядок обчислення податку». 

Отже, порядок обчислення податку передбачає собою сукупність правил, 

пов’язаних із використанням інших елементів правової конструкції податку, таких 

як об’єкт податку, база оподаткування, ставка податку, податковий період, 

податкові пільги (у разі їх наявності), які необхідні для обчислення суми податку. 

У цьому контексті достатньо обґрунтованою вбачається позиція О. Батаріна, який 

для з’ясування сутності порядку обчислення податку проводить класифікацію 

елементів юридичної конструкції податку на матеріальні: суб’єкт, об’єкт, ставка 

податку, податкова база та податковий період, та процесуальні: порядок 

обчислення податку, порядок та строки сплати податку. При цьому об’єкт 

оподаткування, податкова база, ставка та період слугують для платника податку 

свого роду складовими для виконання обов’язку з обчислення податку, певним 

«тілом» для подальших процесуальних дій, коли суб’єкт податку «використовує» 

певний елемент оподаткування на відповідній стадії обчислення податку для 

виконання податкового обов’язку зі сплати податків і зборів [120, c. 16–17]. 
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Разом з тим варто відмітити, що аналіз податкового законодавства України 

свідчить про те, що не завжди податок обчислюється за результатами податкового 

періоду (що буде продемонстровано на прикладі акцизного податку далі в цьому 

підпункті). На цій підставі ми не вбачаємо доцільності зазначати про податковий 

період у загальному визначенні порядку обчислення податку, запропонованому 

вище. 

Порядок обчислення акцизного податку має свої особливості, обумовлені 

природою акцизного податку як непрямого податку, а також особливостями 

виробництва та обігу певних підакцизних товарів. Будучи непрямим податком на 

споживання, акцизний податок справляється з певних операцій з конкретними 

підакцизними товарами. Саме підакцизні товари, специфіка їх виробництва та 

обігу, є визначальними та відправними точками для конструювання всього 

механізму справляння акцизного податку. Зазначене обумовлює певні особливості 

юридичної техніки опису порядку обчислення акцизного податку.  

Так, у ст. 215 ПК України за кожним конкретним кодом підакцизного товару 

(продукції) згідно з УКТ ЗЕД закріплені окремі ставки акцизного податку. 

Відповідно до п.п. 215.2.2 ст. 215 ПК України ставки податку встановлюються 

відповідно до визначень розділу I цього Кодексу: адвалорні, специфічні, адвалорні 

та специфічні одночасно [33]. Така видова диференціація та відсутність загальної 

базової ставки є особливістю ставки як елемента правового механізму акцизного 

податку. 

Стаття 28 ПК України закріплює, що абсолютною (специфічною) є ставка 

податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована 

величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування. Відносною 

(адвалорною) визнається ставка податку, згідно з якою розмір податкових 

нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному відношенні до одиниці 

вартісного виміру бази оподаткування [33]. 

Зі свого боку, від виду ставки акцизного податку залежить порядок 

визначення бази оподаткування. Відповідно до п. 214.1 ст. 214 ПК України у разі 

обчислення податку із застосуванням адвалорних ставок базою оподаткування є:  
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– вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території 

України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами з 

урахуванням податку на додану вартість та акцизного податку; 

– вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за 

встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари 

(продукцію), які він імпортує, з урахуванням податку на додану вартість та 

акцизного податку; 

– вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного 

податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до п.п. 213.1.9 п. 213.1 

ст. 213 цього Кодексу [33]. 

У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з 

підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в 

одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів 

двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках (п. 214.4 ст. 214 ПК 

України) [33].  

Згідно з п. 214.5 ст. 214 ПК України у разі обчислення податку із 

застосуванням одночасно адвалорних та специфічних ставок податку базою 

оподаткування є база, визначена відповідно до п.п. 214.1 та 214.4 цієї статті [33].  

Виходячи зі змістовної конструкції статті 214 ПК України, база 

оподаткування залежить від виду ставки, яка підлягає застосуванню до певного 

підакцизного товару. Отже, на практиці для цілей обчислення акцизного податку 

передусім необхідно ідентифікувати підакцизний товар та операцію, яка з ним 

здійснюється, після чого визначити ставку податку та відповідну базу 

оподаткування, за допомогою яких провести арифметичний розрахунок суми 

акцизного податку. Зазначений висновок можна вважати певним сконструйованим 

загальним алгоритмом обчислення акцизного податку, який, хоч прямо і не 

закріплений у податковому законодавстві України, безпосередньо випливає зі 

змісту статей 214 та 215 ПК України. 
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При цьому такий алгоритм дій можна вважати особливістю порядку 

обчислення акцизного податку, оскільки він відрізняється від алгоритму 

обчислення інших податків. Зокрема, В. Хомутиннік у своєму дослідженні вказує 

на певний усталений алгоритм дій суб’єктів з обчислення податку: а) визначення 

об’єкта оподаткування; б) застосування податкових пільг у вигляді податкових 

вилучень (вирахувань); в) визначення бази оподаткування (сукупно або за 

частинами); г) вибір податкової ставки; ґ) застосування податкових пільг у вигляді 

податкових знижок; д) арифметичне множення отриманих значень податкової бази 

та передбаченої податкової ставки – безпосередній розрахунок суми податку [98, 

c. 141]. Як зазначено вище, послідовність дій платників при обчисленні акцизного 

податку відрізняється, оскільки центральним елементом, на основі якого 

визначається ставка податку, є саме підакцизні товари як предмет оподаткування.  

Необхідно зазначити, що Розділ VI ПК України фактично не містить жодної 

норми, яку можна було б визнати загальною щодо порядку обчислення акцизного 

податку. У ПК України наведена велика кількість спеціальних норм, які стосуються 

обчислення акцизного податку з певних об’єктів оподаткування та окремих груп 

підакцизних товарів. Такі норми щодо обчислення акцизного податку розміщені в 

казуїстичному порядку та «розкидані» окремими пунктами в різних статтях Розділу 

VI ПК України. При цьому бракує логічної послідовності та структурованості 

опису порядку обчислення  акцизного податку. 

Наприклад, ПК України проводить розмежування на рівні окремих статей 

порядку обчислення акцизного податку з товарів, вироблених на митній території 

України, а також реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 

(ст. 217 ПК України), та з товарів (продукції), які ввозяться на митну територію 

України (ст. 218 ПК України) [33]. 

Очевидно, що таке розмежування пов’язано з виділенням певних об’єктів 

оподаткування акцизним податком, а саме: 

 реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (п. 213.1 

ст. 213 ПК України); 

 ввезення підакцизних товарів (продукції) (п. 213.3 ст. 213 ПК України); 
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 реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів (п. 213.9 ст. 213 ПК України). 

Проте перелік об’єктів оподаткування, закріплених у ст. 213 ПК України, є 

значно ширшим та не обмежується тільки вищевказаними операціями. Тому 

залишається  незрозумілим, чому законодавець вирішив передбачити окремі статті 

щодо обчислення акцизного податку тільки щодо цих об’єктів оподаткування. 

При цьому п. 217.1 ст. 217 ПК України та п. 218.1 ст. 218 ПК України 

фактично закріплюють одне й те саме правило обчислення акцизного податку, а 

саме: суми податку, що підлягають сплаті, визначаються платником податку 

самостійно, виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього 

податку. Відмінність полягає лише в тому, що п. 217.1 ст. 217 ПК України 

доповнює це правило в кінці фразою «що діють на дату виникнення податкових 

зобов’язань» [33].  

Однак з аналізу норм ПК України вбачається, що суми податку з товарів 

(продукції), які ввозяться на митну територію України, що підлягають сплаті, так 

само визначаються платниками податку, виходячи з об'єктів оподаткування, бази 

оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату виникнення податкових 

зобов’язань. Втім український законодавець з незрозумілих причин не дописав цю 

фразу наприкінці п. 218.1 ст. 218 ПК України. Для повноти викладення варто також 

вказати на певний лексичний недолік законодавчої техніки – у п. 217.1 ст. 217 ПК 

України вказується, що суми податку визначаються платником податку, а у п. 218.1 

ст. 218 ПК України – платниками податку. 

Додатково звертає на себе увагу п. 217.2 ст. 217 ПК України, відповідно до 

якого суми податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької 

сировини, визначаються виробником (переробником), виходячи з об'єктів 

оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату 

відвантаження готової продукції її замовнику або за його дорученням іншій 

особі [33]. 

Пункт 216.5 ст. 216 ПК України встановлює, що при передачі підакцизних 

товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини, датою виникнення 
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податкових зобов'язань є дата їх відвантаження виробником замовнику або за його 

дорученням іншій особі [33]. 

Отже, п. 217.2 ст. 217 ПК України містить фактично те ж саме правило щодо 

обчислення акцизного податку, що й п. 217.1 ст. 217 ПК України та п. 218.1 ст. 218 

ПК України: 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. Відмінність лише в тому, що відповідно до 

п. 217.1 ст. 217 ПК України та п. 218.1 ст. 218 ПК України такі суми визначаються 

платником податку, а відповідно до п. 217.2 ст. 217 ПК України – виробником 

(переробником).  

З урахуванням вищезазначеного, виділення в якості окремих п. 217.1, п. 217.2 

ст. 217 ПК України та п. 218.1 ст. 218 ПК України не має практичного значення, 

оскільки жодний із цих пунктів не встановлює будь-які інші особливості 

обчислення акцизного податку за відповідними об’єктами (які стосувалися 

виключно реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів, ввезення 

підакцизних товарів, реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів або виробництва підакцизних товарів з давальницької 

сировини). 

Дані проведеного аналізу дозволяють зробити висновок, що всі ці пункти 

доцільніше об’єднати в один пункт, в якому зазначити: «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». На нашу думку, саме це правило можна 

вважати загальним для всіх випадків обчислення акцизного податку.  

Отже, обчислення акцизного податку здійснюється виходячи з об’єкта 

оподаткування, бази оподаткування та ставки податку. Ці три елементи, разом із 

податковим періодом та податковими пільгами (у разі їх наявності), становлять 

основу для обчислення суми будь-якого податку, що підлягає сплаті. 
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Щодо бази оподаткування, необхідно додатково відмітити, що в системі 

акцизного оподаткування також передбачені випадки застосування умовного 

методу визначення податкової бази, що обумовлено специфікою певних 

підакцизних товарів та посиленим контролем за їх обігом.  

Відповідно до п.п. 213.1.6 ст. 213 ПК України об’єктом оподаткування 

акцизним податком визнаються обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів 

(продукції), що перевищують встановлені норми втрат з урахуванням п. 214.6 

ст. 214 цього Кодексу [33].  

Згідно з п. 214.6 ст. 214 ПК України у разі наявності наднормативних втрат 

спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого 

виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю 

виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв, допущених з вини 

виробника під час виробництва підакцизних товарів (продукції), базою 

оподаткування є вартість (кількість) цих товарів, які можна було б виробити з 

наднормативно втрачених товарів (продукції) [33]. 

Відповідно до п. 214.7 ст. 214 ПК України при псуванні, знищенні, втраті 

підакцизних товарів (продукції), крім випадків, передбачених у п. 216.3 ст. 216 

цього Кодексу, базою оподаткування є вартість та обсяги втрачених товарів 

(продукції), що перевищують встановлені норми втрат згідно з п. 214.6 ст. 214 

цього Кодексу [33]. 

Пункт 216.3 ст. 216 ПК України передбачає, що у разі втрати товарів, що 

перебувають під митним контролем у митних режимах, в яких надано звільнення 

або умовне звільнення від оподаткування, нецільового використання цих товарів 

або в разі невиконання у строки, встановлені Митним кодексом України, заходів 

щодо завершення таких митних режимів суми податку, що підлягають сплаті, 

визначаються виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок 

цього податку, що діяли на день подання митної декларації при розміщенні у 

відповідний митний режим. Особа, відповідальна за дотримання митного режиму, 

зобов'язана сплатити таку суму та пеню, нараховану відповідно до ст. 129 цього 
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Кодексу, розраховану з дня надання звільнення або умовного звільнення від 

оподаткування [33]. 

Як вбачається з наведеного, з метою обчислення акцизного податку у 

більшості випадках необхідно чітко встановити фізичні (якісні та кількісні) 

характеристики підакцизних товарів. Власне для ідентифікації товару як 

підакцизного та визначення його коду згідно УКТЗЕД необхідним є визначення тих 

чи інших якісних характеристик товару (який саме алкогольний напій, який вид 

пального тощо). Відповідні кількісні характеристики підакцизного товару 

враховуються при обчисленні суми акцизного податку із застосуванням 

специфічних ставок акцизного податку (що наразі превалюють та застосовуються 

до більшості підакцизних товарів). 

Саме тому в сфері акцизного оподаткування особливе місце займає 

фактичний контроль як на етапі виробництва, так і на етапі обігу підакцизних 

товарів. Особлива увага при цьому приділяється облікові об’єктів оподаткування 

(операцій з підакцизними товарами) та облікові самих підакцизних товарів.  

Наприклад, ст. 231 ПК України передбачений обов’язок платників податку 

при реалізації пального складати в електронній формі акцизну накладну за кожним 

кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД реалізованого пального та 

реєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних у порядку, визначеному 

законодавством. При цьому п. 231.9 ст. 231 ПК України встановлює, що виявлення 

розбіжностей даних декларацій з акцизного податку платника податків та даних 

Єдиного реєстру акцизних накладних є підставою для проведення контролюючими 

органами документальної позапланової виїзної перевірки особи, яка реалізує 

пальне, та у відповідних випадках отримувача пального [33]. 

Окрім цього, п. 230.1 ст. 230 ПК України передбачає, що акцизні склади, на 

території яких здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), змішування 

навантаження-розвантаження, зберігання пального, повинні бути обладнані 

витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками рівня таких товарів 

(продукції) у резервуарі, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі 

витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі. 
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Відпуск пального без наявності витратомірів-лічильників та рівнемірів-

лічильників забороняється [33]. 

З 1 липня 2019 року введені в дію зміни до ПК України (включаючи зміни до 

статей 230 та 231 ПК України), якими запроваджується схожий порядок системи 

електронного адміністрування спирту етилового [124]. Відповідно до п.п. 230.1.1 

п. 230.1 ст. 230 ПК України (в редакції, що вступає в дію з 01.07.2019 р.) акцизні 

склади, на території яких виробляється спирт етиловий, повинні бути обладнані на 

кожному місці отримання та відпуску спирту етилового, розташованому на 

акцизному складі, витратомірами-лічильниками спирту етилового, що призначені 

для безперервного вимірювання, запам'ятовування, фіксування та відображення в 

електронному вигляді даних про обсяг отримання або відпуску спирту етилового в 

декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C, та обсяг 

вмісту денатуруючих добавок, зареєстрованими в Єдиному державному реєстрі 

витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового [124]. 

Такий посилений фактичний контроль за обліком підакцизних товарів та 

операцій щодо їх обігу обумовлений не тільки специфікою самих підакцизних 

товарів та боротьбою з їх незаконним виробництвом і обігом, а й з особливостями 

обчислення акцизного податку з таких товарів, правильність якого безпосередньо 

залежить від належного визначення якісних та кількісних характеристик 

підакцизних товарів. 

У ПК України також передбачено дві окремих статті, що встановлюють 

особливості обчислення акцизного податку з тютюнових виробів: стаття 220 

«Особливості обчислення акцизного податку з тютюнових виробів за адвалорними 

ставками» та стаття 221 «Особливості обчислення акцизного податку з тютюнових 

виробів».  

Очевидним є майже ідентичні назви зазначених статей, що можна вважати їх 

структурною вадою. Подальший аналіз цих статей також свідчить про інші 

структурні недоліки, невідповідність їх змісту назвам, а також неузгодженість 

положень між собою. 
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Зокрема, ст. 220 ПК України, попри її назву, не передбачає ніяких 

особливостей обчислення акцизного податку за адвалорними ставками, а 

стосується виключно порядку встановлення максимальних роздрібних цін на 

підакцизні товари (продукцію). Разом з цим п. 221.1 ст. 221 ПК України 

встановлює, що обчислення сум податку з тютюнових виробів здійснюється 

одночасно за адвалорними та специфічними ставками [33]. З огляду на зазначене, 

вбачається колізія між назвою ст. 220 ПК України та положеннями п. 221 ст. 221 

ПК України.  

Як згадано вище, у ст. 220 ПК України передбачено порядок встановлення 

максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) шляхом їх 

декларування. Відповідно до п.п. 14.1.106 ст. 14 ПК України, максимальні 

роздрібні ціни – ціни, встановлені на підакцизні товари (продукцію з урахуванням 

усіх видів податків (зборів). Акцизний податок з реалізованих суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включається до 

максимальної роздрібної ціни. Максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари 

(продукцію) встановлюються виробниками або імпортерами товарів (продукції) 

шляхом декларування таких цін у порядку, встановленому цим Кодексом. Продаж 

суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на які 

встановлюються максимальні роздрібні ціни, не може здійснюватися за цінами, 

вищими за максимальні роздрібні ціни, збільшені на суму акцизного податку з 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів [33]. 

Буквальне прочитання положень п.п. 14.1.106 ст. 14 та ст. 220 ПК України 

може привести до висновку, що максимальні роздрібні ціни встановлюються щодо 

всіх підакцизних товарів (продукції). Так, наприклад, п. 220.3 ст. 220 ПК України 

закріплює, що в декларації повинні міститися відомості про встановлені 

виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на всі підакцизні товари 

(продукцію), що виробляються ним в Україні, або на всі підакцизні товари 

(продукцію), що імпортуються ним в Україну, і дата, з якої встановлюються 

максимальні роздрібні ціни [33].  
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Установлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на 

перелічені в декларації товари (продукцію) не пізніше ніж 10 числа 

запроваджуються з 15 числа місяця, в якому подається декларація, а установлені не 

пізніше ніж 25 числа – з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому декларацію 

подано центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і 

митну політику, і діють до їх зміни у порядку, встановленому цим Кодексом [33]. 

Хоча ПК України прямо не конкретизує, на які саме підакцизні товари 

(продукцію) встановлюються максимальні роздрібні ціни, виходячи з системного 

аналізу положень ПК України та інших нормативно-правових актів, очевидним є 

те, що такі ціни встановлюються тільки на тютюнові вироби. Враховуючи 

вищенаведене, доцільно це прямо відобразити в ПК України, замінивши поняття 

«максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)» на «максимальні 

роздрібні ціни на тютюнові вироби». Зазначене також усунуло б певну 

термінологічну неточність між положеннями ПК України та Законом України від 

19.12.1995 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 

етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». 

Стаття 11-1 цього Закону має назву «Максимальна роздрібна ціна» та передбачає, 

шо встановлена виробником або імпортером максимальна роздрібна ціна на 

тютюнові вироби наноситься на пачку, коробку або сувенірну коробку тютюнових 

виробів разом з датою їх виготовлення [125]. 

При цьому вважаємо за доцільне змінити назву статті 220 ПК на таку: 

«Встановлення максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби», оскільки така 

назва відповідала би змісту цієї статті. 

Відповідно до п. 221.3 ст. 221 ПК України за наявності у місці торгівлі 

тютюновими виробами таких виробів одного найменування, на пачках, коробках 

та сувенірних коробках яких зазначені різні максимальні роздрібні ціни, продаж 

таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими ніж ті, що зазначені 

на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках, збільшеними на суму 

акцизного податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 

тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну [33]. 
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Вважаємо, що для вдосконалення структури Розділу VI ПК України, 

логічніше було би перемістити цей пункт до ст. 220 ПК України, оскільки він також 

стосується максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби. 

Загалом положення ст. 221 ПК України є досить різними за своїм змістом та 

колом питань, які вони охоплюють. Так п. 221.4 та п. 221.5 ст. 221 ПК України не 

стосуються порядку обчислення акцизного податку, а мають відношення до 

контролю в сфері роздрібної торгівлі та реалізації тютюнових виробів. З огляду на 

зазначене, вважаємо за доцільне перемістити їх до ст. 228 ПК України. Фактично 

особливості обчислення акцизного податку з тютюнових виробів закріплені лише 

в трьох пунктах ст. 221 ПК України, а саме: п. 221.1, п. 221.2 та п. 221.6 цієї статті. 

Згідно з п. 221.2 ст. 221 ПК України при визначенні податкового зобов'язання 

на сигарети одного найменування сума акцизного податку, обчислена одночасно за 

встановленими адвалорною та специфічною ставками акцизного податку, не 

повинна бути меншою встановленого мінімального акцизного податкового 

зобов'язання [33].  

Відповідно до п.п. 14.1.114 ст. 14 ПК України мінімальне акцизне податкове 

зобов’язання – це мінімальна величина податкового зобов'язання зі сплати 

акцизного податку з сигарет, виражена у твердій сумі за 1000 штук сигарет одного 

найменування, реалізованих на митній території України чи ввезених на митну 

територію України [33]. 

Стаття 215 ПК України встановлює мінімальне акцизне зобов’язання для 

сигарет без фільтра, цигарки (код товару згідно УКТЗЕД 2402 20 90 10) та сигарет 

з фільтром (код товару згідно УКТЗЕД 2402 20 90 20) [33].  

Окрім цього, з 01.01.2025 р. розпочне свою дію п. 221.6 ст. 221 ПК України, 

який передбачає, що частка загальної суми податкових зобов'язань з акцизного 

податку на сигарети повинна становити не менше 60 відсотків середньозваженої 

роздрібної ціни продажу сигарет. У разі якщо частка загальної суми податкових 

зобов'язань з акцизного податку на сигарети за попередній рік менша за 60 відсотків 

середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет за той самий рік, під час 

визначення податкового зобов'язання на сигарети за кодами УКТ ЗЕД 2402 20 90 
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10, 2402 20 90 20 з 1 квітня до 31 грудня поточного року сума акцизного податку 

не повинна бути меншою за встановлене мінімальне акцизне податкове 

зобов'язання, помножене на коефіцієнт 1,1 [33]. 

Таким чином, до особливостей порядку обчислення акцизного податку з 

тютюнових виробів в Україні можна віднести:  

 встановлення максимальних роздрібних цін виробниками та імпортерами 

шляхом їх декларування;  

 обчислення суми акцизного податку одночасно за встановленими 

адвалорною та специфічною ставками; 

 встановлення мінімального акцизного податкового зобов’язання. 

Окрім цього, варто звернути увагу на особливості зв’язку порядку 

обчислення акцизного податку з податковим періодом. Так, як зазначено вище, 

більшість податків за загальним правилом обчислюються за результатами 

податкового періоду. Однак обчислення акцизного податку за певними об’єктами 

оподаткування не прив’язується до встановленого податкового періоду і 

здійснюється не на останню дату такого податкового періоду, а на дату настання 

певного юридичного факту (здійснення операції), що визнається об’єктом 

оподаткування.  

Більше того, обчислення акцизного податку в таких випадках проводиться до 

моменту фактичного настання відповідного юридичного факту (об’єкта 

оподаткування). Розраховуючи базу оподаткування, платник акцизного податку 

зобов’язаний визначити наперед певні характеристики об’єкта оподаткування 

(операції, яку він має намір здійснити з підакцизними товарами) та підакцизних 

товарів, після чого застосувати відповідну ставку та обчислити суму податку.  

В якості прикладу можна навести ситуацію з придбанням марок акцизного 

податку виробниками алкогольних напоїв. Зокрема, відповідно до п. 226.12 ст. 226 

ПК України серед документів, на підставі яких провадиться продаж марок 

акцизного податку вітчизняним виробникам алкогольних напоїв, вказані довідки 

про сплату суми податку, яка розрахована за ставками для готової продукції (для 

вітчизняних виробників алкогольних напоїв, для виробництва яких 
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використовується спирт етиловий неденатурований) [33]. Отже, у розглядуваному 

випадку платники податку – виробники алкогольних напоїв здійснюють 

обчислення та сплату акцизного податку до моменту настання об’єкта 

оподаткування (до моменту реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів). 

До того ж обчислення акцизного податку не завжди виконується з метою його 

подальшої сплати. Зокрема, це стосується обчислення суми акцизного податку для 

цілей випуску податкового векселя відповідно до ст. 229 ПК України. Цей вид 

податкового векселя є способом гарантування цільового використання певних 

видів підакцизних товарів, які використовуються в якості сировини у виробництві 

певної продукції та до яких застосовується нульова ставка акцизного податку.  

Видача податкового векселя відповідно до ст. 229 ПК України передбачає 

здійснення розрахунку (обчислення) суми податку: 

 нарахованого на обсяг речовин, що отримуються виходячи із ставки, 

визначеної у п. 215.3 ст. 215 ПК України (п.п. 229.1.2 ст. 229 ПК України); 

 нарахованого на обсяг речовин, що отримуються виходячи із ставки, яка 

визначається як різниця між ставкою акцизного податку, що передбачена п. 215.3 

ст. 215 цього розділу, та ставкою 0 євро за 100. 0 кг (п.п. 229.2.3, п.п. 229.4.3, 

п.п. 229.6.2 ст. 229 ПК України); 

 що справляється при ввезенні товарів відповідно до законодавства 

(п.п. 229.3.4, п.п. 229.5.3, п.п. 229.7.3 ст. 229 ПК України) [33]. 

Цей вид податкового векселя вважається погашеним без сплати акцизного 

податку коштами у разі документального підтвердження факту цільового 

використання вищевказаних речовин. З огляду на зазначене, основним 

функціональним призначенням дій платника податку з обчислення акцизного 

податку в розглядуваному випадку є не розрахунок суми, що підлягає сплаті до 

бюджету, а розрахунок суми податку для видачі податкового векселя (як умови 

застосування нульової ставки акцизного податку до операцій з отримання або 

ввезення відповідних підакцизних товарів).  

Таким чином, аналіз Розділу VІ ПК України свідчить про те, що його 

положення стосовно порядку обчислення акцизного податку є казуїстичними та 
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невпорядкованими, а тому необхідним вбачається змістовне та структурне 

вдосконалення положень цього Розділу. Безперечно, якість правової регламентації 

порядку обчислення податку безпосередньо впливає на те, чи буде податок 

розрахований та сплачений у повному обсязі. Загальним для всіх випадків 

обчислення акцизного податку можна вважати правило, що саме підакцизні товари 

покладені в основу порядку обчислення акцизного податку та від них залежить 

подальше визначення інших елементів – ставки податку та бази оподаткування. 

При обчисленні акцизного податку насамперед необхідним є чітке визначення виду 

підакцизного товару та відповідної ставки акцизного податку, що до нього 

застосовується. При цьому в системі акцизів існує диференціація ставок податку як 

за видом (абсолютна, адвалорна та абсолютна і адвалорна одночасно), так і за 

розміром. Вид ставки податку впливає на порядок визначення бази оподаткування 

акцизним податком. Зазначене демонструє особливість функціонального 

взаємозв’язку різних елементів юридичної конструкції акцизного податку для 

цілей його обчислення. 
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2.4 Порядок та строки сплати акцизного податку і подання податкової 

звітності 

 

Згідно зі ст. 36 ПК України податковим обов'язком визнається обов'язок 

платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору 

в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи. 

Більше того, відповідно до ст. 38 ПК України виконанням податкового обов’язку 

визнається сплата в повному обсязі платником відповідних податкових зобов’язань 

у встановлений податковим законодавством строк. Порядок та строк сплати 

податку відповідно до ст. 7 ПК України є обов’язковими елементами, які мають 

бути визначені при встановленні будь-якого податку [33].  

У науковій літературі порядок сплати податків зазвичай розглядається у 

межах загальних досліджень щодо правового механізму податку та його елементів. 

Окрім цього, науковцями досліджується власне сплата податку як певна сукупність 

дій платника податку, спрямована на виконання його податкового обов’язку. Так 

М. Кучерявенко визначає сплату податку як сукупність дій платника податку щодо 

фактичного внесення сум податку, які підлягають сплаті до відповідного бюджету 

або цільового фонду [9, c. 230]. На думку І. Кучерова, сплата податку являє собою 

дії платника податку з передання грошових коштів, сума яких визначається 

юридичною конструкцією податку відносно кожного конкретного платника 

податку, у розпорядження держави та муніципальних утворень в якості податкових 

доходів бюджету [118, c. 348].  

Аналізуючи структуру правового інституту сплати податків, Д. Занкін 

приходить до висновку, що найістотнішу частину цього інституту становлять 

норми, які безпосередньо регулюють відносини з внесення платниками податків до 

бюджету сум податків. При цьому дослідником сформульовано наукове 

визначення сплати податків як інституту податкового права, під яким розуміється 

відокремлений комплекс правових норм, що породжують і регулюють за 

допомогою специфічних прийомів та способів відносини зі сплати податків, у 

межах яких платник (організація чи фізична особа) зобов’язаний на безвідплатній 
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та безповоротній основі внести до бюджету встановлену суму податку, а держава 

має право вимагати належного виконання цього обов’язку [126, c. 14–15]. 

О. Марушева характеризує порядок сплати податку як способи внесення 

платником податку або податковим агентом суми податку до відповідного 

бюджету [127, c. 55]. Д. Тютін зазначає, що порядок сплати податку може бути 

визначений як сукупність дій платника податку або іншої особи, в результаті 

здійснення яких податок вважається сплаченим [128, c. 183]. У підручнику 

«Податкове право» під редакцією С. Пепеляєва порядок сплати податку 

розглядається як технічні прийоми внесення платником податку або фіскальним 

агентом суми податку до відповідного бюджету (фонду) [19, c. 152]. Схожої позиції 

дотримується В. Іванова, яка вказує, що порядок сплати податку – це 

організаційно-технічні прийоми виконання податкового обов’язку. На думку 

дослідниці, порядок сплати податку включає в себе такі складові частини як: 

а) напрямок платежу, тобто визначення бюджету (позабюджетного фонду), до 

якого сплачується податок; б) засоби платежу (зазвичай національна валюта); 

в) механізм платежу (в готівковій чи безготівковій формі); г) обсяг платежу 

(разовою сумою чи авансовими платежами) [129, c. 307].  

М. Кучерявенко вказує, що при сплаті платник податків повинен знати: 

– напрям платежу (до Державного чи місцевого бюджету); 

– джерело сплати податку (у гривнях); 

– механізм платежу (у безготівковому чи готівковому порядку, 

натуральному); 

– підстава платежу (сплата податку чи збору); 

– особливості контролю за сплатою податку» [9, c. 79]. 

Об’єднуючи вищевказані позиції провідних науковців, вважаємо, що порядок 

сплати податку, як обов’язковий елемент правового механізму податку, – це 

встановлена податковим законодавством сукупність правил, відповідно до яких 

платник податку або податковий агент вносить суму податку до відповідного 

бюджету. Визначення порядку сплати податку як сукупності певних правил, на 

нашу думку, вбачається логічнішим та відповідає розумінню порядку сплати 
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податку як елементу, що має бути передбачений при встановленні податку, 

оскільки за загального розуміння податково-правове регулювання передбачає 

встановлення певних правил поведінки в конкретній сфері суспільних відносин. 

Водночас, порядок сплати податку неодмінно передбачає технічні прийоми 

внесення суми податку до бюджету, проте не обмежується тільки ними, а включає 

в себе також інші положення, що стосуються сплати податку як елементу правового 

механізму податку та підстави припинення податкового обов’язку. Зокрема, ми 

поділяємо позицію авторів підручника «Податкове право» під ред. С. Пепеляєва, 

що порядок сплати податку передбачає визначення таких елементів: напрямку 

платежу, коштів сплати податку, механізму платежу [19, c. 152–153]. 

Сплата податку, як елемент податкового обов’язку платників податку, 

передбачає не просто внесення сум податку до відповідного публічного грошового 

фонду, а здійснення такого внесення у встановлені законом строки. Саме тому в 

науковій літературі досить часто строк сплати податку розглядається як елемент 

порядку сплати податку в цілому. В. Лук’янов вказує, що сплата податку 

передбачає визначення таких положень: строк сплати, форма платежу, засоби 

сплати податку, обсяг платежу, механізм платежу, напрямок платежу, спосіб 

сплати, контроль за сплатою податку [130, c. 18]. 

На думку В. Хомутинніка, крім строку, до порядку сплати податку, як 

додаткового елементу податкового механізму, фактично входить і низка інших 

складових. Найсуттєвішими з них виступають безпосередній суб’єкт виконання дій 

зі сплати податку, форма та грошова одиниця платежу, місце проведення 

податкового платежу. Всі вони є важливими для налагодженого справляння 

податків і зборів та мають обов’язково враховуватись законодавцем при 

регулюванні відносин оподаткування [98, c. 147].  

Втім, на нашу думку, строк та порядок сплати податку є хоча й 

взаємопов’язаними, але все ж таки окремими та різними за змістом елементами 

правового механізму податку. Згідно зі ст. 7 ПК України строк та порядок сплати 

податку визначені разом єдиним пунктом як елементи, що мають бути обов’язково 
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визначені при встановленні податку [33]. Однак у подальшому в статтях 31 та 35 

ПК України український законодавець розкриває кожний із цих елементів окремо.  

Так, загальні положення щодо порядку сплати податків в Україні закріплені 

у ст. 35 ПК України, відповідно до якої сплата податків та зборів здійснюється в 

грошовій формі у національній валюті України, крім випадків, передбачених цим 

Кодексом або законами з питань митної справи. Пункт 35.2 ст. 35 ПК України 

передбачає, що сплата податків та зборів здійснюється в готівковій або 

безготівковій формі, крім випадків, передбачених цим Кодексом або законами з 

питань митної справи [33]. 

Окрім цього, певні положення, які безпосередньо стосуються порядку сплати 

податків та зборів, закріплені в інших статтях ПК України. Зокрема, п. 38.2 ст. 38 

ПК України встановлює, що сплата податку та збору здійснюється платником 

податку безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим законодавством, – 

податковим агентом, або представником платника податку [33].  

Строком сплати податку та збору згідно з п. 31.1 ст. 31 ПК України 

визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового 

обов'язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується 

останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути 

сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, 

що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно. 

Строк сплати податку та збору обчислюється роками, кварталами, місяцями, 

декадами, тижнями, днями або вказівкою на подію, що повинна настати або 

відбутися [33]. 

Відповідно до ст. 38 ПК України виконанням податкового обов'язку 

визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових 

зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк [33]. Отже, сплата 

податку як частина та завершальна стадія виконання податкового обов’язку 

платником податку, передбачає дотримання останнім як порядку сплати податку, 

так і строків такої сплати. 
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Важливо відмітити, що процес сплати податку передбачає також участь 

банківських і кредитних установ, які задіяні під час фактичного перерахування до 

бюджету грошових коштів у рахунок сплати податку. А тому на практиці часто 

виникають спори щодо своєчасності сплати податку у випадку, коли банк затримав 

переказ коштів платника податку до відповідного бюджету.  

Наразі Верховний Суд України виробив правову позицію, що 

конституційний обов'язок платника зі сплати податку/збору слід вважати 

виконаним з дати подання до обслуговуючого банку платіжного доручення на 

перерахування до бюджету грошових коштів з рахунку платника в банку за 

наявності в нього достатнього грошового залишку на день платежу. При цьому 

платник не несе відповідальності за дії банківських і кредитних установ, які беруть 

участь у багатостадійному процесі сплати та перерахування податків/зборів до 

бюджету. Тобто за наявності в платника відповідних доказів, що підтверджують 

виконання всіх передбачених законодавством умов для визнання його 

добросовісним платником, обов'язок зі сплати відповідної суми податкового 

(грошового) зобов'язання слід визнати виконаним, незалежно від фактичного 

зарахування платежу до бюджетної системи України. Зазначені висновки містяться 

у Постанові Верховного Суду України від 28.08.2018 р. у справі № 803/1054/17 

[131] та Постанові Верховного Суду України від 16.10.2018 р. у справі 

№ 804/5008/17 [132]. 

Варто відмітити, що такий підхід фактично зводить сам процес сплати 

податку до подання платіжного доручення на перерахування до бюджету грошових 

коштів до обслуговуючого банку та забезпечення наявності на рахунку достатньої 

суми коштів для такого перерахування. За такого розуміння сплата податку 

обмежується відносинами між платником податків та банком. Однак, виходячи з 

наукового розуміння сплати податку, а також системного аналізу положень статей 

35, 36, 38 ПК України порядок сплати податку, як елемент правового механізму 

податку, не обмежується правилами щодо заповнення та подання платіжного 

доручення, а передбачає загальні положення щодо здійснення сплати у спосіб та у 

формі, передбаченими законодавством, з дотриманням встановлених для такої 
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сплати строків. Отже, висновки Верховного Суду України не повинні звужувати 

розуміння порядку сплати податку, а мають враховуватися виключно в контексті 

моменту виконання платником свого обов’язку зі сплати податку для вирішення 

питання відповідальності за несвоєчасність здійснення такої сплати. 

У статтях 31, 35, 38 ПК України законодавець визначив форму та грошову 

одиницю податкового платежу, суб’єктів, які мають здійснювати сплату податку, а 

також загальні положення щодо розуміння строків сплати податку та їх 

обчислення. Втім деталізація порядку та строків сплати податків міститься в 

спеціальних розділах ПК України щодо кожного податку окремо. 

Порядок сплати податку, як певний процесуальний елемент юридичної 

конструкції податку, безпосередньо пов’язаний з іншими елементами, такими як 

порядок обчислення податку та податковий період. За загальним правилом, їх 

функціональний взаємозв’язок можна виразити таким чином: платник податку має 

сплатити в установлений законом строк суму податку, яка була ним обчислена за 

певний податковий період.  

На думку В. Іванової, порядок обчислення податку, строки сплати податку та 

порядок сплати податку утворюють групу елементів, що визначають порядок 

виконання обов’язку зі сплати податку. До цієї групи дослідниця також включає: 

а) ставку податку та базу оподаткування, взаємопов’язані масштабом податку та 

одиницею бази оподаткування; б) податковий період та звітний період [133, c. 10]. 

В. Капустник наголошує на тісному зв’язку податкового періоду з порядком та 

способом сплати податку. Порядок сплати податку фактично обмежується в часі 

плином податкового періоду (або його складових – звітних періодів), тоді як спосіб 

сплати податку (деклараційний або авансовий) також прив’язується до меж 

податкового або звітного періоду [122, c. 10]. 

Однак акцизний податок щодо певних об’єктів оподаткування обчислюється 

та сплачується не за податковий період (та не за підсумками такого періоду), а щодо 

кожного такого об’єкта оподаткування окремо, про що детально зазначено далі в 

цьому підрозділі. Більше того, власне обчислення акцизного податку не завжди 
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передбачає обов’язкову наступну його сплату, як це продемонстровано в ситуації з 

видачею податкового векселя відповідно до ст. 229 ПК України. 

Порядок та строки сплати акцизного податку закріплено у ст. 222 ПК 

України. Крім цього, певні положення щодо порядку сплати акцизного податку 

містяться також у ст. 217 ПК України (попри її назву «Порядок обчислення податку 

з товарів, вироблених на митній території України, а також реалізованих суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі»). Зокрема, п. 217.3 ст. 217 ПК України 

передбачає, що податок з товарів (продукції), вироблених на митній території 

України, на які встановлені ставки податку в іноземній валюті, сплачується у 

національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної 

валюти, встановленим Національним банком України, що діє на перший день 

кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається 

незмінним протягом кварталу. Відповідно до п. 217.4 ст. 217 ПК України 

забороняється сплата сум податку шляхом взаємних заліків, зустрічних 

зобов'язань, векселями та в інших формах, що не передбачають сплати сум такого 

податку коштами [33]. 

Повертаючись до ст. 222 ПК України, можна відмітити, що законодавець 

структурно відмежовує на рівні окремих пунктів порядок і строки сплати акцизного 

податку:  

 з підакцизних товарів, вироблених на митній території України, а також 

реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі (п. 222.1 ст. 222 ПК 

України); 

 у разі ввезення підакцизних товарів на митну територію України (п. 222.2 

ст. 222 ПК України); 

 при реалізації суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів (п. 222.3 ст. 222 ПК України) [33]. 

При цьому очевидним є дублювання положень про строки сплати податку 

при реалізації суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

(у п. 222.1 та п. 222.3 ст. 222 ПК України), яке можна вважати недоліком 

законодавчої техніки, а тому потребує свого усунення. У зв’язку з цим вважаємо за 
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доцільне виключити згадування про сплату податку з підакцизних товарів, 

реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, в п. 222.1 ст. 222 ПК 

України, виклавши її в такій редакції: «Строки сплати податку з підакцизних 

товарів, вироблених на митній території України».  

Подальший аналіз ст. 222 ПК України демонструє, що в податковому 

законодавстві України відсутній єдиний порядок та строк для сплати акцизного 

податку. Диференціацію порядку та строків сплати за певними об’єктами 

оподаткування та підакцизними товарами можна вважати особливістю сплати 

акцизного податку. 

Крім цього, на відміну від більшості інших податків, сплата акцизного 

податку лише в двох випадках пов'язана із встановленим податковим періодом. 

Зокрема, відповідно до п.п. 222.1.1 ст. 222 ПК України при виробленні підакцизних 

товарів на митній території України, а також реалізації підакцизних товарів 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі суми податку перераховуються до 

бюджету протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем 

відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання 

податкової декларації за місячний податковий період [33]. 

В інших випадках сплата акцизного податку не пов’язана з податковим 

періодом, а здійснюється щодо кожного окремого об’єкта оподаткування – до або 

в момент його настання як юридичного факту: 

 при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

податок сплачується до або в день подання митної декларації (п.п. 222.2.1 ст. 222 

ПК України); 

 у разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію 

України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з 

доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації (п.п. 222.2.2 ст. 222 

ПК України); 

 при виробленні підакцизних товарів з давальницької сировини податок 

сплачується не пізніше дати відвантаження готової продукції (п.п. 222.1.4 ст. 222 

ПК України); 
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 при виробництві алкогольних напоїв, для яких використовується спирт 

етиловий неденатурований, податок сплачується при придбанні марок акцизного 

податку (п.п. 222.1.2 ст. 222 ПК України); 

 при виробництві тютюнових виробів податок сплачується протягом 

п’ятнадцяти робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у 

разі потреби) на день подання податкової декларації (п.п. 222.1.2 ст. 222 ПК 

України)4; 

 при виробництві вин виноградних з додаванням спирту та міцних, 

вермутів, інших зброджених напоїв з додаванням спирту, сумішів із зброджених 

напоїв з додаванням спирту, сумішів зброджених напоїв з безалкогольними 

напоями з додаванням спирту, податок сплачується при придбанні марок акцизного 

податку (п.п. 222.1.3 ст. 222 ПК України); 

 при переобладнанні вантажного транспортного засобу у легковий 

автомобіль податок сплачується до моменту реєстрації або перереєстрації 

переобладнаного вантажного транспортного засобу (п.п. 222.2.4 ст. 222 ПК 

України) [33]. 

Сплату акцизного податку до моменту настання юридичного факту – об’єкта 

оподаткування можна визнати авансовою. При цьому в юридичній літературі 

авансові податкові платежі розглядають у межах так званого «деклараційного 

способу» сплати податку, під яким розуміється спосіб реалізації платником 

податків обов’язку зі сплати податку на підставі надання в податкові органи 

офіційної заяви (декларації) про одержані доходи за певний період і про свої 

податкові обов’язки. Як вказує М. Кучерявенко, такий спосіб не виключає й 

поетапного внесення сум податку у формі авансових (проміжних) платежів. 

Авансовий податковий платіж являє собою спосіб сплати податку, при якому суми, 

                                                            
4 Щодо сплати акцизного податку при виробництві тютюнових виробів передбачена часткова, 
опосередкована прив’язка до податкового періоду, оскільки податок сплачується протягом 
п’ятнадцяти робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) 
на день подання податкової декларації, яка в свою чергу, відповідно до ст.223 ПК України 
подається не пізніше 20 числа наступного звітного (податкового) періоду. 
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що підлягають внесенню в бюджет, сплачуються у встановленому порядку до 

настання строку платежу по податку [9, c. 236]. 

Описуючи деклараційний спосіб сплати податку, автори підручника 

«Податкове право» під ред. С. Пепеляєва також зазначають про можливість 

застосування проміжних (авансових) внесків, які зазвичай встановлюються 

виходячи з суми податку, сплаченої за попередній період, або ж на підставі сум 

податку, що передбачається платником податку. По закінченні звітного періоду 

проводиться розрахунок фактичної суми податку. Авансові платежі зараховуються 

до сплати цієї суми [19, c. 150–151]. 

Однак у разі сплати акцизного податку до моменту настання юридичного 

факту (фактичного здійснення операції, що визнається об’єктом оподаткування) не 

можна вести мову про авансові платежі в тому розумінні, що пропонується у 

вищевказаних наукових джерелах, у межах деклараційного способу сплати 

податку. Сплата акцизного податку в розглядуваному випадку заснована не на 

передбачуваній сумі податку, а є результат обчислення податку з конкретного 

об’єкта та бази оподаткування. Власне наступне подання декларації з акцизного 

податку є лише завершальною, суто звітувальною дією з боку платника податку, 

проте сама сплата податку в повному розмірі вже відбулася до моменту такого 

подання. 

З цього приводу заслуговують на увагу висновки В. Хомутинніка щодо 

конструкції авансових платежів та варіантів її закріплення в законодавстві. 

Зокрема, дослідник зазначає про можливість як прямої вказівки на авансовість 

сплачуваного податкового платежу (п. 266.10 ст. 266 ПК України), так і непряме 

авансування через використання такої конструкції об’єкта оподаткування і строку 

сплати податку, коли платник ще не отримав своєї вигоди, але вже має обов’язок 

сплатити кошти до бюджету (п. 187.8 ст. 187, п. 216.4 ст. 216 ПК України) [98, 

c. 146].  

Більше того, у ситуації з попередньою (авансовою) сплатою акцизного 

податку, така сплата виступає необхідною умовою для того, щоб платник податку 

легально здійснив відповідну дію (операцію) з підакцизним товаром. Наприклад, 
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умовою для легального ввезення на митну територію України підакцизних товарів 

(продукції) є сплата податку до або в день подання митної декларації. Так само 

умовою державної реєстрації або перереєстрації переобладнаного вантажного 

транспортного засобу в легковий автомобіль є надання органові внутрішніх справ 

квитанції або платіжного доручення про сплату податку з відміткою банку про дату 

виконання платіжного доручення (п.п. 222.2.4 ст. 222 ПК України). 

Окремо варто зупинитися на використанні марок акцизного податку та 

їхньому місці в порядку сплати податку. У науковій літературі використання 

акцизних марок пов’язується з так званим «бандерольним» способом сплати 

акцизного податку. Як зазначає М. Кучерявенко, такий спосіб сплати полягає в 

авансовому перерахуванні суми грошових обов’язків за акцизом при придбанні 

марок акцизного податку [9, c. 412]. Д. Гетманцев виділяє сплату акцизного 

податку із застосуванням акцизних марок як окремий самостійний спосіб сплати 

податку, поряд із застосуванням податкових бондів – цінних паперів, емітованих 

банками чи страховими компаніями, що гарантують сплату податку на товари, які 

знаходяться на території складу чи на виробничій території, у випадку якщо 

фактичний платник не виконає свої податкові зобов’язання, а також сплатою 

готівковим платежем [10, c. 285]. Як на один із різновидів механізму платежу, на 

придбання марок акцизного податку вказує С. Пепеляєв, який зазначає, що для 

забезпечення повноти збору акцизів та уникнення нелегального ввезення та 

декларування підакцизних товарів законодавством може бути запроваджений 

авансовий порядок справляння акцизів у формі продажу марок акцизного збору 

встановленого зразка [19, c. 153]. 

Однак аналіз порядку сплати акцизного податку згідно з податковим 

законодавством України дає підстави для висновку, що акцизні марки не можна 

вважати способом сплати акцизного податку. Відповідно до п.п. 14.1.107 ст. 14 ПК 

України марка акцизного податку – спеціальний знак для маркування алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів, віднесений до документів суворого обліку, який 

підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на 

території України цих виробів [33]. 
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Пункт 226.2 ст. 226 ПК України передбачає, що наявність наклеєної в 

установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці 

(упаковці) алкогольного напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з 

умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів 

споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення 

товарів [33]. 

Отже, відповідно до чинного податкового законодавства України марки 

акцизного податку виконують такі функції: 

 підтвердження сплати акцизного податку; 

 підтвердження легальності ввезення та реалізації на території України 

відповідних підакцизних товарів. 

Сплата акцизного податку та придбання акцизних марок є окремими діями, 

які не вчиняються одночасно. Оскільки марки акцизного податку є підтвердженням 

сплати суми податку, то сплата податку передує придбанню таких марок. 

Відповідно до п. 226.12 ст. 226 ПК України продаж марок акцизного податку 

вітчизняним виробникам алкогольних напоїв і тютюнових виробів провадиться на 

підставі:  

 довідок про сплату суми податку, яка розрахована за ставками на готову 

продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт 

етиловий неденатурований);  

 заявки-розрахунку кількості марок акцизного податку (далі – заявка-

розрахунок);  

 звіту про використання марок, придбаних у попередньому місяці, за 

затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну фінансову політику, формою у двох примірниках, один з яких 

залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця) – у виробника;  

 платіжного документа на перерахування плати за марки з відміткою банку 

про дату виконання платіжного доручення [33].  
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Довідка про сплату суми податку формується підрозділом контролюючого 

органу, на який покладено функції адміністрування акцизного податку, для 

пред'явлення продавцеві марок акцизного податку. 

Пункт 226.13 ст. 226 ПК України передбачає, що кількість марок акцизного 

податку, яку можуть отримати виробники алкогольних напоїв, для виробництва 

яких використовується спирт етиловий неденатурований, визначається відповідно 

до сплаченої суми податку. Виробники тютюнових виробів та алкогольних напоїв, 

для виробництва яких не використовується спирт етиловий неденатурований, 

визначають потребу в марках акцизного податку з урахуванням планових 

щомісячних обсягів реалізації продукції [33]. 

Виробники тютюнових виробів при придбанні акцизних марок здійснюють 

обчислення акцизного податку, проте сплачують його протягом п’ятнадцяти 

робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) 

на день подання податкової декларації. Проте функціональне призначення 

маркування тютюнових виробів є таким же самим – підтвердження сплати 

акцизного податку, легальності їх ввезення та/або реалізації. 

Отже, придбання акцизних марок не є способом сплати акцизного податку, 

проте є способом підтвердження такої сплати для цілей податкового контролю. Для 

підакцизних товарів, які підлягають маркуванню, податкове законодавство 

безпосередньо пов’язує легальність їх ввезення та/або реалізацію не просто з 

авансовою сплатою акцизного податку, а й з фактичним підтвердженням такої 

сплати щодо кожної окремої одиниці підакцизного товару шляхом наклеювання на 

неї акцизної марки.  

Розглядаючи порядок сплати акцизного податку, варто додатково зупинитися 

на механізмі використання податкових векселів. Підпункт 14.1.176 ст. 14 ПК 

України встановлює, що податковий вексель, авальований банком (податкова 

розписка) (далі – податковий вексель) – простий вексель, авальований банком, що 

видається векселедавцем: до отримання з акцизного складу спирту етилового, до 

отримання з нафтопереробного підприємства нафтопродуктів або до ввезення 

нафтопродуктів на митну територію України і є забезпеченням виконання ним 
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зобов'язання сплатити суму акцизного податку у строк, визначений статтями 225, 

229 цього Кодексу [33].  

Оскільки відповідно до чинного податкового законодавства України, 

механізм податкових векселів наразі використовуються виключно в сфері 

акцизного оподаткування, то його можна вважати особливістю порядку 

обчислення та сплати саме акцизного податку щодо певних категорій підакцизних 

товарів.  

Аналіз податкового законодавства України дає підстави виокремити два 

різновиди податкового векселя залежно від їх функціонального призначення та 

способу погашення.  

Перший вид податкового векселя передбачається статтею 225 ПК України. 

Відповідно до п. 225.1 ст. 225 ПК України суб'єкт господарювання зобов'язаний 

сплатити податок або подати контролюючому органу за своїм місцезнаходженням 

до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, 

призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів та вермутів), 

податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов'язання такого платника 

у строк до 90 календарних днів, починаючи з дня видачі податкового векселя, 

сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції [33]. 

Видача податкового векселя при цьому за своєю суттю передбачає певне 

відстрочення зобов’язання зі сплати акцизного податку суб’єктом господарювання, 

який отримує спирт етиловий неденатурований для перероблення на алкогольні 

напої (крім виноматеріалів та вермутів). Важливо відмітити, що саме такий підхід 

до розуміння сутності податкового векселя також відображається в листі 

Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби України від 

01.12.2015 р. № 26238/10/28-10-06-11 «Щодо порядку сплати та нарахування 

акцизного податку з виробництва алкогольних напоїв», у якому зазначено, що 

податковий вексель є засобом відстрочки сплати акцизного податку [134]. 

Відповідно до п. 225.3 ст. 225 ПК України скоригована сума податку в 

податковому векселі сплачується частково у разі придбання марок акцизного 

податку в період дії такого векселя. Пункт 225.4 ст. 225 ПК України встановлює, 
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що податковий вексель вважається погашеним векселедавцем у разі сплати суми 

податку в повному обсязі та в зазначений у податковому векселі строк [33]. 

Таким чином, податковий вексель, виданий відповідно до п. 225.1 ст. 225 ПК 

України, не є способом сплати акцизного податку, а є способом забезпечення такої 

сплати на період її відстрочення, що дорівнює строку дії податкового векселя. 

Більше того, ми вважаємо, що навіть у випадку непогашення такого податкового 

векселя, вчинення його протесту все рівно не можна вважати сплатою акцизного 

податку в розумінні ПК України. 

Як влучно наголошує Г. Калініченко, якщо правовідносини між платником 

податку та контролюючим органом є податковими, то відносини між банком, який 

авалював вексель, та контролюючим органом, у разі несплати податку 

векселедавцем, виходять за рамки вищезазначених [135, c. 9].  

Відповідно до п. 38.2 ст. 38 ПК України сплата податку та збору здійснюється 

платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим 

законодавством, – податковим агентом, або представником платника податку. 

Водночас згідно з п. 225.7 ст. 225 ПК України у разі якщо передбачений цією 

статтею податковий вексель не погашається у визначений строк, векселедержатель 

вчиняє протест такого векселя у неплатежі згідно із законодавством та звертається 

протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту до банку, який здійснив 

аваль цього векселя, з опротестованим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не 

пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з 

опротестованим векселем, переказати суму, зазначену в цьому векселі, 

векселедержателю [33].   

Відтак, податковий вексель у розглядуваному випадку є забезпеченням того, 

що держава однаково отримає відповідну суму коштів до бюджету, яка хоча й 

дорівнює сумі акцизного податку, що був розрахований на обсяг отриманої 

продукції, проте не може вважатися сумою податкового зобов’язання, яка 

сплачується самостійно платником податку. 

Другий вид податкового векселя передбачений статтею 229 ПК України та 

застосовується під час отримання таких підакцизних товарів: 
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 спирту етилового та біоетанолу, які використовуються для виробництва 

визначеної продукції (п. 229.1 ст. 229 ПК України); 

 нафтопродуктів, вироблених в Україні, що використовуються в якості 

сировини для нафтохімічної промисловості (п. 229.2 ст. 229 ПК України); 

 нафтопродуктів, ввезених в Україну, що використовуються в якості 

сировини для нафтохімічної промисловості (п. 229.3 ст. 229 ПК України); 

 нафтопродуктів, вироблених в Україні, що використовуються в якості 

сировини для хімічної промисловості (п. 229.4 ст. 229 ПК України); 

 нафтопродуктів, ввезених в Україну, що використовуються в якості 

сировини для хімічної промисловості (п. 229.5 ст. 229 ПК України); 

 речовин, що використовуються як компоненти вироблених в Україні 

моторних палив, які використовуються як сировина для хімічної промисловості 

(п. 229.6 ст. 229 ПК України); 

 речовин, що використовуються як компоненти ввезених в Україну 

моторних палив, які використовуються як сировина для хімічної промисловості 

(п. 229.7 ст. 229 ПК України) [33]. 

Щодо вищевказаних підакцизних товарів статтею 229 ПК України 

передбачена можливість застосування нульової ставки  акцизного податку за умови 

їх використання в якості сировини для виробництва певних видів продукції. 

Цей вид податкового векселя вважається погашеним без сплати акцизного 

податку коштами в разі документального підтвердження факту цільового 

використання вищевказаних речовин виключно як сировини у виробництві 

визначеної статтею 229 ПК України продукції (п.п. 229.1.8, 229.2.10, 229.3.12, 

229.4.10, 229.5.12, 229.6.9, 229.7.11 ст. 229 ПК України). Отже, його основним 

функціональним призначенням є гарантування цільового використання 

відповідних речовин, як умови застосування до них нульової ставки акцизного 

податку.  

Розглядаючи цей підвид податкового векселя, Г. Калініченко у своїй роботі 

зазначає, що його основною функцією є гарантування цільового використання 
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певних видів товарів, які платники податку отримують або ввозять на митну 

територію України. В якості особливості застосування такого податкового векселя 

дослідниця називає застосування пільгових ставок акцизного податку до певних 

видів товарів при його видачі, а також використання безгрошової форми його 

погашення шляхом надання доказів цільового використання підакцизних 

товарів [135, c. 11]. 

Зазначений висновок вбачається достатньо обґрунтованим щодо податкового 

векселя, передбаченого ст. 229 ПК України. У разі документального підтвердження 

факту цільового використання речовин для виробництва певної продукції, дійсно 

можна говорити про «чисту» безгрошову форму погашення податкового векселя, 

яка не передбачає жодних розрахунків та платежів ані між платником податку та 

бюджетом, ані між банком-авалістом та векселедержателем.  

Однак, у ситуації із застосуванням податкового векселя відповідно до ст. 225 

ПК України, його погашення так чи інакше передбачає певний рух грошових 

коштів – або під час сплати акцизного податку від платника податку до бюджету, 

або під час опротестування такого векселя від банка-аваліста до векселедержателя. 

У будь-якому разі бюджет має отримати відповідну суму грошових коштів – 

внаслідок сплати акцизного податку або ж опротестування податкового векселя. 

Знову ж таки, повертаючись до податкового векселя, передбаченого ст. 229 

ПК України, його опротестування та перерахування банком-авалістом суми, 

зазначеної в податковому векселі, не може вважатися сплатою акцизного податку 

як дією платника, спрямованою на виконання свого податкового обов’язку. 

Вчинення опротестування такого векселя фактично є свого роду санкцією – 

наслідком невиконання умов щодо цільового використання відповідних речовин.  

Для повноти викладення варто додати, що в разі нецільового використання 

суб'єктами господарювання відповідних речовин з таких суб'єктів також 

справляється штраф у розмірі, який обчислюється виходячи з обсягів використаних 

не за призначенням речовин та ставки акцизного податку, передбаченої п. 215.3 

ст. 215 ПК України, збільшеної в 1,5 рази (п.п. 229.1.17 п. 229.1, п.п. 229.2.16 
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п. 229.2, п.п. 229.3.18 п. 229.3, п.п. 229.4.16 п. 229.4, п.п. 229.5.18 п. 229.5, 

п.п. 229.6.14 п. 229.6, п.п  229.7.16 п. 229.7 ст. 229 ПК України). 

Отже, відповідно до чинного податкового законодавства України можна 

виділити два види податкового векселя, що використовуються в акцизному 

оподаткуванні: 

1) Податковий вексель як спосіб відстрочення сплати акцизного податку, 

передбачений ст. 229 ПК України, умовою погашення якого є сплата акцизного 

податку в повному обсязі та в зазначений у податковому векселі строк. Податковий 

вексель при цьому виступає засобом забезпечення такої сплати. 

2) Податковий вексель як гарантія цільового використання речовин 

(підакцизних товарів) для виробництва певної продукції, умовою погашення якого 

є документальне підтвердження факту такого цільового використання. Цей 

податковий вексель є засобом забезпечення обов’язку не щодо сплати акцизного 

податку, а щодо цільового використання підакцизних товарів як умови 

застосування нульової ставки акцизного податку до операцій з їх отримання або 

ввезення. 

З огляду на зазначене, вважаємо, що визначення податкового векселя, яке 

міститься в п.п. 14.1.176 ст. 14 ПК України, не відображає функціонального 

призначення та особливостей погашення податкових векселів, передбачених 

статтями 225 та 229 ПК України. У зв’язку з цим, пропонуємо викласти 

п.п. 14.1.176 ст. 14 ПК України 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». 

Окремо варто зупинитися на особливому порядку сплати акцизного податку 

з пального в межах функціонування системи електронного адміністрування 

реалізації пального. Правове регулювання порядку сплати акцизного податку з 
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пального передбачає складний процес проведення розрахунків з бюджетом з 

використанням електронних рахунків платників акцизного податку, відкритих у 

системі електронного адміністрування реалізації пального. Пункт 232.2 ст. 232 ПК 

України встановлює, що платникам акцизного податку автоматично відкриваються 

облікові картки в системі електронного адміністрування реалізації пального за 

кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД [33]. 

Відповідно до п. 2 Порядку електронного адміністрування реалізації 

пального, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. 

№ 113 (далі – Порядок № 113), рахунок у системі електронного адміністрування 

реалізації пального (далі – електронний рахунок) – це рахунок, відкритий платнику 

акцизного податку в Казначействі5, на який таким платником перераховуються 

кошти у сумі, необхідній для досягнення розміру суми акцизного податку, на яку 

платник податку має право подати заявку на поповнення/коригування обсягу 

залишків пального, на які він має право зареєструвати акцизні накладні та/або 

розрахунки коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних 

накладних [136]. Відповідно до п.п. 232.4.2 п. 232.4 ст. 232 ПК України у разі якщо 

у платника акцизного податку виникає потреба поповнити обсяги залишків 

пального в системі електронного адміністрування реалізації пального, він може 

зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального за умови наявності 

на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку, не менше ніж сума 

акцизного податку, розрахованого з обсягу пального у такій заявці [33]. 

Відповідно до п. 21 Порядку № 113 електронний рахунок відкривається 

платнику податку для перерахування акцизного податку в сумах, необхідних для 

реєстрації платником податку заявок на поповнення обсягів залишків пального. 

Кошти, зараховані платником податку на електронний рахунок, автоматично 

перераховуються Казначейством на бюджетний рахунок, призначений для сплати 

акцизного податку з реалізації пального, протягом операційного дня, в який такі 

кошти зараховані на електронний рахунок. Пункт 24 Порядку № 113 встановлює, 

                                                            
5 Державному Казначействі України. 
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що перерахування сум податкового зобов'язання з акцизного податку з 

реалізованого пального протягом звітного періоду, задекларованого в декларації з 

акцизного податку за звітний (податковий період), здійснюється платником 

податку самостійно з власного поточного рахунка до відповідного бюджету в 

строки, передбачені ПК України, з урахуванням сум податку, що були перераховані 

таким платником на його електронний рахунок [136]. 

Отже, у ситуації з акцизним податком з пального, сплата такого податку є 

складним, триваючим процесом, що здійснюється платниками податків у межах 

системи електронного адміністрування реалізації пального, та має особливе 

функціональне значення для цілей реєстрації платником податку заявок на 

поповнення обсягів залишків пального. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна відмітити, що порядок та строки 

сплати акцизного податку диференціюються за певними конкретними об’єктами 

оподаткування. Щодо більшості таких об’єктів передбачається авансова сплата 

акцизного податку, яка полягає в сплаті податку до або в момент виникнення 

об’єкта оподаткування (здійснення операції з підакцизними товарами). При цьому, 

акцизний податок сплачується не за підсумками встановленого податкового 

періоду, а за кожним конкретним об’єктом оподаткування окремо. Прив’язка 

сплати акцизного податку до податкового періоду передбачена тільки при 

виробленні підакцизних товарів на митній території України, а також реалізації 

підакцизних товарів суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі. Крім цього, 

авансова сплата акцизного податку є необхідною умовою для здійснення певних 

операцій з підакцизними товарами (наприклад, ввезення чи реалізації).  

Щодо алкогольних напоїв та тютюнових виробів з метою здійснення 

фактичного податкового контролю, передбачається використання системи 

маркування як способу підтвердження сплати акцизного податку. Проте власне 

придбання акцизних марок не може вважатися способом сплати акцизного податку, 

оскільки це є окремою, наступною за сплатою, дією, необхідною для легального 

ввезення та/або реалізації зазначених підакцизних товарів.  
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Так само не є способом сплати акцизного податку податкові векселі, 

застосування яких передбачено для певних категорій підакцизних товарів, які 

використовуються в якості сировини при виробництві відповідної продукції. 

Податковий вексель виступає: або засобом забезпечення сплати акцизного податку 

на період її відстрочення, що дорівнює строку, на який видається податковий 

вексель; або засобом забезпечення обов’язку щодо цільового використання 

підакцизних товарів як умови застосування нульової ставки акцизного податку. 

Застосування авансового способу сплати акцизного податку, а також системи 

маркування підакцизних товарів та механізму податкових векселів свідчать про 

особливий спосіб забезпечення дотримання публічних інтересів у вигляді 

мінімізації можливостей ухилення від сплати податку.  

В якості окремого елементу правового механізму податку в ст. 7 ПК України 

зазначений строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату 

податку [33]. М. Кучерявенко вказує, що податкова звітність здійснюється шляхом 

подання платником податків податкової документації – документів, які містять 

відомості про обчислення і сплату податку [9, c. 245]. Мета складання податкової 

звітності полягає у наданні податковим органам повної, достовірної інформації про 

наявність та рух об’єктів оподаткування платника податків протягом звітного 

періоду [137, c. 31]. 

Як відмічає В. Хомутиннік, порядок подання звітності про обчислення і 

сплату податку певною мірою виступає закономірним продовженням до порядку 

сплати податку. Подібно до останнього, строк подання податкової звітності є 

однією зі складових частин порядку подання звітності про обчислення і сплату 

податку. Враховуючи взаємопов’язаність обох вказаних порядків, у правових 

конструкціях податків та зборів нерідко відбувається їх певне поєднання, коли 

подана податкова звітність виступає основою для визначення порядку сплати [98, 

c. 151]. Зазначений висновок науковця потребує свого уточнення щодо подання 

податкової звітності з акцизного податку.  

За загальним правилом, встановленим ч. 1 ст. 57 ПК України, платник 

податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, 
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зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що 

настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим 

Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим 

Кодексом [33]. Такий спосіб законодавчого визначення строку сплати податку 

шляхом його прив’язки до граничного строку для подання податкової декларації є 

загальним для більшості податків. Важливо при цьому відмітити певну 

хронологічну послідовність, відповідно до якої сплата суми податкового 

зобов’язання здійснюється після подання декларації. Однак у ситуації з акцизним 

податком передбачена інша послідовність –  сплата цього податку передує поданню 

декларації, що детально описано далі у цьому підрозділі. 

Основним документом податкової звітності є податкова декларація, яку 

платники податків зобов’язані подавати у порядку та строки, встановлені 

податковим законодавством. Відповідно до п. 46.1 ст. 46 ПК України податкова 

декларація, розрахунок, звіт (далі – податкова декларація) – документ, що 

подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у 

випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, 

встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата 

податкового зобов'язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів 

(прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено 

звільнення платника податку від обов'язку нарахування і сплати податку і збору, чи 

документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь 

платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. 

Митні декларації прирівнюються до податкових декларацій для цілей нарахування 

та/або сплати податкових зобов'язань [33]. 

Згідно з п. 49.1 ст. 49 ПК України податкова декларація подається за звітний 

період в установлені цим Кодексом строки контролюючому органу, в якому 

перебуває на обліку платник податків. Пункт 49.2 ст. 49 ПК України передбачає, 

що платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний 

період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, 

які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати 
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податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей 

абзац застосовується до всіх платників податків, в тому числі платників, які 

перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності [33].  

При цьому п. 49.21 ст. 49 ПК України встановлює, що платники, визначені 

п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 цього Кодексу, а також платники, які мають діючі (у 

тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною 

продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов'язані за 

кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації 

незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному 

періоді [33]. 

Складення та подання декларації з акцизного податку визначається статтею 

223 ПК України. Пункт 223.1 ст. 223 ПК України закріплює, що базовий 

податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю [33]. 

Однак, як зазначено вище, сплата акцизного податку не у всіх випадках 

здійснюється за встановлений базовий податковий період. Зокрема, за більшістю 

об’єктів оподаткування акцизний податок сплачується до або в момент здійснення 

кожної окремої операції – об’єкта оподаткування, а не за результатами податкового 

періоду.  

А тому положення п. 223.1 ст. 223 ПК України щодо податкового періоду для 

сплати акцизного податку мають не загальний характер, а спеціальний – виключно 

щодо сплати акцизного податку при виробленні підакцизних товарів на митній 

території України, а також реалізації підакцизних товарів суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі. Нагадаємо, що відповідно до п.п. 222.1.1 

п. 222.1 ст. 222 ПК України при виробленні підакцизних товарів на митній 

території України, а також реалізації підакцизних товарів суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі суми податку перераховуються до бюджету 

протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного 

граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової 

декларації за місячний податковий період [33]. 
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Щодо всіх інших об’єктів оподаткування податковий період, встановлений 

п. 223.1 ст. 223 ПК України, застосовується виключно для цілей визначення строку 

подання декларації з акцизного податку відповідно до п. 223.2 ст. 223 ПК України. 

Сама ж податкова декларація подається вже після фактичної сплати акцизного 

податку. 

Зокрема, п. 223.2 ст. 223 ПК України передбачає, що платники податку, 

визначені п. 212.1 ст. 212 цього Кодексу (крім імпортерів підакцизних товарів, 

зазначених у п.п. 215.3.4, 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 п. 215.3 

ст. 215 цього Кодексу), подають щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного 

(податкового) періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію з 

акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 

цього Кодексу [33].  

Положення п. 223.2 ст. 223 ПК України щодо порядку та строків подання 

декларації при цьому можна визнати загальними для всіх платників акцизного 

податку (окрім платників, передбачених п.п. 212.1.3 ст. 212 ПК України), оскільки 

всі платники подають декларацію з акцизного податку за єдиною формою та в 

однакові строки, не зважаючи на встановлені різні строки сплати акцизного 

податку. 

Виняток становлять фізичні особи – резиденти або нерезиденти, які ввозять 

підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що 

підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства (крім імпортерів 

підакцизних товарів, зазначених у п.п. 215.3.4, 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 

215.3.7, 215.3.8 п. 215.3 ст. 215 цього Кодексу).  

Відповідно до ч. 2 ст. 376 Митного кодексу України громадяни, які досягли 

18-річного віку, можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові вироби на митну 

територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати 

митних платежів та без письмового декларування у таких кількостях із розрахунку 

на одну особу: 

– 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі 

загальною вагою, що не перевищує 250 грамів; 
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– 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту більш як 22 %) 

алкогольних напоїв [76]. 

Для всіх інших осіб, визначених ст. 212 ПК України платниками акцизного 

податку, Наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 14 (у редакції 

наказу Міністерства фінансів України від 26.09.2016 р. № 841) затверджена єдина 

форма декларації акцизного податку, а також Порядок заповнення та подання 

декларації акцизного податку. Пунктом 2 розділу I Порядку заповнення та подання 

декларації акцизного податку визначено, що платники заповнюють та подають 

розділи та додатки до декларації лише щодо тих операцій, які вони здійснюють і за 

якими у них виникають податкові зобов'язання зі сплати акцизного податку, про 

що робиться відповідна відмітка у графі «Ознака подання» на останньому аркуші 

декларації [138]. 

Таким чином, строк та порядок подання податкової декларації платниками 

акцизного податку мають свої особливості. Зокрема, за більшістю об’єктів 

оподаткування (за якими сплата акцизного податку здійснюється авансовим 

способом до або в момент настання таких об’єктів як юридичних фактів) подання 

декларації з акцизного податку здійснюється вже після такої сплати і фактично є 

завершальною дією платника податку щодо надання контролюючим органам 

інформації про вже обчислені та сплачені суми акцизного податку. На відміну від 

загального правила, встановленого у ст. 57 ПК України, строк сплати акцизного 

податку в таких випадках не прив’язаний ані до податкового періоду, а ні до строку 

подання звітності. Зазначене можна визнати особливістю функціонального 

взаємозв’язку вказаних елементів правового механізму акцизного податку з точки 

зору законодавчої техніки їх закріплення. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Податкове законодавство України не містить розмежування платників 

податків на формальних та реальних (так званих «носіїв податків»). Жодне 

положення законодавства, у тому числі щодо включення суми непрямого податку 

до ціни товару, не може розцінюватися як підстава для такого розмежування. 

2. Платники акцизного податку не виконують посередницької ролі, 

оскільки сума податку сплачується до бюджету з їхніх власних коштів. Порядок 

сплати акцизного податку за певними об’єктами оподаткування передбачає сплату 

суми податку ще до здійснення операції з підакцизним товаром, що визнається 

об’єктом оподаткування, та не пов'язаний з моментом отримання коштів за такі 

товари від кінцевого споживача. Крім цього, деякі об’єкти оподаткування взагалі 

не передбачають реалізацію підакцизних товарів і платник сплачує акцизний 

податок виключно з власних коштів. Навіть у випадку сплати акцизного податку 

після реалізації підакцизного товару покупцеві, грошові кошти переходять у 

власність платника акцизного податку, а тому сплата податку здійснюється за його 

рахунок.  

3. Платники акцизного податку є спеціальними зобов’язаними 

суб’єктами, спеціальний статус яких обумовлений їхнім зв’язком із предметом 

оподаткування (підакцизними товарами) та порядком їх реєстрації.  

4. Аналіз податкового законодавства України з питань акцизного 

оподаткування свідчить про розмежування законодавцем понять «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 матимуть податкові 

зобов’язання з акцизного податку.  

5. Потребують свого узгодження положення статей 22 та 212 ПК України 

в частині визначення об’єкта оподаткування акцизним податком, яким у 

загальному вигляді визнаються певні операції з підакцизними товарами.  
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6. З огляду на логічну та граматичну неузгодженість положень 

п.п. 213.1.6 ст. 213 ПК України з положеннями п. 213.1 ст. 213 ПК України, 

запропоновано викласти п.п. 213.1.6 ст. 213 ПК України в новій редакції, 

зазначивши в якості окремого виду об’єкта оподаткування втрату підакцизних 

товарів (продукції), коли обсяги та вартість таких втрат перевищують встановлені 

норми. 

7. Податкове законодавство України не надає легального визначення 

поняттю «операція», що залишає можливість для достатньо широкого тлумачення 

цих термінів та може бути розцінене як своєрідне «розмиття» об’єкта 

оподаткування акцизного податку. 

8. 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. 

9. Необхідність законодавчого закріплення чіткого переліку підакцизних 

товарів обумовлена тим, що будь-який податок являє собою вилучення частини 

майна платників податків. Окрім цього, акцизний податок безпосередньо впливає 

на споживання (попит) відповідних підакцизних товарів. Тому чітке законодавче 

визначення предмета акцизного податку повинно забезпечувати не тільки баланс 

між фіскальними інтересами держави та приватними інтересами платників 

податків, а й не допускати надмірного та частого втручання держави в регулювання 

споживання тих чи інших предметів. 

10. Предмет податку має бути відображений в структурі об’єкта 

оподаткування, а тому вдосконалення саме останньої категорії потребує особливої 

уваги та має важливе практичне значення. Надання окремого законодавчого 

визначення предмета оподаткування та його закріплення за кожним податком 

потребує значних та суттєвих змін податкового законодавства, для чого наразі ми 

не вбачаємо ґрунтовних підстав. 
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11. Запропоновано доповнити статтю 33 ПК України окремим пунктом, в 

якому визначити звітний період як період, за який платник податків зобов’язаний 

подавати податкові декларації (звіти, розрахунки). Також вважаємо за необхідне 

викласти ч. 1 ст. 33 ПК України в такій редакції: «Податковим періодом визнається 

встановлений цим Кодексом період часу, за який платник податків зобов’язаний 

обчислити суму податку та/або збору, що підлягає сплаті, крім випадків, 

передбачених цим Кодексом, коли контролюючий орган зобов'язаний самостійно 

визначити суму податкового зобов'язання платника податку». За наявності 

запропонованих визначень податкового та звітного періодів, визначення базового 

податкового (звітного) періоду, наведене в чинному п. 33.3 ст. 33 ПК України, є 

зайвим та таким, що може бути виключеним.  

12. З огляду на те, що порядок обчислення податку є обов’язковим 

елементом правового механізму податку, запропоновано надати йому 

законодавчого визначення шляхом доповнення ст. 29 ПК України окремим 

пунктом на початку статті: «Порядок обчислення податку визначає правила 

розрахунку суми податку, виходячи з бази оподаткування, ставки, а також пільг за 

їх наявності». Одночасно з цим необхідно також змінити назву статті 29 ПК 

України на «Порядок обчислення податку».  

13. Виходячи зі змістовної конструкції ст. 214 ПК України, база 

оподаткування залежить від виду ставки, яка підлягає застосуванню до певного 

підакцизного товару. Отже, для цілей обчислення акцизного податку передусім 

необхідно ідентифікувати підакцизний товар та операцію, яка з ним здійснюється, 

після чого визначити ставку податку та відповідну базу оподаткування, за 

допомогою яких виконати арифметичний розрахунок суми акцизного податку. 

Зазначений висновок можна вважати певним сконструйованим загальним 

алгоритмом обчислення акцизного податку, який відрізняється від алгоритму 

обчислення інших податків. 

14. Пункт 217.2 ст. 217 ПК України містить фактично те ж саме правило 

щодо обчислення акцизного податку, що і п. 217.1 ст. 217 ПК України та п. 218.1 

ст. 218 ПК України. Всі ці пункти доцільніше об’єднати в один пункт, в якому 
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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». Саме це 

правило можна визначити як загальне для всіх випадків обчислення акцизного 

податку.  

15. З огляду на те, що максимальні роздрібні ціни встановлюються саме на 

тютюнові вироби, то доцільно це прямо відобразити в ПК України, замінивши 

поняття «максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)» на 

«максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби». Пропонуємо також змінити 

назву статті 220 ПК України на таке: «Встановлення максимальних роздрібних цін 

на тютюнові вироби», оскільки така назва відповідала би змістові даної статті.  

16. Для вдосконалення структури Розділу VI ПК України, логічніше було 

би перемістити п. 221.3 ст. 221 ПК України до ст. 220 ПК України, оскільки він 

також стосується максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби. Підпункти 

221.4 та 221.5 ст. 221 ПК України не стосуються порядку обчислення акцизного 

податку, а мають відношення до контролю в сфері роздрібної торгівлі та реалізації 

тютюнових виробів, а тому доцільно їх перемістити до ст. 228 ПК України.  

17. Порядок сплати податку, як обов’язковий елемент правового механізму 

податку, – це встановлена податковим законодавством сукупність правил, за якими 

платник податку або податковий агент вносить суму податку до відповідного 

бюджету. Сплата податку, як частина та завершальна стадія виконання податкового 

обов’язку платником податку, передбачає дотримання останнім порядку сплати 

податку та строків такої сплати. Згідно з судовою практикою Верховного Суду 

України конституційний обов'язок платника зі сплати податку/збору слід вважати 

виконаним з дати подання до обслуговуючого банку платіжного доручення на 

перерахування до бюджету грошових коштів з рахунку платника в банку за 

наявності в нього достатнього грошового залишку на день платежу.  
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18. 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 вона виступає необхідною умовою для того, щоб 

платник податку легально здійснив відповідну дію (операцію) з підакцизним 

товаром. 

19. Потребують узгодження положення статей 225, 229 ПК України щодо 

податкового векселя та його визначення в ст. 14 ПК України. Запропоновано 

змінити  п.п. 14.1.176 ст. 14 ПК 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 в порядку, передбаченому статтею 

225 цього Кодексу, або зобов'язання документально підтвердити факт цільового 

використання підакцизних товарів у порядку, передбаченому статтею 229 цього 

Кодексу». 

20. Положення п. 223.1 ст. 223 ПК України щодо податкового періоду мають 

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 п. 223.1 ст. 223 ПК 

України, застосовується виключно для цілей визначення строку подання декларації 

з акцизного податку відповідно до п. 223.2 ст. 223 ПК України. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ 

 

3.1 Досвід регулювання акцизного оподаткування в Європейському 

Союзі 

 

Питання гармонізації непрямого оподаткування займало в ЄС особливе місце 

з початку його заснування, оскільки різні підходи держав-членів до справляння 

непрямих податків визнавалися однією з головних перешкод для вільного 

переміщення товарів та послуг. Правові основи гармонізації непрямого 

оподаткування були закріплені в Договорі про функціонування ЄС, стаття 113 

якого вимагає гармонізації законодавства стосовно податків з обороту, акцизних 

зборів та інших форм непрямого оподаткування тією мірою, якою така гармонізація 

необхідна для забезпечення створення і функціонування внутрішнього ринку та для 

уникнення спотворення конкуренції [35]. Наразі в ЄС були гармонізовані податок 

на додану вартість та акцизний податок як основні види непрямих податків. 

Гармонізація акцизного оподаткування в ЄС базується на так званій 

«горизонтальній» Директиві 2008/118/ЄС від 16.12.2008 року про загальний режим 

акцизних зборів6 та якою скасовується Директива 92/12/ЄЕС (Директива 

2008/118/ЄС), «структурних» директивах щодо кожної окремої категорії 

гармонізованих підакцизних товарів та директивах, що встановлюють мінімальні 

ставки на такі товари.  

Важливо відразу відмітити, що ухвалення зазначених директив спрямоване 

на формування єдиного підходу до правового регулювання сфери акцизного 

оподаткування, втім для імплементації їх норм необхідним є встановлення 

відповідного національного законодавства держав – членів ЄС. Як влучно зауважує 

С. Владика, імплементація норм директив відбувається шляхом прийняття 

                                                            
6 В офіційному перекладі  Директиви 2008/118/ЄС та інших директив, що стосуються акцизного 
оподаткування в ЄС та розглядаються у даній роботі, використовується термін «акцизний збір». 
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державами-членами національних актів, які змінюють внутрішнє законодавство в 

такий спосіб, щоб реалізувати положення директив [139, c. 59]. 

Основним документом, що регулює справляння акцизного податку в ЄС, є 

Директива 2008/118/ЄС, якою встановлені загальні засади оподаткування 

підакцизних товарів з метою їх вільного обігу всередині ЄС для забезпечення 

належного функціонування внутрішнього ринку.  

Стаття 1 Директиви 2008/118/ЄС чітко визначає перелік підакцизних товарів, 

споживання яких має обкладатися відповідно до встановленого нею загального 

режиму для акцизних зборів: 

а) енергетичні та електроенергетичні товари, що регулюються Директивою 

2003/96/ЄС; 

b) алкоголь та алкогольні напої, що регулюються Директивами 92/83/ЄЕС і 

92/84/ЄЕС;  

с) тютюнові вироби, що регулюються Директивами 95/59/ЄС, 92/79/ЄС та 

92/80/ЄЕС [52]. 

Саме ці три групи товарів обкладаються акцизним податком у всіх без 

винятку країнах ЄС, а також майже в кожній іншій країні світу.  

Відповідно до статті 2 Директиви 2008/118/ЄС підакцизні товари підпадають 

під акцизний збір у момент: 

а) їх виробництва, включаючи, якщо належить, видобування на території 

Співтовариства; 

b) їх імпорту на територію Співтовариства [52].  

Водночас обов’язок сплатити акцизний податок відповідно до Директиви 

2008/118/ЄС пов'язаний з іншим юридичним фактом – випуском підакцизних 

товарів для споживання. 

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Директиви 2008/118/ЄС акцизний податок виникає у 

момент та у державі-члені випуску для споживання. Для цілей Директиви 

2008/118/ЄС під «випуском для споживання» слід розуміти одне з таких: 

а) вихід підакцизних товарів, в тому числі неправомірний, з режиму 

призупиненого оподаткування; 
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b) зберігання підакцизних товарів поза режимом призупиненого 

оподаткування, коли не були стягнені акцизні збори відповідно до застосовних 

положень законодавства Співтовариства та національного законодавства;  

с) виробництво підакцизних товарів, в тому числі незаконне, поза межами дії 

режиму призупиненого оподаткування; 

d) імпорт підакцизних товарів, в тому числі незаконний, якщо такі товари не 

були включені до режиму призупиненого оподаткування одразу після їх 

імпорту [52]. 

Важливо, що у ст. 7 Директиви 2008/118/ЄС, поряд із виробництвом та 

імпортом підакцизних товарів, зазначається також про зберігання підакцизних 

товарів як про підставу для виникнення обов’язку сплатити акцизний податок (поза 

режимом призупиненого оподаткування, коли не були стягнені акцизні збори). 

Логіка включення такого зберігання до поняття «випуск для споживання» 

була пояснена Європейським Судом у рішенні від 05.04.2001 р. (справа С-325/99): 

якщо товар, що обкладається акцизним податком та з якого цей податок не був 

сплачений, розміщується поза закритим колом податкових складів і, відповідно, 

поза режимом призупиненого оподаткування, це обов’язково означає, що цей товар 

мав бути у певний момент вироблений або імпортований поза таким режимом або 

вийшов неправомірно з-під такого режиму [140]. 

Вищенаведені положення Директиви 2008/118/ЄС чітко демонструють 

відмінність між моментом, коли підакцизні товари підпадають під акцизний збір 

(ст. 2 Директиви 2008/118/ЄС), та моментом, коли виникає обов’язок зі сплати 

акцизного податку (ст. 7 Директиви 2008/118/ЄС). Така відмінність є дуже 

важливою, оскільки більшість підакцизних товарів підпадають під акцизний збір у 

момент їх виробництва або імпорту в ЄС. Однак сплата акцизного податку 

здійснюється в момент їх випуску для споживання, який може бути відстрочений 

із застосуванням режиму призупиненого оподаткування. 

Застосування цього режиму передбачає особливих суб’єктів – учасників 

податково-правових відносин під час переміщення підакцизних товарів, з яких ще 

не сплачено акцизний податок. 
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Відповідно до п. а) ч. 1 ст. 17 Директиви 2008/118/ЄС підакцизні товари 

можуть переміщуватися в режимі призупиненого оподаткування в межах території 

Співтовариства (включаючи випадки, коли товари переміщуються через третю 

країну або територію): 

а)  із податкового складу, що мають своїм призначенням:  

(і)  інший податковий склад, 

(іі) зареєстрованого одержувача, 

(ііі)  будь-яке місце, в якому підакцизні товари виходять з території 

Співтовариства відповідно до положень ч. 1 ст. 25, 

iv) одного із одержувачів, зазначених у ч. 1 ст. 12, коли товари 

відправляються з іншої держави-члена;  

b) з місця імпорту до будь-якого із призначень, зазначених у пункті а), 

якщо вказані товари були відправлені зареєстрованим відправником [52].  

Розглянемо детальніше вищезгаданих суб’єктів, задіяних у переміщенні 

підакцизних товарів у режимі призупиненого оподаткування. 

Продукція, що підлягає оподаткуванню акцизним збором, може вироблятися, 

перероблятися та зберігатися в режимі призупиненого оподаткування на 

податкових складах. Відповідно до п. 11 ст. 4 Директиви 2008/118/ЄС податковий 

склад – це місце виробництва, обробки, збереження, отримання та відправки 

підакцизних товарів під режимом призупиненого оподаткування ліцензованим 

управляючим складом при здійсненні ним своєї діяльності за дотримання певних 

умов, встановлених уповноваженими органами держави-члена, на території якої 

розташовано цей податковий склад [52]. 

Усі податкові склади оперують управляючими складами, які повинні бути 

ліцензовані національними органами влади відповідно до основних принципів та 

положень, закріплених у Рекомендації Комісії 2000/789/ЄС від 29.11.2000 р. щодо 

керівних положень ліцензування  управляючих складом відповідно до Директиви 

Ради 92/12/ЄЕС про загальний режим для підакцизних товарів (далі – Рекомендація 

Комісії 2000/789/ЄС.) Зокрема, ст. 2 Рекомендації Комісії 2000/789/ЄС встановлює, 

що для отримання ліцензії від заявника необхідно отримати таку інформацію: 
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– ім'я та адреса заявника; 

– тип діяльності; 

– план приміщень та їх розташування, опис діяльності та обладнання; 

– письмова заява разом з історією комерційної діяльності та інформацією про 

реєстрацію компанії; 

– номер платника ПДВ; 

– виписка з реєстрації в комерційному реєстрі або еквівалентній базі даних, 

якщо така реєстрація вимагається відповідною державою-членом; 

– імена посадових осіб компанії, їхні посади та повноваження в компанії; 

– особливості системи бухгалтерського обліку компанії, процедури 

внутрішнього контролю та методи проведення перевірок; 

– детальна інформація щодо фінансового стану компанії, історія сплати 

податків та дотримання інших податкових зобов’язань (мито, ПДВ, пряме 

оподаткування); 

– рівень запасів, оцінка товарів, які має бути вироблено, які зберігатимуться 

чи будуть переміщені за певний період; 

– детальна інформація щодо минулих і діючих ліцензій щодо складів, які 

заявник отримав в іншій державі-члені [141]. 

Очевидно, що такий перелік документів, необхідних для отримання статусу 

ліцензованого управляючого складом, є достатньо великим, що пояснюються 

необхідністю посиленого контролю за діяльністю цих суб’єктів як основних 

учасників правовідносин у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів. 

Поряд із поняттями «податковий склад» та «ліцензований управляючий 

складом», ст. 4 Директиви 2008/118/ЄС також містить визначення зареєстрованого 

одержувача та зареєстрованого відправника. Зареєстрований одержувач – це будь-

яка фізична або юридична особа, яка отримала ліцензію від уповноважених органів 

влади держави-члена одержувача та на умовах, встановлених вказаними органами 

влади, на здійснення своєї діяльності щодо отримання з іншої держави-члена 

підакцизних товарів, що переміщують у режимі призупиненого оподаткування. 

Зареєстрований відправник – це будь-яка фізична або юридична особа, яка 
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отримала ліцензію від уповноважених органів влади держави-члена імпортера та 

на умовах, встановлених вказаними органами влади, на здійснення своєї діяльності 

щодо відправки виключно підакцизних товарів в режимі призупиненого 

оподаткування для їх вільної реалізації відповідно до статті 79 Регламенту (ЄЕС) 

№ 2913/92 [52]. Як вбачається з наведеного, діяльність зареєстрованих одержувачів 

та зареєстрованих відправників також підлягає ліцензуванню уповноваженими 

органами влади держави-члена. 

Усі вищевказані особи повинні бути зареєстровані та мати власний акцизний 

номер у Системі обміну акцизними даними (далі – SEED), що підтримується 

кожною державою-членом. SEED є реєстром економічних операторів, який 

використовується для перевірки контрагента (зокрема, дійсності його реєстрації та 

переліку підакцизних товарів, операції з якими він має право здійснювати). Таку 

інформацію можна отримати в режимі онлайн через офіційний сайт Європейської 

Комісії [142]. Акцизний номер – це ідентифікаційний номер, виданий 

компетентним органом стосовно особи або приміщення. Це означає, що акцизний 

номер ідентифікує зареєстрованого трейдера (одержувача чи відправника), 

ліцензованого управляючого складом або податковий склад у межах акцизного 

співтовариства [143]. 

Директива 2008/118/ЄС чітко встановлює перелік осіб, які можуть 

здійснювати відправляти підакцизні товари в режимі призупиненого 

оподаткування: у випадку виробництва підакцизних товарів – податкові склади; у 

випадку імпорту підакцизних товарів – зареєстровані відправники.  

Одержувати підакцизні товари в режимі призупиненого оподаткування 

можуть податкові склади та зареєстровані одержувачі. При цьому відповідно до 

ч. 1 ст. 19 Директиви 2008/118/ЄС зареєстровані одержувачі не можуть мати у своїй 

владі ані зберігати, ані відправляти підакцизні товари в режимі призупиненого 

оподаткування [52]. 

Поряд із вищепереліченими особами, у Директиві 2008/118/ЄС окремо 

визначені особи, на яких покладається обов’язок зі сплати акцизного податку. 

Важливо підкреслити при цьому, що Директива 2008/118/ЄС не містить такого 
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поняття як «платник податку». Замість цього у ст. 8 Директиви 2008/118/ЄС 

йдеться саме про «осіб, зобов’язаних за виплату акцизного збору», до яких 

належать: 

а) що стосується виходу підакцизних товарів з режиму призупиненого 

оподаткування, зазначеного у п. а) ч. 2 ст. 7: 

(і)  ліцензований управляючий складом, зареєстрований одержувач або будь-

яка інша особа, що випускає для споживання або від імені якої із режиму 

призупиненого споживання випускаються для споживання підакцизні товари, або 

у випадку неправомірного виходу із митного складу – будь-яка інша особа, що 

братиме участь у вказаному випуску.  

(іі) у випадку порушення під час переміщення підакцизних товарів у 

режимі призупиненого оподаткування відповідно до визначення частин 1, 2 і 4 

ст. 10 ліцензований управляючий складом, зареєстрований відправник або будь-яка 

інша особа, що гарантувала оплату відповідно до частин 1 і 2 ст. 18, або будь-яка 

інша особа, що брала участь у неправомірному виході та знала чи мала знати про 

неправомірний характер виходу. 

b) що стосується зберігання підакцизних товарів, зазначеного у п. b) ч. 2 

ст. 7, – особа, у володінні якої перебувають підакцизні товари, або будь-яка інша 

особа, що брала участь у їх зберіганні;  

с) що стосується виробництва підакцизних товарів, зазначеного у п. с) ч. 2 

ст. 7, – особа, яка виробляє підакцизні товари, а у випадку неправомірного 

виробництва, будь-яка інша особа, що брала участь у їх виробництві;  

d) що стосується імпорту підакцизних товарів, зазначеного у п. d) ч. 2 ст. 7, 

– особа, що декларує підакцизні товари або від імені якої вони декларуються на 

момент імпорту, або у разі неправомірного імпорту будь-яка інша особа, залучена 

до імпортування [52].  

Як вбачається з наведеного, перелік осіб, що беруть участь у переміщенні 

підакцизних товарів у режимі призупиненого оподаткування, не збігається з 

переліком осіб, зобов’язаних сплатити акцизний податок.  
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За загальним правилом, у випадку переміщення підакцизних товарів у режимі 

призупиненого оподаткування та виходу товарів з цього режиму, акцизний податок 

сплачується ліцензованим управляючим складом, зареєстрованим одержувачем 

або будь-якою іншою особою, що випускає для споживання підакцизні товари (або 

від імені якої вони випускаються для споживання). 

При цьому можна говорити про своєрідну «зміну» зобов’язаних осіб під час 

переміщення підакцизних товарів у режимі призупиненого оподаткування. 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 (п. а) ч. 1 

ст. 8 Директиви 2008/118/ЄС). Як тільки підакцизний товар був отриманий 

одержувачем, саме він стає особою, відповідальною за сплату акцизного податку. 

Фінансова гарантія при цьому повертається відправникові. 

Окрім цього, виходячи з положень ч. 1 ст. 8 Директиви 2008/118/ЄС, якщо 

акцизні збори не були сплачені та підакцизні товари знаходяться поза межами дії 

режиму призупиненого оподаткування, платниками акцизного податку 

визнаються: 

 особа, у володінні якої перебувають підакцизні товари; 

 особа, яка виробляє підакцизні товари; 

 особа, що декларує підакцизні товари під час імпорту. 

Отже, на момент відправлення підакцизних товарів у режимі призупиненого 

оподаткування можна говорити, що об’єкт оподаткування акцизним податком уже 

виник (виробництво або імпорт), проте зобов’язання зі сплати акцизного податку 

виникає пізніше – у момент випуску для споживання. 

Такий порядок сплати акцизного податку в режимі призупиненого 

оподаткування спрямований на реалізацію принципу оподаткування за місцем 

призначення, який забезпечує нейтральність непрямого оподаткування. Зокрема, 

відповідно до цього принципу товари та послуги оподатковуються там, де вони 

придбаються або споживаються. Зазначений принцип можна визнати одним із 
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суттєвих при справлянні ПДВ та акцизного податку як таких, що визначаються 

податками на споживання. 

Оподаткування за принципом призначення може бути протиставлене 

оподаткуванню за принципом походження, відповідно до якого товари та послуги 

оподатковуються там, де вони виробляються. Оподаткування за місцем 

призначення передбачає звільнення експорту від сплати податків та оподаткування 

імпорту на таких самих умовах, що й внутрішні операції. Міжнародне 

оподаткування та правила торгівлі, встановлені Генеральною угодою про тарифи 

та торгівлю, дозволяють застосовувати правила оподаткування за місцем 

призначення до податків на товари (також відомих як непрямі податки), такі як 

акцизи, податки з продажу, податок на додану вартість, але не до прямих податків, 

таких як податки на доходи чи соціальне страхування. Отже, згідно з цими 

міжнародними правилами, непрямі податки можуть справлятися на кордоні 

імпорту та повертатися при експорті, проте жодне положення щодо прямих 

податків не може визначатися таким же чином до їх імпорту або експорту. 

Першочерговою метою принципу призначення є оподаткування споживання, а не 

виробництва [144, c. 82]. 

Зрозуміло, що застосування режиму призупиненого оподаткування та сплата 

акцизного податку в момент випуску товарів для споживання на практиці повинні 

передбачати механізм визначення ланцюга постачання до останнього місця 

призначення, а також покриття ризиків у зв’язку з переміщенням підакцизних 

товарів.  

Моніторинг переміщення підакцизних товарів та всього ланцюга їх 

постачання забезпечується шляхом функціонування комп’ютеризованої системи 

контролю за рухом підакцизних товарів (далі – система EMCS), правова основа 

функціонування якої була закладена такими актами: 

 Директивою 2008/118 /ЄС; 

 Регламентом (ЄС) 684/2009 від 24.07.2009 р., який встановлює положення 

щодо впровадження комп’ютеризованої процедури для руху підакцизних товарів у 

режимі призупиненого оподаткування [144]; 
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 Регламентом (ЄС) 389/2012 від 02.05.2012 р., який встановлює положення 

щодо впровадження адміністративного співробітництва між державами-членами 

через EMCS [145]; 

 Регламентом (ЄС) 2016/323 від 24.02.2016 р., який встановлює детальні 

правила співпраці та обміну інформацією між державами-членами щодо 

підакцизних товарів [147]; 

 Регламентом (ЄС) 612/2013 від 25.06.2013 р., який встановлює детальні 

правила щодо функціонування реєстру економічних операторів та податкових 

складів, відповідної статистики та звітності [148]. 

У межах системи EMCS рух підакцизних товарів у режимі призупиненого 

оподаткування фіксується на кожному етапі через електронний адміністративний 

документ (eAD), який складається відправником підакцизних товарів до початку їх 

переміщення та містить інформацію про вантаж і його планований рух. Дані 

електронного адміністративного документа перевіряються, після чого система 

EMCS генерує унікальний адміністративний довідковий код (ARC) для 

переміщення цих конкретних підакцизних товарів. Друкована версія електронного 

адміністративного документа, на якій чітко відображений код ARC, має бути 

надана особі, що супроводжує вантаж (наприклад, водієві транспортного засобу). 

Одержувач підакцизних товарів не пізніше, ніж за 5 днів після отримання 

підакцизних товарів подає через систему EMCS звіт про отримання. У цьому звіті 

повинні бути зазначені будь-які нестачі або надлишки вантажу. Звіт про отримання 

надсилається відправникові, що є підставою для завершення переміщення та 

повернення йому фінансової гарантії, яку відправник зобов’язаний надати щодо 

відправлених підакцизних товарів.  

Отримання підакцизних товарів зареєстрованим одержувачем вважається 

моментом випуску товарів для споживання. Відповідно до ст. 20 (2) Директиви 

2008/118/ЄС переміщення підакцизних товарів у режимі призупиненого 

оподаткування у випадках, зазначених у підпунктах і), іі) та iv) п. а) ч. 1 ст. 17 та 

п. b) ч. 1 ст. 17, закінчується в момент отримання доставки вказаних товарів.  
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Важливо додати, що Європейським судом у рішенні від 28.01.2016 р. (справа 

C-64/15) було роз’яснено, що формулювання ст. 20 (2) Директиви 2008/118/ЄС 

стосується саме товарів як таких, а не транспортного засобу, яким вони 

перевозяться. Таким чином, для цілей визначення моменту доставки товарів має 

прийматися до уваги фактичне отримання товарів їх одержувачем, а не прибуття 

транспортного засобу, який би він не був. Більше того, оскільки акцизний збір є 

податком на споживання, як зазначено у п. 9 преамбули Директиви 2008/118/ЄС, 

момент, коли збір стає платним, має бути зафіксований таким чином, щоб кількість 

відповідних товарів могла бути точно виміряна [149]. Наведена правова позиція 

Європейського суду чітко демонструє системний взаємозв’язок дефініції акцизного 

податку (як непрямого податку на споживання) та його правового механізму, 

зокрема в частині визначення моменту та порядку сплати акцизного податку. 

Одержувач підакцизних товарів також має право в будь-який момент 

відмовитися від них. Відмова від підакцизних товарів має бути відображена через 

процедуру подання звіту про отримання із зазначенням принаймні однієї причини 

такої відмови. У цьому разі відправник робить зміну місця призначення в системі 

EMCS для того, щоб підакцизні товари повернулися до місця їх відправлення або 

надійшли до нового одержувача.  

Для повноти викладення варто також охарактеризувати порядок 

переміщення з комерційною метою між державами-членами ЄС підакцизних 

товарів, випущених у вільний обіг та з яких уже сплачений акцизний податок. Для 

переміщення таких товарів має бути виданий спрощений супровідний документ 

(SAAD) відповідно до ст. 2 (1) Регламенту Комісії (EEC) № 3649/92 від 

17.12.1992 р. [150]. Такий спрощений супровідний документ складається у трьох 

примірниках, один з яких залишається у вантажовідправника, тоді як сам вантаж 

супроводжують лише копії № 2 та № 3. Копія № 3 слугує доказом процедури 

виписки і тому повинна бути схвалена вантажоодержувачем. 

Отже, всі переміщення підакцизних товарів у межах ЄС мають 

супроводжуватися: 
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1) електронним адміністративним документом – для підакцизних товарів, що 

переміщуються в режимі призупиненого оподаткування та з яких акцизний податок 

ще не сплачено; 

2) спрощеним супровідним документом – для підакцизних товарів, з яких 

акцизний податок сплачено в країні відправника. 

Зазначене демонструє зв'язок порядку та строків сплати акцизного податку, 

як елементів правового механізму податку, з порядком його адміністрування (у 

тому числі з особливостями податкового контролю). Таким чином, сплата 

акцизного податку, як фактичне внесення суми податку до бюджету, визначає 

умови та порядок переміщення підакцизних товарів на території ЄС. 

Що стосується покриття ризиків у зв’язку з переміщенням підакцизних 

товарів (зокрема, ризику несплати акцизного податку), важливо відмітити два 

моменти, пов’язані з таким покриттям та відображені в порядку сплати акцизного 

податку при їх переміщенні в режимі призупиненого оподаткування: 

1. Використання механізму гарантій, які відповідно до ст. 18 Директиви 

2008/118/ЄС мають бути надані ліцензованим управляючим складом або 

зареєстрованим відправником на весь час переміщення підакцизних товарів. У 

випадку порушень під час переміщення підакцизних товарів у режимі 

призупиненого оподаткування сплата податку здійснюється за рахунок такої 

гарантії. При цьому особа, що надала гарантію, прямо визначається у ст. 8 

Директиви 2008/118/ЄС як особа, зобов’язана за виплату акцизного збору. 

2. Виникнення зобов’язання зі сплати акцизного податку у разі 

неправомірного виходу з режиму призупиненого оподаткування, незаконного 

виробництва та незаконного імпорту. Для цілей Директиви 2008/118/ЄС усе це 

входить до поняття «випуск для споживання» (як момент виникнення податкових 

зобов’язань).  

Така конструкція із включенням до об’єкта оподаткування як правомірних, 

так і неправомірних дій, а також власне подій (таких як втрата підакцизних товарів) 

є достатньо незвичною для вітчизняного законодавця, проте є виправданою з точки 

зору юридичної техніки та заслуговує на окрему увагу. 
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Частина 1 ст. 10 Директиви 2008/118/ЄС встановлює, що у випадку якщо під 

час переміщення підакцизних товарів в режимі призупиненого оподаткування 

здійснюється порушення, яке призводить до випуску їх для споживання відповідно 

до п. а) ч. 2 ст. 7, то випуск для споживання повинен мати місце у державі-члені, де 

відбулося порушення [52].  

Зауважимо, що в перекладі Директиви 2008/118/ЄС на сайті Міністерства 

Юстиції України, який ми використовуємо для цілей даної роботи, застосовується 

саме термін «порушення» для позначення англійського слова «irregularity», що 

міститься в офіційному тексті цієї Директиви англійською мовою [52]. Водночас 

ст. 10 Директиви 2008/118/ЄС була ухвалена на заміну ст. 20 Директиви 92/12/ЄЕС, 

яка передбачала схожі правила, проте одночасно зазначала про «іrregularіty or 

offence» [151]. На офіційному сайті Верховної Ради України зазначене 

словосполучення в ст. 20 Директиви 92/12/ЄЕС перекладено як «відхилення чи 

правопорушення» («іrregularіty» – відхилення, «offence» – правопорушення») [152]. 

Вважаємо, що такий переклад точніше розкриває суть розмежування зазначених 

понять і має особливе значення для розуміння правового механізму акцизного 

податку відповідно до Директиви 2008/118/ЄС з огляду на таке. 

Відповідно до ч. 6 ст. 10 Директиви 2008/118/ЄС під «порушенням» 

(«іrregularіty») слід розуміти будь-який випадок, що трапляється під час 

переміщення підакцизних товарів у режимі призупиненого оподаткування (за 

винятком того, що зазначений у ч. 4 ст. 7), внаслідок якого переміщення або 

частина переміщених підакцизних товарів не було завершено відповідно до 

положень ч. 2 ст. 20 [52].  

Отже, таке «порушення» є ситуацією («будь-яким випадком»), коли 

переміщення підакцизних товарів не було завершено відповідно до положень ч. 2 

ст. 20 Директиви 2008/118/ЄС. Відповідно, можна передбачити, що слово 

«irregularity» охоплює як і власне правопорушення («offence»), так будь-які інші 

ситуації, внаслідок яких підакцизні товари не були отримані одержувачем або не 

залишили територію Співтовариства. З огляду на зазначене, для цілей правового 

регулювання справляння акцизного податку вбачається доречним використовувати 
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термін «відхилення» в перекладі слова «irregularity» в Директиві 2008/118/ЄС в 

контексті виникнення зобов’язання зі сплати акцизного податку.  

Європейський суд у своєму рішенні від 02.06.2016 р. (справа C-81/15) 

пояснив питання розмежування відповідальності ліцензованого управляючого 

складом за сплату акцизного податку та санкцій за правопорушення на прикладі 

положень Директиви 92/12/ЄЕС (на заміну якої була ухвалена Директива 

2008/118/ЄС). Зокрема, Європейський суд зазначив, що Директива 92/12/ЄЕС 

накладає на уповноваженого власника складу систему відповідальності за всі 

ризики, пов'язані з переміщенням підакцизних товарів у режимі призупиненого 

оподаткування, і тому управляючий складом визначений відповідальним за сплату 

акцизних зборів у випадках, коли було допущено відхилення чи правопорушення, 

що передбачає сплату таких зборів під час переміщення цих товарів. Ця 

відповідальність, таким чином, є жорсткою і ґрунтується не на перевіреній або 

передбачуваній вині управляючого складом, а на його участі в економічній 

діяльності. Однак зі ст. 20 (3) Директиви 92/12/ЄЕС, яка передбачає, що держави-

члени зобов'язані вживати необхідних заходів для боротьби з будь-яким 

правопорушенням або відхиленням та застосовувати ефективні санкції, не 

випливає, що держави-члени зобов'язані накладати додаткову кримінальну 

відповідальність на ліцензованого управляючого складом за будь-які відхилення, 

вчинені під час звільнення для переміщення підакцизних товарів. По-перше, це 

положення не визначає ані відповідних санкцій, ані категорій осіб, які зобов’язані 

їх понести. По-друге, система відповідальності за ризик, передбачений 

Директивою 92/12/ЄЕС, зупиняється на відповідальності за сплату акцизного 

збору. Таким чином, ця директива не встановлює систему солідарної та часткової 

відповідальності, яка би передбачала відповідальність ліцензованого 

управляючого складом за сплату сум, які відповідають фінансовим санкціям, 

накладеним на винуватих у контрабанді осіб [153]. Зазначені висновки 

Європейського суду є актуальними для Директиви 2008/118/ЄС, оскільки в цій 

частині вона містить аналогічні положення, що були і в Директиві 92/12/ЄЕС.   

Принципово, що положення ст. 8 Директиви 2008/118/ЄС стосовно осіб, 
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зобов’язаних за виплату акцизного збору у випадку неправомірного виходу 

підакцизних товарів з режиму призупиненого оподаткування, неправомірного 

зберігання, виробництва чи імпорту, не можуть розцінюватися як санкція за такі дії 

та порушення (відхилення), які призводять до випуску їх для споживання, оскільки 

відповідні санкції передбачаються національними нормативно-правовими актами 

держав-членів з урахуванням конкретної кваліфікації правопорушень. 

Для прикладу розглянемо застосування положень ст. 20 Директиви 

2008/118/ЄС в Бельгії та прийнятого на її виконання Закону про загальну акцизну 

систему від 22.12.2009 р. («Loi relative au régime général d'accise») [154]. Стаття 39 

Закону про загальну акцизну систему від 22.12.2009 р. містить аналогічні правила 

щодо визначення країни сплати акцизного податку та особи, зобов’язаної за таку 

сплату, у випадку відхилень під час переміщення підакцизних товарів, що і ст. 20 

Директиви 2008/118/ЄС. Разом з тим у статтях 45–48 Закону про загальну акцизну 

систему від 22.12.2009 р. додатково визначені санкції, що стосуються таких 

відхилень. 

Зокрема, у ст. 45 вищевказаного Закону встановлено, що будь-яке порушення 

положень цього Закону, що стосується акцизного збору, карається штрафом у 

розмірі від п'яти до десяти сум акцизного збору, та не меншим від 250 євро. Крім 

того, правопорушники засуджуються до тюремного ув'язнення на строк від 

чотирьох місяців до року, коли підакцизні товари, що поставлені або були 

призначені для постачання, були випущені для споживання без декларування, або 

за недостовірними чи фальсифікованими документами, або коли правопорушення 

вчинено організованою групою у складі не менше трьох осіб. У випадку рецидиву 

грошовий штраф і покарання у вигляді позбавлення волі подвоюються. Незалежно 

від вищевикладеного, товари, щодо яких сплачується акцизний збір, транспортні 

засоби, що використовувалися для скоєння правопорушення, а також предмети, що 

використовувалися або були призначені для його скоєння, підлягають вилученню 

та конфіскації. Відшкодування за конфісковане майно надається особі, яка володіла 

майном на момент вилучення, і яка доведе, що вона є непричетною до 

правопорушення. 
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Відповідно до ст. 46 Закону про загальну акцизну систему від 22.12.2009 р. 

будь-яка спроба шахрайського отримання звільнення, повернення або припинення 

сплати акцизного збору, карається штрафом від п'яти до десяти сум акцизного 

збору, від якого зроблено спробу неналежним чином отримати звільнення, 

повернення або припинення сплати, але не менше ніж 250 євро. Стаття 47 Закону 

про загальну акцизну систему від 22.12.2009 р. передбачає, що будь-які 

правопорушення проти цього закону або заходи, вжиті з метою такого 

правопорушення, які не караються статтями 45 і 46, караються штрафом від 625 

євро до 3 125 євро. 

У статті 48 цього ж Закону зазначено: без шкоди для санкцій, передбачених 

у статтях 45–47, акцизний збір завжди підлягає сплаті, за винятком акцизного збору 

з підакцизних товарів, які після встановлення порушення на підставі статті 45 

фактично вилучені та конфісковані, або акцизного збору, що перерахований 

казначейству після укладення угоди. Акцизний збір, який більше не підлягає сплаті 

на конфісковані або залишені підакцизні товари, буде, однак, використаний як 

основа для розрахунку штрафів, що підлягають застосуванню відповідно до 

ст. 45 [154]. 

Вищенаведені положення бельгійського Закону про загальну акцизну 

систему від 22.12.2009 р. чітко демонструють розмежування поняття «відхилення» 

під час переміщення підакцизних товарів: 

1) як підстави для визнання випуску товарів для споживання (стаття 39 

Закону про загальну акцизну систему від 22.12.2009 р.); 

2) як підстави для притягнення до відповідальності (статті 45–48 Закону про 

загальну акцизну систему від 22.12.2009 р.). 

З огляду на те, що в контексті цієї роботи ми розглядаємо правовий механізм 

акцизного податку, розуміння вищевказаного розмежування (так би мовити, 

«подвійного» змісту поняття «відхилення») є принципово важливим, оскільки 

порядок сплати акцизного податку за Директивою 2008/118/ЄС, з точки зору 

юридичного факту для виникнення зобов’язання зі сплати податку, однаково 

розцінює як правомірні, так і неправомірні дії, що стосуються переміщення 
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підакцизних товарів у режимі призупиненого оподаткування. 

Наразі в ЄС триває активне обговорення необхідності перегляду Директиви 

2008/118/ЄС, оскільки існують певні проблемні питання, що потребують свого 

вирішення. У Додатку 2 своєї робочої програми 2017 року Європейська Комісія 

оголосила про перегляд Директиви 2008/118/ЄС з метою узгодження та 

забезпечення відповідності між митним та акцизним законодавствами, поліпшення 

правової визначеності та забезпечення єдиного застосування законодавства ЄС 

(включаючи оцінку наслідків), відомої як Ініціатива REFIT7. За результатами 

проведеного оцінення Директиви 2008/118/ЄС, Комісія представила Раді 

Пропозицію щодо Директиви Ради про загальний режим акцизних зборів від 

25.05.2018 р. 018/0176 (CNS), основні положення якої спрямовані насамперед на 

подальшу автоматизацію переміщень підакцизних товарів, вдосконалення та 

налагодження взаємодії податкових і митних органів, а також посилення контролю 

в сфері акцизного оподаткування [155]. 

Серед іншого, у пропозиції від 25.05.2018 р. йдеться про необхідність 

комп'ютеризації процедур, що застосовуються до переміщень всередині ЄС 

підакцизних товарів, випущених для споживання. Для цього пропонується внести 

зміни до Директиви 2008/118/ЄС в частині створення двох нових економічних 

операторів – сертифікованого вантажовідправника та сертифікованого 

вантажоодержувача, яких можна буде ідентифікувати в комп'ютерній системі 

економічних операторів. Право діяти як сертифіковані вантажовідправники буде 

надане ліцензованим управляючим складами та зареєстрованим 

вантажовідправникам, а як сертифіковані одержувачі – ліцензованим управляючим 

складами та зареєстрованим вантажоодержувачам. 

Окрім цього, пропонується замінити посилання на паперовий документ, що 

супроводжує підакцизні товари, випущені для споживання в одній державі-члені, і 

                                                            
7 REFIT–- це програма для перегляду всього законодавства ЄС (для виявлення тягаря, 
невідповідності, прогалин або неефективних заходів та внесення необхідних пропозицій щодо 
подальших дій за результатами такого перегляду). 
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які переміщуються до іншої держави-члена, шляхом посилання на новий 

електронний спрощений адміністративний супровідний документ. 

Окрема увага в пропозиції від 25.05.2018 р. приділяється питанням 

покращення адміністративних процедур щодо контролю за переміщенням 

підакцизних товарів у режимі експорту та імпорту. Зокрема, пропонується під час 

експорту запровадити нове зобов'язання для декларанта, визначеного у ст. 5 (15) 

Регламенту (ЄС) № 952/2013 [78], надавати компетентним органам унікальний 

адміністративний номер (ARC) під час подання експортної декларації. Це 

гарантуватиме те, що електронний адміністративний документ для підакцизних 

товарів у режимі призупиненого оподаткування, наданий для експорту, був 

підтверджений і, отже, існує акцизна гарантія для переміщення товарів. У випадку 

імпорту підакцизних товарів передбачається встановлення зобов'язання для 

декларанта надавати унікальний акцизний номер (SEED) відправника та 

вантажоодержувача, зазначених у ст. 19 (2) (a) Регламенту (ЄС) № 389/2012, 

компетентним органам у державі-члені імпорту, яка є відповідальною за вільний 

обіг. 

Для поліпшення поводження з допустимими втратами за ст. 7 Директиви 

2008/118/ЄС згідно з пропозицією від 25.05.2018 р. будуть введені загальні пороги, 

нижче від яких не слід припускати жодного відхилення. Також передбачається 

загальна відмова від гарантій для переміщення енергоносіїв у стаціонарних 

трубопроводах (оскільки цей тип руху має дуже низький фіскальний ризик) [155, 

c. 7–8]. 

Як зазначено вище, крім загальних правил справляння акцизних зборів, 

визначених Директивою 2008/118/ЄС, щодо кожної з гармонізованих груп 

підакцизних товарів затверджено також спеціальні (так звані «вертикальні») 

директиви.  

Зокрема, справляння акцизів на алкогольні напої регулюється такими 

директивами: 

– Директивою 92/83/ЄЕС «Про гармонізацію структур акцизних зборів на 

алкоголь та алкогольні напої» від 19.10.1992 р. (далі – Директива 92/83/ЄЕС) [156]; 
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– Директивою 92/84/ЄЕС «Про наближення акцизних зборів на спирт та 

алкогольні напої» від 19.10.1992 р. (далі – Директива 92/84/ЄЕС) [157]. 

Директива 92/83/ЄЕС містить положення щодо: структури акцизів на 

алкоголь і алкогольні напої; категорій алкоголю та алкогольних напоїв, які 

обкладаються акцизним збором; застосування зниженої ставки для малих 

пивоварень і малих спиртових заводів, певних продуктів і географічних регіонів. 

Важливо відмітити, що Директива 92/83/ЄЕС містить визначення різних категорій 

алкогольних напоїв з метою забезпечення єдиної категоризації ідентичних 

продуктів у всіх державах-членах, які базуються на комбінованій номенклатурі 

(коди КН). 

Директива 92/84/ЄЕС встановлює мінімальні ставки, які повинні 

застосовуватися до кожної категорії алкогольних напоїв. При цьому законодавство 

ЄС встановлює лише мінімальні ставки, а тому країни ЄС можуть вільно 

застосовувати ставки акцизного збору вище від цих мінімумів, відповідно до 

власних національних потреб. 

Окрім цього, існує спеціальне законодавство, що стосується деяких 

конкретних (традиційних і місцевих) продуктів у певних країнах ЄС, зокрема: 

 Рішенням Ради № 189/2014/ЄС від 20.02.2014 р. дозволено Франції 

застосовувати знижену ставку деяких непрямих податків на «традиційний» ром, 

вироблений в Гваделупі, Французькій Гвіані, Мартиніці та Реюніоні [158]; 

 Рішенням Ради № 376/2014/ЄС від 12.06.2014 р. дозволено Португалії 

застосовувати знижену ставку акцизного збору в автономній області Мадейра на 

місцево вироблений і споживаний ром та лікери, а також в автономній області 

Азорських островів на місцево вироблені та спожиті лікери та виноградний спирт 

(«eaux-de-vie») [159]. 

Директива 92/83/ЄЕС також була оцінена Комісією в межах програми REFIT 

і 25.05.2018 р. Комісія направила Раді пропозицію щодо внесення змін до неї. У 

пропозиції зазначається, що деякі положення Директиви 92/83/ЄЕС є застарілими і 

нечіткими, а тому призводять до необґрунтовано обтяжливих адміністративних 

процедур як для податкових адміністрацій, так і для економічних операторів. 
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Витрати економічних операторів на дотримання цих процедур призводять до 

обмеження участі малих і середніх підприємств у торгівлі спиртом і алкогольними 

напоями на внутрішньому ринку [158, c. 8].  

Серед запропонованих змін до Директиви 92/83/ЄЕС відзначимо кілька 

найістотніших: 

 уточнені положення, що стосуються вимірювання ступеня Плато для пива 

(зміни до ст. 3 Директиви 92/83/ЄЕС); 

 пропонується змінити поріг міцності пива, до якого можуть 

застосовуватися знижені ставки податку (зміни до ст. 5 Директиви 92/83/ЄЕС); 

 надано визначення поняттю «сидр» (зміни до ст. 12 Директиви 92/83/ЄЕС); 

 пропонується закріпити положення про те, що Держави-члени можуть 

застосовувати знижені ставки для сидру, виробленого невеликими обсягами 

незалежними виробниками сидру (додана нова стаття 13а Директиви 92/83/ЄЕС); 

 з метою полегшення визнання статусу незалежних малих виробників у всіх 

державах-членах та застосування знижених ставок акцизного збору на пиво та 

сидр, пропонується надати повноваження Комісії щодо встановлення форми 

єдиного сертифіката, що підтверджує річний обсяг виробництва малого виробника 

та його відповідність критеріям, викладеним у Директиві 92/83/ЄЕС (ст. 4 

Директиви 92/83/ЄЕС); 

 переглянуто положення щодо денатурованого спирту, у тому числі 

підкреслено необхідність уточнення вимоги щодо повної денатурації та 

забезпечення єдиних умов звільнення його від акцизного збору. Визначено, що 

обслуговування та очищення виробничого обладнання є частиною виробничого 

процесу і що частково денатурований спирт, який використовується для цієї мети, 

охоплюється звільненням (зміни до ст. 27 Директиви 92/83/ЄЕС) [160]. 

Що стосується оподаткування акцизним податком тютюнових виробів у ЄС, 

то основним правовим документом у цій сфері є Директива 2011/64/ЄС від 

21.06.2011 р. про структуру і ставки акцизів, що застосовуються до тютюнових 

виробів (далі – Директива 2011/64/ЄС) [161]. Зокрема, вона визначає та класифікує 

різні тютюнові вироби відповідно до їх характеристик. Директивою 2011/64/ЄС 
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також встановлено мінімальні ставки та структуру акцизного збору для різних 

видів тютюнової продукції. 

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Директиви 2011/64/ЄС Держави-члени застосовують 

акциз, який може бути: 

(a) або податком «ад валорем», що розраховується на основі максимальної 

роздрібної ціни продажу кожного продукту, яка визначається самостійно 

виробниками, створеними в Союзі, та імпортерами з третіх країн відповідно до 

статті 15, або 

(b) специфічним податком, вираженим у вигляді суми за кілограм, або у 

випадку сигар і сигарілл, в якості альтернативи, за певну кількість одиниць 

продукції, або 

(c) поєднанням обох: елементу «ад валорем» і специфічного елементу. 

У випадках, коли акциз є або адвалорним або змішаним, держави-члени 

можуть встановлювати мінімальний розмір акцизного збору [161]. 

Згідно зі ст. 10 Директиви 2011/64/ЄС загальний акцизний збір на сигарети 

становить щонайменше 60 % від середньозваженої роздрібної ціни продажу 

сигарет, випущених для споживання. Цей акциз не повинен бути меншим від 90 

євро за 1 000 сигарет, незалежно від середньозваженої роздрібної ціни продажу. 

Проте держави-члени, які стягують акциз у розмірі не менше ніж 115 євро за 1000 

сигарет на основі середньозваженої роздрібної ціни продажу, можуть не 

дотримуватися вимоги щодо 60 %, встановленої в першому абзаці [161]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Директиви 2011/64/ЄС середньозважена роздрібна 

ціна продажу розраховується із загальної вартості всіх сигарет, випущених для 

споживання, яка ґрунтується на роздрібній ціні з урахуванням усіх податків, 

поділеній на загальну кількість сигарет, випущених для споживання. Вона 

визначається не пізніше 1 березня кожного року на підставі даних, що стосуються 

всіх таких випусків тютюнових виробів для споживання за попередній календарний 

рік. 
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Специфічний компонент акцизу не повинен бути меншим за 7,5 % і більшим 

за 76,5 % від суми загального податкового навантаження, що утворюється в 

результаті агрегування таких складових: 

(a) специфічного акцизу; 

(b) акцизу «ад валорем» та ПДВ, яким обкладається середньозважена 

роздрібна ціна продажу [161]. 

Директива 2011/64/ЄС також була оцінена та досліджена в межах ініціативи 

REFIT. Після проведення всебічного оцінення, підтриманого зовнішнім 

дослідженням, Комісія вирішила не переглядати цю Директиву через відсутність 

даних, необхідних для підтримки пропозиції, а також через те, що деякі питання, 

визначені в оцінці 2014 року, були вирішені на національному рівні або були 

врегульовані. 

Втім у своєму Звіті від 12.01.2018 р. Комісія визначила коло питань, які 

мають бути знову розглянуті в контексті необхідності їх гармонізації при 

наступному оціненні REFIT і складенні звіту про Директиву 2011/64/ЄС у 

2019 році. Зокрема, ці питання стосуються оподаткування електронних сигарет та 

тютюнових виробів з системою нагрівання тютюну Heat-Not-Burn (наразі ці вироби 

не охоплюються Директивою 2011/64/ЄС і Держави-члени мають різні підходи 

щодо їх оподаткування) [162]. 

Правила ЄС щодо оподаткування енергоносіїв та електроенергії викладено в 

Директиві 2003/96/ЄC від 27.10.2003 р. про реструктуризацію системи 

Співтовариства з оподаткування продуктів енергії та електроенергії (далі – 

Директива 2003/96/ЄС) [163]. Директивою 2003/96/ЄС визначені товари, які нею 

охоплюються, ставки та структура акцизного збору, а також передбачені правила 

застосування звільнень та скорочень у рівнях оподаткування щодо певних видів 

енергоносіїв та електроенергії.  

Визначальною рисою Директиви 2003/96/ЄС є значна кількість положень 

щодо можливості застосування диференційованого національного розміру 

оподаткування, звільнень або знижень розміру оподаткування залежно від сфер та 

суб’єктів використання відповідних видів енергоносіїв та електроенергії. 
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Наприклад, відповідно до ст. 14 Директиви 2003/96/ЄС держави-члени мають 

звільнити таку продукцію від оподаткування – за умов, що мають бути 

встановленими з метою забезпечення прямого і правильного застосування таких 

звільнень і запобігання будь-яким ухиленням, анулюванням або зловживанням: 

(a)  енергоносії та електроенергію, що використовуються для виробництва 

електроенергії, і електроенергію, що використовується для підтримання здатності 

до виробництва електроенергії; 

(b)  енергоносії, що постачаються для використання у вигляді пального для 

потреб повітряної навігації – за винятком польотів у приватному секторі (для 

дозвілля); 

(c) енергоносії, що постачаються для використання у вигляді пального для 

потреб навігації в межах вод Співтовариства (включаючи риболовлю) – окрім 

приватних розважальних суден – і електроенергію, що виробляється на борту 

суден [163]. 

Окрім цього, відповідно до ст. 15 Директиви 2003/96/ЄС без упередження до 

інших положень Співтовариства, держави-члени можуть застосувати, під 

фінансовим контролем, повне або часткове звільнення або скорочення рівня 

оподаткування для певних видів енергоносіїв та електроенергії залежно від їх 

походження та напрямів використання, визначених у цій статті. Держави-члени 

також можуть застосувати до енергоносіїв і електроенергії, що використовуються 

в сільському господарстві, садівництві, рибництві і лісництві, рівень 

оподаткування, що знижується до нуля [163]. 

Отже, Директива 2003/96/ЄС передбачає широкі можливості використання 

акцизів як фіскальних інструментів для виконання політичних, економічних та 

соціальних завдань у сфері транспорту, екології, сільського господарства тощо. 

У 2011 році Комісія представила пропозицію переглянути Директиву 

2003/96/ЄС, метою якої була модернізація правил ЄС щодо оподаткування 

енергоносіїв, зокрема реструктуризація оподаткування енергетичних продуктів з 

метою усунення поточних диспропорцій та відхилень, а також підтримка 

екологічних та енергетичних цілей ЄС. Ключовою особливістю пропозиції було 
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оподаткування енергоносіїв у такий спосіб, щоб мінімальна ставка податку була 

розподілена на дві частини: 

 одна частина мала базуватися на викидах вуглекислого газу СО2 від 

енергетичного продукту і встановлюватися на рівні 20 євро за тонну СО2; 

 інша частина мала базуватися на енергетичному змісті, тобто на фактичній 

енергії, яку виробляє продукт, виміряний в ГДж. Мінімальна ставка податку 

передбачалася на рівні 9,6 євро / ГДж – для моторного палива та 0,15 євро / ГДж – 

для палива для опалення. Це повинно було стосуватися всіх видів палива, що 

використовується для транспортування та опалення. 

Такі зміни були запропоновані задля сприяння енергоефективності та 

споживанню екологічно чистіших продуктів. Європейський парламент 

проголосував за пропозицію 19 квітня 2012 року, однак після невдалих переговорів 

між державами-членами ЄС у Раді, пропозиція була відкликана [164].  

Окремо варто зазначити про Директиву Ради 95/60/ЄC щодо податкового 

маркування газойлу та гасу, яка надає правову основу для створення спільного 

маркера (так званого «Євромаркера»), що відповідно до статті 1 цієї Директиви 

держави-члени застосовують до: 

– будь-якого газойлу, охопленого кодом КН 2710 00 69, який було випущено 

для споживання в значенні статті 6 Директиви 92/12/ЄЕС та звільнено від сплати 

акцизного збору або який підлягає обкладенню акцизним збором за іншою 

ставкою, ніж встановлена статтею 5 (1) Директиви 92/82/ЄЕС; 

– гасу, охопленого кодом КН 2710 00 55, який було випущено для 

споживання в значенні статті 6 Директиви 92/12/ЄЕС та звільнено від сплати 

акцизного збору або який підлягає обкладенню акцизним збором за іншою 

ставкою, ніж встановлена статтею 8 (1) Директиви 92/82/ЄЕС [165]. 

Відповідно до ст. 2 Директиви 95/60/ЄС маркер являє собою чітко визначену 

суміш хімічних добавок, які додаються під податковим наглядом перед випуском 

відповідних нафтопродуктів у споживання [165]. На практиці використання 

євромаркера обов’язкове для трьох основних сфер: сільськогосподарської 

діяльності, опалення, мореплавства та рибальства. Крім цього, паливо, що підлягає 
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маркуванню, може використовуватися в окремих видах господарської діяльності 

(наприклад, будівельному секторі) та для певних видів транспорту (внутрішнього 

судноплавства, залізничного транспорту).  

У 2018 році Комісія оприлюднила свій звіт про оцінку Директиви 95/60/ЄC і 

у висновках такої оцінки зазначено, що, як захід боротьби проти шахрайства, 

євромаркер відіграє позитивну роль, особливо для використання палива у сферах, 

де альтернативні методи контролю важко реалізувати (наприклад, паливо для 

опалення) [166]. 

Отже, як вбачається з вищенаведеного, справляння акцизних зборів у ЄС 

базується на «горизонтальній» Директиві 2008/118/ЄС, яка визначає загальні умови 

справляння акцизного збору, та спеціальних «вертикальних» директивах щодо 

кожної групи підакцизних товарів, які встановлюють мінімальні ставки акцизного 

податку, визначають конкретні види підакцизних товарів та особливості 

справляння з них податку, у тому числі умови застосування звільнень та знижень у 

розмірі оподаткування. Крім цього, важливе місце займає гармонізоване 

законодавство ЄС з питань контролю за справлянням акцизного податку 

(насамперед щодо функціонування сиcтеми EMSC та бази даних SEED) та 

адміністративної взаємодії між державами-членами.  

Наразі тривають активні процеси щодо оцінення ефективності зазначених 

директив та виявлення напрямків їх вдосконалення з метою покращення умов для 

вільної торгівлі, зменшення можливостей для ухилення та шахрайства в сфері 

акцизного оподаткування, а також максимального використання регулятивного 

потенціалу акцизного податку. З огляду на процеси наближення податкового 

законодавства України до законодавства ЄС, важливе значення має своєчасне 

врахування процесів перегляду гармонізованого законодавства та врахування 

основних тенденцій в сфері акцизного оподаткування при визначенні податкової 

політики України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. 

Разом з тим, як влучно зауважує С. Владика, гармонізація законодавства 

стосовно акцизів здійснюється в межах, необхідних для функціонування 

внутрішнього ринку. Незважаючи на зобов’язання здійснити гармонізацію 
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положень стосовно оподаткування акцизами, діє принцип субсидіарності, 

відповідно до якого національні особливості оподаткування продовжують 

відігравати значну роль. Наприклад, окрім існуючих гармонізованих акцизів, 

можуть бути встановлені додаткові збори на підакцизні товари, так звані 

негармонізовані збори [139, c. 103]. 

Дійсно, перелік підакцизних товарів у податковому законодавстві 

європейських країн не обмежується лише гармонізованими товарами, а охоплює 

інші товари (послуги), оподаткування яких обумовлено політичною та соціально-

економічною ситуацією в кожній окремій державі.  

Так, на сьогодні поширене оподаткування поліетиленових мішків та пакетів, 

з огляду на їх значний вплив на забруднення навколишнього середовища. 

Акцизний податок з цих товарів (зокрема, призначених для перенесення та 

переміщення товарів) наразі справляється в Мальті, а у Франції запроваджено 

спеціальний збір з імпорту певних пластикових або таких, що містять пластик, 

товарів.  

В Естонії акцизний податок справляється з упаковки товарів, які 

розміщуються на ринку в Естонії або придбані та імпортовані з іншої держави-

члена в разі продажу, обміну, передання без оплати або використання упаковки для 

власного споживання. Відповідно до Закону про акцизний податок від 19.12.1996 р. 

з упаковки, під упаковкою розуміється виготовлений з будь-якого матеріалу виріб, 

який використовується для поміщення товару, його захисту, поводження з ним, 

доставки або надання протягом усього часу існування цього товару: від сировини 

до готового товару і переходу від виробника в руки споживача [167]. Найбільші 

ставки акцизного податку встановлені при цьому для упаковки з пластику та 

паперу.  

Разом з тим від акцизного податку в Естонії повністю звільнені: 

 упаковка, на яку законом встановлена заставна вартість, за винятком 

металевої упаковки напоїв, а також упаковка, з якої з 1 січня 2012 року вдруге 

використовується не менше ніж 85 % кожного виду пакувального матеріалу; 
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 металева упаковка для напоїв, з якої вдруге використовується не менше 

ніж 50 %; 

 інша упаковка, яка з 1 січня 2009 року вдруге використовується у 

встановлених статтею 36 Закону про упаковку розмірах [167]. 

Факт повторного використання покладений в основу справляння податку з 

упаковки напоїв у Бельгії та у Фінляндії. Зокрема, у Бельгії ставка податку істотно 

відрізняється від того, чи підлягає така упаковка повторному використанню, чи 

ні [168]. А у Фінляндії упаковки, що є відновлювальними та використовуються в 

депозитній системі упаковки, від податку повністю звільняються, тоді як основна 

ставка податку на упаковки становить 51 євро за гектолітр напою [169]. 

Вищенаведені приклади демонструють, що регулятивна функція акцизного 

податку може реалізовуватися не тільки шляхом зменшення споживання певних 

товарів з огляду на підвищення їх ціни через встановлення ставок акцизного 

податку, а й шляхом стимулювання виробників/імпортерів до вчинення певних дій. 

Таке стимулювання досягається за допомогою надання пільг та звільнень від 

сплати акцизного податку за умови виконання платниками податку певних умов 

(які власне і є тими «бажаними» діями), як, наприклад, відповідно до Закону про 

акцизний податок з упаковки в Естонії. 

Досить великий перелік підакцизних товарів передбачений у Данії, де 

акцизним податком обкладаються такі шкідливі для навколишнього середовища 

товари: батареї та акумулятори; нікель-кадмієві батареї; упаковка та пакети 

(паперові та поліетиленові); товари, що містять м'який ПВХ; добрива, що містять 

азот; речовини, що пошкоджують озоновий шар. Окремі ставки податку 

передбачені щодо контейнерів для напоїв, залежно від того, внесені вони в 

обов'язкову систему повернення чи ні [170]. 

Скорочення негативного впливу на навколишнє середовище також є метою 

справляння акцизного податку з транспортних засобів на Кіпрі. Ставка акцизного 

податку встановлюється відповідно до кількості викидів вуглекислого газу (грами 

CO2 на кілометр). Транспортні засоби з електронним двигуном цим податком не 

обкладаються [171]. 
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Отже, наразі серед країн ЄС поширеною є практика використання акцизних 

податків для певних екологічних цілей, коли шляхом включення шкідливих для 

навколишнього середовища товарів до переліку підакцизних держави намагаються 

скоротити їх виробництво, імпорт та споживання. 

Вже тривалий час розповсюдженою є практика оподаткування 

безалкогольних напоїв з використанням диференційованих ставок податку, 

залежно від того, чи містять такі напої цукор, чи ні, що має на меті скорочення 

споживання цукру та охорону здоров’я населення (наприклад, Фінляндія, Бельгія, 

Португалія).  

Будучи достатньо простими в адмініструванні, акцизні податки мають 

спроможність швидко адаптуватися до еволюції ринку та необхідності вирішення 

конкретних, актуальних завдань. Зокрема, через стрімкий розвиток електронних 

сигарет, вони стали предметом акцизного податку в дев’яти європейських країнах: 

Італії, Португалії, Румунії, Словенії, Латвії, Угорщині, Фінляндії, Греції та Хорватії 

[162, c. 3].  

Таким чином, не зважаючи на процеси гармонізації правил справляння 

акцизного податку, у держав – членів ЄС залишається великий простір для 

запровадження акцизного податку з інших товарів та за власними ставками. 

Розглянуті вище приклади свідчать про активне 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.  
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3.2 Шляхи наближення податкового законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу в сфері акцизного оподаткування 

 

Уже кілька років поспіль сфера акцизного оподаткування в Україні зазнає 

суттєвих законодавчих змін. Більшість таких змін пояснюється необхідністю 

наближення українського податкового законодавства до права ЄС з огляду на 

підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), якою передбачається 

виконання Україною зобов’язань щодо наближення вітчизняного законодавства з 

непрямих податків до законодавства ЄС. 

Відповідно до ст. 352 Угоди про асоціацію Сторони розвивають 

співробітництво і гармонізують політику щодо протидії та боротьби із 

шахрайством і контрабандою підакцизних товарів. Це співробітництво, зокрема, 

передбачає поступове зближення акцизних ставок на тютюнові вироби, наскільки 

це можливо, беручи до уваги обмеження регіонального контексту, у тому числі 

шляхом діалогу на регіональному рівні та відповідно до Рамкової конвенції 

Всесвітньої організації охорони здоров’я з боротьби проти тютюну 2003 року. Із 

цією метою Сторони намагаються посилити своє співробітництво в регіональному 

контексті.  

Окрім цього, відповідно до статті 350 Угоди про асоціацію Сторони визнають 

і зобов’язуються застосовувати принципи належного управління у сфері 

оподаткування, зокрема принципи прозорості, обміну інформацією та 

добросовісної податкової конкуренції, яких дотримуються держави-члени на рівні 

ЄС. Із цією метою без упередженості щодо компетенції ЄС та держав-членів 

Сторони покращують міжнародне співробітництво у сфері оподаткування, 

сприяють збору законних податкових надходжень та розвивають заходи 

ефективної імплементації вищезазначених принципів [172]. 

У Додатку 28 до Угоди про асоціацію встановлені такі строки наближення 

законодавства України до законодавства ЄС в сфері акцизного оподаткування: 
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– протягом 2 років з набрання чинності Угодою про Асоціацію: Директива 

Ради № 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 року стосовно загальних умов акцизного 

збору; Директива Ради № 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру та 

ставки акцизного збору на тютюнові вироби (кодифікація) (за винятком деяких 

статей); 

– протягом 5 років з набрання чинності Угодою про Асоціацію: Директива 

Ради № 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 року про гармонізацію структур акцизних зборів 

на спирт та алкогольні напої; 

– поступово з дня набрання чинності Угодою про Асоціацію: Директива Ради 

№ 2003/96/ЄС від 27.10.2003 року про реструктуризацію системи Співтовариства 

щодо оподаткування енергопродуктів та електроенергії. 

З дати набрання чинності Угодою про Асоціацію, Рада Асоціації визначить 

графік імплементації Україною таких директив: Директиви Ради № 92/83/ЄЕС від 

19.10.1992 року про гармонізацію структур акцизних зборів на спирт та алкогольні 

напої в частині проміжних продуктових категорій, як визначено в Директиві, 

деяких статей Директиви Ради № 2011/64/ЄС від 21.06.2011 року про структуру та 

ставки акцизного збору на тютюнові вироби (кодифікація) [173]. 

Нагадаємо, що у статті 1 Директиви 2008/118/ЄС вказано на групи 

«гармонізованих» підакцизних товарів, оподаткування яких має здійснюватися 

відповідно до положень цієї Директиви та інших директив щодо кожної з цих груп 

окремо, а саме:  

 енергетичні та електроенергетичні товари; 

 алкоголь і алкогольні напої; 

 тютюнові вироби.  

Пунктом 2 статті 1 Директиви 2008/118/ЄС передбачено, що вищевказані 

(«гармонізовані») підакцизні товари можна обкладати іншими непрямими 

податками для спеціальних цілей, за умови, що такі податки відповідатимуть 

обов’язковим правилам Співтовариства, що застосовуються до спеціальних 

податків або до податку на додану вартість у частині, що стосується визначення 
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бази оподаткування, обчислення податкової ставки, виникнення податкових 

зобов’язань та контролю, але не включаючи положення щодо винятків.   

Крім того, відповідно до п. 3 ст. 1 Директиви Ради 2008/118/ЄС, Держави-

члени можуть стягувати податки з: 

а) інших товарів, ніж підакцизні товари; 

b) надання послуг, включаючи ті, що пов’язані з підакцизними товарами, які 

не мають характер податку з обороту.  

Проте, встановлення таких податків не може спричиняти виникнення 

формальностей, пов’язаних із перетином кордонів, якщо йдеться про торгівлю між 

державами-членами.  

З огляду на зазначене, при виробленні напрямів реформування акцизного 

оподаткування в Україні необхідним є чітке розмежування гармонізованих та 

негармонізованих підакцизних товарів, оскільки наближення податкового права 

України до права ЄС має здійснюватися, насамперед, щодо гармонізованих 

підакцизних товарів. 

Окрім цього, важливим є детальний аналіз відповідних Директив ЄС в сфері 

акцизного оподаткування із виокремленням тих їх положень, що мають 

обов’язковий характер, та положень, які дозволяють державам-членам самостійно 

вирішувати певні питання щодо оподаткування гармонізованих підакцизних 

товарів. 

З моменту підписання Угоди про асоціацію, Україна зробила певні кроки 

щодо імплементації вищевказаних директив, однак здебільшого вони стосувалися 

підвищення ставок акцизного податку на певні підакцизні товари відповідно до 

мінімальних розмірів, встановлених в ЄС. Що ж стосується власне правового 

механізму справляння акцизного податку в Україні, то станом на сьогодні він 

суттєво відрізняється від механізму, передбаченого в європейських країнах. Шлях 

наближення українського податкового законодавства до права ЄС навряд чи можна 

назвати послідовним і виваженим, а більшість змін у регулюванні акцизного 

податку мають хаотичний та безсистемний характер.  
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Водночас очевидно, що з огляду на географічне положення України, а також 

обраний курс на євроінтеграцію, основний вектор розвитку сфери акцизного 

оподаткування в Україні має бути неодмінно спрямований на запровадження 

європейських засад і правил справляння акцизного податку.  

Більше того, європейські гармонізовані правила справляння акцизного 

податку, як приклад ефективного та виваженого правового регулювання цієї сфери, 

були також перейняті провідними країнами Перської затоки (Саудівська Аравія, 

Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман), які у 2106 році 

підписали Угоду про акцизний податок для країн Ради співробітництва арабських 

держав Перської затоки [174]. Положення вказаної Угоди передбачають майже 

ідентичні умови справляння акцизного податку, що й Директива 2008/118/ЄС. 

Зокрема, ст. 4 Угоди про акцизний податок для країн Ради співробітництва 

арабських держав Перської затоки встановлює, що податок справляється в момент 

випуску підакцизних товарів для споживання. Підакцизні товари вважаються 

випущеними для споживання у разі: 

a) виробництва підакцизних товарів поза ситуацією призупиненого 

оподаткування; 

б) випуску підакцизних товарів із ситуації призупиненого оподаткування; 

в) володіння за межами будь-якої ситуації призупиненого оподаткування 

підакцизними товарами, з яких не був сплачений відповідний податок; 

г) імпорту підакцизних товарів, якщо вони не перебувають у ситуації 

призупиненого оподаткування; 

ґ) втрати або пошкодження підакцизних товарів під час ситуації 

призупиненого оподаткування в державі, в якій вони фізично перебували, коли 

ліцензіат не продемонстрував, що такі втрати або збитки були спричинені 

причинами поза його контролем, відповідно до умов і процедур, встановлених 

державою-членом, в якій зазначені товари були втрачені або пошкоджені [174]. 

Угодою про акцизний податок для країн Ради співробітництва арабських 

держав Перської затоки запроваджується режим призупиненого оподаткування при 

переміщенні підакцизних товарів між податковими складами як всередині однієї 
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держави, так і між податковими складами різних держав-членів Ради 

співробітництва арабських держав Перської затоки. 

Застосування такого режиму, з одного боку, забезпечує зручність 

адміністрування акцизного податку, а з іншого, – надає можливість для виробників 

та імпортерів підакцизних товарів певним чином відстрочити момент сплати 

акцизного податку до моменту їх випуску для споживання.  

З огляду на багаторічну практику ефективного застосування режиму 

призупиненого оподаткування в ЄС, ми не вбачаємо необхідності вигадувати нові 

механізми справляння акцизного податку для України та вважаємо доцільним 

запроваджувати європейський досвід у цій сфері з урахуванням особливостей 

соціально-економічного становища держави та курсу на євроінтеграцію. 

Як розглянуто в Розділі 2 цієї роботи, у чинному податковому законодавстві 

України режим призупиненого оподаткування не передбачається і момент 

виникнення податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку не пов'язаний з 

випуском підакцизних товарів для споживання. Більше того, щодо переважної 

частини об’єктів оподаткування, передбачених ст. 213 ПК України, сплата 

акцизного податку здійснюється до моменту фактичної реалізації підакцизних 

товарів.  

Одночасно з цим ПК України містить такі поняття як «акцизний склад» та 

«розпорядник акцизного складу», однак вони жодним чином не пов’язані з 

режимом призупиненого оподаткування. Певні зміни до змісту зазначених понять 

були внесені з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення 

адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» № 2628-VIII 

від 23.11.2018 р. (далі – Закон № 2628-VIII), положення якого починають діяти з 

01.07.2019 р. [124]. 

Відповідно до п. п. 14.1.6 статті 14 ПК України (у редакції з 01.07.2019 р.) 

акцизний склад – це: 

а) спеціально обладнані приміщення на обмеженій території (далі – 

приміщення), розташовані на митній території України, де під контролем 
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постійних представників контролюючого органу розпорядник акцизного складу 

провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення 

(перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, 

одержання чи видачі, а також реалізації спирту етилового, горілки та лікеро-

горілчаних виробів; 

б) приміщення або територія на митній території України, де розпорядник 

акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, 

оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, 

зберігання, реалізації пального [33]. 

Окрім цього, п.п. 14.1.61 ст. 14 ПК України закріплює поняття «акцизний 

склад пересувний» – це транспортний засіб (автомобільний, залізничний, 

морський, річковий, повітряний, магістральний трубопровід), на якому 

переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий на митній території 

України [33]. 

Наведене визначення акцизного складу певним чином схоже на визначення 

податкового складу, що міститься в ст. 2 Директиви 2008/118/ЄС (податковий 

склад – це місце виробництва, обробки, збереження, отримання та відправки 

підакцизних товарів під режимом призупинення оподаткування ліцензованим 

управляючим складу при здійсненні ним своєї діяльності за дотримання певних 

умов, встановлених уповноваженими органами держави-члена, на території якої 

розташовано цей податковий склад). Втім порядок функціонування акцизних 

складів в Україні свідчить про те, що проводити аналогію між ними та податковими 

складами в ЄС не можна. 

Директива 2008/118/ЄС передбачає загальні засади функціонування 

податкових складів без їх диференціації щодо груп підакцизних товарів. Однак в 

Україні, виходячи зі ст. 14 ПК України, можна виділити кілька видів акцизних 

складів з огляду на різницю в їх функціонуванні. Так, перший вид акцизного складу 

– це приміщення, де здійснюється господарська діяльність шляхом вироблення, 

оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, 

зберігання, одержання чи видачі, а також реалізації спирту етилового, горілки та 
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лікеро-горілчаних виробів. Для першого виду акцизного складу передбачено 

здійснення фактичного контролю постійними представниками контролюючого 

органу. Другий вид акцизного складу – це приміщення або територія, де 

здійснюється господарська діяльність шляхом вироблення, оброблення 

(перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, 

реалізації пального. Крім цього, у ПК України виокремлюється так званий 

«пересувний акцизний склад», який, своєю чергою, також можна поділити на 

пересувний акцизний склад для спирту етилового та пересувний акцизний склад 

для пального. 

Що стосується розпорядника акцизного складу, то відповідно до п.п. 14.1.224 

ст. 14 ПК України (в редакції від 01.07.2019 р.) ним визнається суб'єкт 

господарювання, який одержав ліцензію на право виробництва спирту етилового, 

алкогольних напоїв, зареєстрований платником акцизного податку, або суб'єкт 

господарювання – платник акцизного податку, який здійснює виробництво, 

оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, 

зберігання, реалізацію пального на акцизному складі та має документи, що 

підтверджують право власності або користування приміщеннями та/або 

територією, що відносяться до акцизного складу [33]. 

Згідно з п.п. 14.1.2241 ст. 14 ПК України розпорядник акцизного складу 

пересувного – суб'єкт господарювання – платник акцизного податку, який є 

власником пального або здійснює діяльність з виробництва спирту етилового та 

який з використанням транспортного засобу незалежно від того, кому належить 

такий транспортний засіб: реалізує або зберігає пальне або спирт етиловий; ввозить 

пальне на митну територію Україні, з якого сплачено акцизний податок або на 

умовах, визначених ст. 229 цього Кодексу [33]. 

Отже, виходячи з зазначених визначень, у податковому законодавстві 

України можна виділити такі види розпорядників: розпорядник акцизного складу 

для пального, розпорядник акцизного складу для спирту етилового, а також 

розпорядник акцизного складу пересувного (знову ж таки, для пального та для 

спирту етилового). Директива 2008/118/ЄС такого розмежування не передбачає, а 
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містить єдине визначення ліцензованого управляючого складом для всіх 

гармонізованих підакцизних товарів. 

Окрім цього, визначення розпорядника акцизного складу в п.п. 14.1.224 

ст. 14 ПК України є нелогічним за змістом та потребує свого вдосконалення. З 

буквального прочитання цього визначення випливає, що отримання ліцензії та 

реєстрація платником акцизного податку вимагається тільки для розпорядника 

першого виду (щодо спирту етилового та алкогольних напоїв). Для розпорядників 

другого виду єдина умова визнання їхнього статусу – наявність документів, що 

підтверджують право власності або користування приміщеннями та/або 

територією, що відносяться до акцизного складу.  

Проте системний аналіз положень ПК України, ст. 2 Закону України «Про 

державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» [125] та Закону 

України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (в редакції від 

1.07.2019 р.) [175] свідчить про те, що виробництво, зберігання пального, оптова та 

роздрібна торгівля пальним можуть здійснюється суб'єктами господарювання 

незалежно від форми власності за умови наявності відповідної ліцензії. Отже, 

наявність ліцензії є обов’язковою для всіх розпорядників акцизних складів, що і 

має бути відображено у визначенні, наведеному в п.п. 14.1.224 ст. 14 ПК України.  

Окрім цього, на відміну від законодавства країн ЄС, де ліцензовані 

управляючі складами безпосередньо визнаються платниками акцизного податку, в 

Україні розпорядники акцизного складу серед платників, визначених у ст. 212 ПК 

України, не зазначені. Натомість, відповідно до п.п. 212.1.15 ст. 212 ПК України (в 

редакції від 01.07.2019 р.), платником акцизного податку визнається особа (у тому 

числі юридична особа, що веде облік результатів діяльності за договором про 

спільну діяльність без створення юридичної особи), яка реалізує пальне або спирт 

етиловий [33]. 

Згідно з п.п. 14.1.212 ст. 14 ПК України реалізація пального або спирту 

етилового для цілей Розділу VI цього Кодексу – це будь-які операції з фізичної 

передачі (відпуску, відвантаження) пального або спирту етилового з переходом 
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права власності на таке пальне або спирт етиловий чи без такого переходу, за плату 

(компенсацію) чи без такої плати на митній території України з акцизного складу / 

акцизного складу пересувного: до акцизного складу; до акцизного складу 

пересувного; для власного споживання чи промислової переробки; будь-яким 

іншим особам [33]. 

Разом з тим п.п. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 ПК України (в редакції від 

01.07.2019 р.) до об’єкта оподаткування відносить операції з реалізації з акцизного 

складу / акцизного складу пересувного будь-яких обсягів пального або спирту 

етилового понад обсяги, що: 

 отримані з інших акцизних складів / акцизних складів пересувних, що 

підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних 

накладних; 

 ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно 

оформленою митною декларацією; 

 вироблені в Україні, реалізація яких є об'єктом оподаткування відповідно 

до п.п. 213.1.1 цього пункту, або не підлягає оподаткуванню, або звільняється від 

оподаткування, або оподатковується на умовах, встановлених ст. 229 цього 

Кодексу, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному 

реєстрі акцизних накладних [33]. 

Такі зміни до об’єкта оподаткування можна розцінювати як певний крок 

українського законодавця на шляху до запровадження режиму призупиненого 

оподаткування, що діє в ЄС. Однак податкове законодавство України потребує 

подальшого коригування, а аналіз Закону № 2628-VIII свідчить про те, що внесені 

зміни стосуються насамперед адміністрування акцизного податку з пального та 

спирту етилового, що має на меті скорочення тіньового обігу цих товарів. Попри 

внесення змін у поняття «акцизний склад» та «розпорядник акцизного складу», за 

своїм функціональним призначенням та місцем у правовому механізмі акцизного 

податку зазначені поняття все рівно мають мало спільного з поняттями 

«податковий склад» та «ліцензований управляючий складом» відповідно до 

Директиви 2008/118/ЄС. 
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Як вбачається з параграфа 3.1 цієї роботи, податкові склади в ЄС є 

невід’ємною частиною режиму призупиненого оподаткування, який дозволяє 

переміщувати підакцизні товари в межах ЄС із зобов’язанням сплатити акцизний 

податок у момент випуску для споживання. При цьому, самим об’єктом 

оподаткування згідно з Директивою 2008/118/ЄС визначається виробництво або 

імпорт підакцизних товарів, проте дата виникнення зобов’язання зі сплати 

акцизного податку пов’язується з іншою подією – випуском для споживання. 

Втім в Україні функціонування акцизних складів ніяким чином не пов’язано 

з режимом призупиненого оподаткування, а слугує лише цілям адміністрування 

акцизного податку. Власне порядок сплати акцизного податку щодо основних 

категорій підакцизних товарів, зокрема алкогольних напоїв та тютюнових виробів, 

передбачає обов’язок сплатити акцизний податок, так би мовити, «авансом» – 

взагалі до моменту їх реалізації, тобто до виникнення об’єкта оподаткування.  

Принциповою відмінністю між вітчизняним та європейським підходами є те, 

що в Україні саме реалізація (а не виробництво) підакцизних товарів, серед іншого, 

визначається відповідно до ст. 213 ПК України об’єктом оподаткування, що 

ускладнює законодавчу структуру об’єкта оподаткування та моменту виникнення 

податкових зобов’язань. Натомість вважаємо логічною таку юридичну 

конструкцію акцизного податку, в якій об’єктом оподаткування буде визнаватися 

саме виробництво та імпорт підакцизних товарів, оскільки фактично це є єдиними 

шляхами потрапляння таких товарів на внутрішній ринок країни.  

Одночасно з цим дату виникнення податкових зобов’язань щодо вироблених 

та імпортованих підакцизних товарів варто пов’язувати вже з моментом їх випуску 

для споживання на внутрішньому ринку, що буде відповідати сутності та 

законодавчому визначенню акцизного податку. Важливо при цьому, аналогічно до 

ст. 7 Директиви 2008/118/ЄС, включити до поняття «випуск для споживання» будь-

яке виробництво (у тому числі неправомірне) та зберігання  підакцизних товарів, з 

яких не сплачено акцизний податок, поза режимом призупиненого оподаткування, 

а також втрату підакцизних товарів понад встановлені норми (оскільки очевидно, 
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що втрата може мати місце щодо товарів, які вже потрапили на внутрішній ринок 

шляхом їх виробництва або імпорту). 

До поняття «випуск для споживання» (а не до об’єкта оподаткування) 

додатково необхідно включити нестачу підакцизних товарів, яка може бути 

виявлена під час їх переміщення в режимі призупиненого оподаткування. Чинний 

ПК України в якості об’єкта оподаткування передбачає в п.п. 213.1.6 ст. 213 ПК 

України обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), що 

перевищують встановлені норми втрат з урахуванням п. 214.6 ст. 214 цього 

Кодексу. Однак такі норми встановлені виключно щодо спирту етилового, 

коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту 

етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю 

плодового та алкогольних напоїв, які допускаються під час їх виробництва. Якщо 

ж запровадити в податковому законодавстві України можливість переміщення 

підакцизних товарів у режимі призупиненого оподаткування, то важливо чітко 

передбачити порядок сплати акцизного податку у разі виявлення нестачі товарів 

під час їх переміщення.  

Варто відмітити, що Директива 2008/118/ЄС прямо не закріплює подібне 

положення, проте Європейський суд у рішенні від 28.01.2016 р. (справа C-64/15) 

роз’яснив, що виявлення нестачі при поставці підакцизних товарів у режимі 

призупинення оподаткування передбачає ситуацію, яка неодмінно відбулась у 

минулому, коли втрачені товари не ввійшли до складу цієї поставки і рух яких, 

відповідно, не закінчився відповідно до ст. 20 (2) Директиви 2008/118/ЄС. Отже, 

така ситуація є відхиленням у значенні ст. 6 (6) цієї Директиви. Відхилення цього 

виду неодмінно призводить до вибуття з-під режиму призупиненого оподаткування 

і, як наслідок, до випуску для споживання, передбаченого ст. 7 (2) (а) Директиви 

2008/118/ЄС [149]. 

Зрозуміло, що, крім зміни конструкції об’єкта оподаткування акцизним 

податком та дати виникнення податкових зобов’язань вищевказаним способом, 

необхідно також максимально наблизити правовий статус акцизних складів в 

Україні до податкових складів у ЄС, як основних суб’єктів переміщення 
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підакцизних товарів у режимі призупиненого оподаткування. Насамперед 

необхідно чітко закріпити правило, що тільки на податкових складах можуть 

здійснюватися виробництво, переробка та зберігання таких підакцизних товарів: 

спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива; 

тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну; палива. 

Так само необхідно чітко визначити учасників переміщення підакцизних 

товарів у режимі призупиненого оподаткування – розпорядників акцизних складів, 

ліцензованих у законодавчо встановленому порядку, а також імпортерів, за умови 

отримання ними спеціальної ліцензії та поставки підакцизних товарів до 

податкового складу. 

З метою забезпечення фіскальних інтересів держави, варто запровадити 

механізм надання вищевказаними особами фінансового забезпечення як 

обов’язкової умови для застосування режиму призупиненого оподаткування. Так, 

наприклад, Законом Республіки Польща «Про акцизний податок» від 06.12.2008 р. 

у ст. 67 встановлено шість форм, в яких може надаватися акцизне забезпечення: 

грошовий депозит; банківська або страхова гарантія; чек, підтверджений 

юридичною особою, зареєстрованою в ЄС або на території держави-члена 

Європейської асоціації вільної торгівлі; власний вексель; інший документ із 

платіжною вартістю; іпотека на нерухомість [176]. 

Наразі, з огляду на практику застосування в Україні механізму податкових 

векселів, як засобу забезпечення сплати акцизного податку у випадках, 

передбачених статтями 225 та 229 ПК України, вважаємо за доцільне передусім 

використовувати саме цю форму забезпечення при запровадженні режиму 

призупиненого оподаткування. 

Таким чином, визначення об’єкта оподаткування та дати виникнення 

податкових зобов’язань, наведені у статтях 213 та 216 ПК України відповідно, 

потребують докорінної зміни з метою запровадження режиму призупиненого 

оподаткування та прив’язки до випуску підакцизних товарів для споживання. 

Існуючий порядок сплати акцизного податку не тільки суперечить його сутності як 

непрямого податку на споживання (згідно з визначенням у ст. 14 ПК України), а 
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також є достатньо обтяжливим для платників акцизного податку, оскільки 

передбачає вилучення частини їхніх обігових коштів для сплати податку до 

моменту реалізації підакцизних товарів. 

При цьому, якщо для виробників алкогольних напоїв ст. 225 ПК України 

передбачена принаймні відстрочка сплати акцизного податку за допомогою 

механізму податкових векселів, то ситуація з виробниками тютюнових виробів є 

значно гіршою. Відповідно до п.п. 222.1.2 ст. 222 ПК України суми податку з 

урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати 

акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до 

норм цього Кодексу, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету 

протягом п'ятнадцяти робочих днів після отримання марок акцизного податку з 

доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації. Якщо зазначений 

строк припадає на день наступного бюджетного року, сума акцизного податку 

сплачується виробникам тютюнових виробів до закінчення бюджетного року, в 

якому отримані марки. У разі невиконання умов, визначених абзацом другим цього 

підпункту, марки за наступними заявками-розрахунками виробників тютюнових 

виробів не видаються до дня, в якому здійснено в повному обсязі сплату акцизного 

податку та штрафних санкцій, розрахованих відповідно до п. 126.2 ст. 126 цього 

Кодексу [33]. 

Зауважимо, що до 2013 року виробники тютюнових виробів сплачували 

акцизний податок до бюджету на підставі п.п. 222.1.1 ст. 222 ПК України, тобто 

протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного 

граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової 

декларації за місячний податковий період. Зазначений підхід більшою мірою 

відповідав загальним засадам справляння акцизного податку за Директивою 

2008/118/ЄС – принаймні в частині його сплати після реалізації підакцизних 

товарів. 

Нині діючий порядок сплати акцизного податку передбачає перерахування 

суми податку виробником тютюнових виробів до дати виникнення податкових 

зобов'язань (п. 216.1 ст. 216 ПК України), до виникнення об'єкта оподаткування 
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(п.п. 213.1.1 ст. 213 ПК України) та при невизначеній базі оподаткування 

(п.п. 214.1.1 ст. 214 ПК України). 

У зв’язку з цим вважаємо за необхідне змінити порядок сплати акцизного 

податку з тютюнових виробів, виключивши з п.п. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 ПК 

України положення щодо сплати акцизного податку на тютюнові вироби протягом 

п'ятнадцяти робочих днів після отримання марок акцизного податку, і таким чином 

повернутися до сплати акцизного податку на підставі п.п. 222.1.1 п. 222.1 ст. 222 

ПК України. 

Варто відмітити, що проект закону щодо такої зміни порядку сплати 

акцизного податку з тютюнових виробів уже був поданий до Верховної Ради 

України, втім він ще й досі не розглянутий (Проект Закону України від 

21.01.2019 р. № 9493 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

удосконалення механізму сплати акцизного податку з тютюнових виробів») [177]. 

Більше того, аналогічний проект закону також був одержаний Верховною Радою 

України ще в 2016 році (Проект Закону від 13.05.2016 р. № 4665) [178]. 

Що ж стосується сплати акцизного податку як умови придбання акцизних 

марок (нагадаємо, що відповідно до ст. 226 ПК України продаж марок акцизного 

податку здійснюється на підставі довідок про сплату податку), то пропонуємо 

замінити таку сплату на випуск податкового векселя, який буде забезпеченням 

виконання зобов’язання платника сплатити суму акцизного податку в момент 

випуску маркованих підакцизних товарів для споживання. Для прикладу, подібний 

підхід наразі відображений у Законі Латвійської Республіки «Про акцизний 

податок», ст. 27 якого передбачає, що при отриманні марок акцизного податку 

відповідний платник податку згідно з цим законом надає забезпечення на розмір 

податку, що відповідає кількості наданих марок акцизного податку [179]. 

Одночасно з цим, з огляду на підвищення ставок акцизного податку на 

тютюнові вироби та зростання тіньового ринку, обов’язковим є вдосконалення 

контролю за справлянням акцизного податку в цій сфері. Одним із механізмів 

такого вдосконалення є запровадження системи контролю за обігом підакцизних 

товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) «Електронна акцизна марка», 



202 
 

Концепція створення та впровадження якої була схвалена Розпорядженням 

Кабінету Міністрів № 497-р від 6 липня 2016 року (далі – Концепція) [180]. 

Метою Концепції є створення та впровадження автоматизованої системи, яка 

забезпечить контроль за обігом підакцизних товарів від виробника або імпортера 

до кінцевого споживача, мінімізацію впливу людського фактора на 

адміністрування акцизного податку, зменшення обсягів реалізації підакцизних 

товарів без сплати акцизного податку, унеможливить легалізацію незаконно 

виготовлених/імпортованих підакцизних товарів та, відповідно, забезпечить 

зменшення обсягів незаконного обігу підакцизних товарів [180].  

Передбачалося, що Концепція має бути реалізована до кінця 2018 року. 

Водночас система «Електронна акцизна марка» ще й досі не запроваджена. Згідно 

з Планом заходів з реалізації Концепції (що міститься в Додатку до Концепції) 

Кабінет Міністрів України повинен був до 1 лютого 2017 року отримати пропозиції 

щодо внесення змін до ПК України та інших законодавчих актів у сфері обігу 

підакцизних товарів щодо забезпечення функціонування автоматизованої системи 

контролю за обігом підакцизних товарів «Електронна акцизна марка» (далі – 

автоматизована система). До 1 лютого 2018 року мав бути вже розроблений і 

затверджений Порядок ведення реєстру електронних акцизних накладних, а також 

зміни до нормативно-правових актів щодо функціонування системи обліку даних з 

реєстраторів розрахункових операцій. Власне впровадження автоматизованої 

системи на постійній основі мало відбутися вже до 1 грудня 2018 року. Проект 

Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України  щодо 

контролю за обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів» № 6545-1 (далі – 

Проект закону № 6545-1) надійшов до Верховної Ради України 21.06.2017 р., однак 

станом на сьогодні проект ще не був обговорений та розглянутий у парламенті 

[181].  

Окрім цього, запровадження автоматизованої системи контролю за обігом 

підакцизних товарів також передбачає вжиття низки інших заходів та ухвалення 

додаткових нормативно-правових актів. Так, відповідно до Проекту закону 

№ 6545-1 Кабінет Міністрів України повинен передбачити у проекті закону про 
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Державний бюджет України на відповідний рік видатки на фінансування 

виробництва марок акцизного податку (запровадження автоматизованої системи 

передбачає виробництво нових спеціальних марок). Додатково протягом трьох 

місяців з дня прийняття цього Закону Кабінет Міністрів України також повинен: 

– забезпечити розробку та введення в експлуатацію програмного 

забезпечення, необхідного для функціонування автоматизованої системи контролю 

за обігом підакцизних товарів; 

– прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону; 

– забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у 

відповідність із цим Законом [181]. 

Запровадження системи «Електронна акцизна марка» є одним із заходів, який 

має бути реалізований в найближчий час, з огляду на зростання тіньового ринку 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Така система контролю дозволить 

збільшити доходи бюджету від сплати акцизного податку шляхом виключення 

можливості реалізації підакцизних товарів без його сплати, а також у результаті 

повного обліку виробництва та обороту кожної одиниці підакцизного товару в 

Україні [182, c. 90]. 

Варто відмітити, що в ЄС вже з 20 травня 2019 року для сигарет і тютюну для 

самокруток запроваджуються системи відстеження, які передбачають присвоєння 

кожній пачці вироблених чи імпортованих у ЄС тютюнових виробів унікального 

ідентифікатора, що дозволить відстежувати їх рух від виробника до останнього 

економічного оператора, перед надходженням до першої точки роздрібної 

торгівлі [183]. Для всіх інших тютюнових виробів (відмінних від сигарет і тютюну 

для самокруток) такі системи будуть запроваджені з 20 травня 2024 року.  

Система відстеження передбачає, що всі переміщення тютюнових виробів від 

виробника до останнього економічного оператора, перед надходженням до першої 

точки роздрібної торгівлі, мають бути належним чином зафіксовані. Інформація 

про записані переміщення буде зберігатися незалежними провайдерами зберігання 

даних (з якими виробники та імпортери тютюнових виробів мають укласти 
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договори). Такі бази даних будуть доступними компетентним органам держав-

членів, Комісії та зовнішнім аудиторам. Таким чином, система дозволить 

здійснювати моніторинг (відстеження) руху легальних тютюнових виробів та 

визначати відповідним органам державної влади, в якій саме точці певні вироби 

були переведені на нелегальний ринок, або навпаки (виявлення). 

Запровадження систем відстеження тютюнових виробів у ЄС також 

демонструє один із оптимальних варіантів підвищення ефективності контролю в 

цій сфері, який передбачає вдосконалення адміністрування акцизного податку із 

використанням сучасних наукових і технічних розробок, зокрема електронних 

інформаційних систем і незалежних баз даних. Беручи до уваги зобов’язання 

України стосовно розвитку співробітництва та гармонізації політики щодо протидії 

та боротьби із шахрайством і контрабандою підакцизних товарів (відповідно до 

ст. 352 Угоди про асоціацію), врахування подібного досвіду із запровадження 

систем відстеження тютюнових виробів є важливим при формуванні податкової 

політики України в сфері акцизного оподаткування [184, c. 43].  

Ефективність реалізації фіскальних та регулюючих функцій, покладених в 

основу справляння акцизного податку, безпосередньо залежить від його 

адміністрування, в тому числі контролю за сплатою акцизного податку та контролю 

за обігом підакцизних товарів. Саме тому реформування сфери акцизного 

оподаткування неодмінно має передбачати не тільки зміни щодо основних 

елементів акцизного податку, а й покращення адміністрування та податкового 

контролю у цій сфері. 

Однією з негативних тенденцій у сфері національного акцизного 

оподаткування протягом багатьох років є превалювання виключно фіскального 

інтересу щодо поповнення дохідної частини бюджету та неврахування 

регуляційного потенціалу акцизного податку [185, c. 88]. Більше того, реалізація 

фіскальних інтересів держави нерівномірно падає на різні категорії населення і 

наразі особливо обтяжливим є економічний тягар саме для платників (і споживачів) 

тютюнових виробів та алкогольних напоїв.  
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Так, ще й досі залишається актуальним питання скасування акцизного 

податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, введеного в 2015 році. 

Справляння вказаного податку не тільки не вимагається Угодою про Асоціацію, а 

й фактично не відповідає основним засадам акцизного оподаткування в ЄС. 

Відповідно до пункту 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2017 році» № 1791-VIII від 20.12.2016 р. Кабінет Міністрів України 

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом повинен був розробити 

та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо скасування 

акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

тютюнових виробів, передбачивши для забезпечення збалансованості місцевих 

бюджетів відповідне збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в 

абсолютних значеннях [186].  

Однак, з огляду на те, що акцизний податок з роздрібного продажу 

підакцизних товарів є джерелом значних податкових надходжень до місцевих 

бюджетів, було вирішено залишити його ще на невизначений період часу. У зв’язку 

з цим Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2018 році» від 07.12.2017 р. № 2245-VIII, зазначене імперативне 

зобов’язання норми пункту 4 розділу ХІХ Податкового кодексу України щодо 

необхідності щорічного подання Кабінетом Міністрів України законопроекту про 

збільшення ставок акцизного податку, визначених в абсолютних величинах, було 

змінене – на подання такого законопроекту в разі необхідності [187].  

Більше того, аналіз положень Розділу VI ПК України щодо «роздрібного» 

акцизу свідчить, що такий акциз фактично є окремим, додатковим податком із 

визначеними елементами. Так законодавець не просто включає реалізацію 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до об’єкта 

оподаткування (п.п. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 ПК України), а й закріплює всі інші 

елементи – платника «роздрібного» акцизу (п.п. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 ПК 
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України), ставку податку (п.п. 215.3.10 п. 215.3 ст. 215 ПК України), базу 

оподаткування (п.п. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214 ПК України), строк сплати податку 

(п. 223.2 ст. 223 ПК України). Тобто «роздрібний» акциз за своєю суттю – окремий 

податок, не передбачений в переліку податків та зборів у статтях 9 та 10 ПК 

України. Встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизними товарами може бути розцінене як подвійне 

оподаткування одного і того самого товару, що слугує лише меті наповнення 

дохідної частини бюджету за рахунок надмірного податкового навантаження на 

споживачів алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 

Про превалювання суто фіскального інтересу в акцизному оподаткуванні та 

надмірний економічний тягар для виробників (та споживачів) тютюнових виробів, 

серед іншого, свідчить розширений (у порівнянні з більшістю країн ЄС) перелік 

таких виробів, що підлягають оподаткуванню. Підпункт 215.3.2 п. 215.3 ст. 215 ПК 

України встановлює ставки акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та 

промислові замінники тютюну, до яких належать: 

– тютюнова сировина, тютюнові відходи (код товару згідно з УКТЗЕД 2401); 

– сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі 

сигари), з вмістом тютюну (код товару згідно з УКТЗЕД 2402 10 00 00); 

– сигарети без фільтра, цигарки (код товару згідно з УКТЗЕД 2402 20 90 10); 

– сигарети з фільтром (код товару згідно з УКТЗЕД 2402 20 90 20); 

– тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн 

«гомогенізований» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції (код товару 

згідно з УКТЗЕД 2403) [33]. 

Товари за кодом 2403 згідно УКТЗЕД (інший тютюн промислового 

виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; «гомогенiзований» 

або «вiдновлений» тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї), серед іншого 

включають жувальний i нюхальний тютюн [188]. 

Разом з тим, відповідно до ст. 2 Директиви 2001/64/ЄС тютюнові вироби 

означають:  

(а) сигарети; 
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(b) сигари і сигарилли; 

(c) тютюн для куріння: 

(і) дрібно нарізаний тютюн для скручування сигарет; 

(іі) інший тютюн для куріння [161].  

Директивою 2001/64/ЄС не передбачено справляння акцизного податку з 

тютюнової сировини та тютюнових відходів і чітко вказано про оподаткування 

саме тютюну для куріння (а не жувального та нюхального тютюну). Зазначене 

свідчить про те, що справляння акцизного податку на тютюнові вироби має бути 

спрямоване не просто на поповнення доходів бюджету, а насамперед на боротьбу з 

курінням. 

При цьому питання включення сирого тютюну до підакцизних товарів 

розглядалося Комісією під час оцінення Директиви 2001/64/ЄС, з огляду на 

випадки незаконного виробництва тютюнових виробів з такого тютюну. Втім 

Комісія прийшла до висновку, що включення сирого тютюну до підакцизних 

товарів підвищить контроль у цій сфері, але також спричинить адміністративні та 

погоджувальні витрати для всіх законних операторів. Зі свого боку, це призведе до 

втрати конкурентоспроможності вирощеного в ЄС тютюну порівняно з імпортним 

тютюном. Зазначене дасть перевагу вирощувачам і першим переробникам за 

межами ЄС, які не будуть нести ці додаткові витрати, але можуть експортувати 

сировину (тютюн) до ЄС. У зв’язку з цим Комісія зауважила, що підвищення 

контролю може бути досягнуте меншими коштами шляхом запровадження 

загальної нормативної бази для вирощувачів і перших переробників тютюну в ЄС. 

Наприклад, деякі держави-члени вимагають від економічних операторів реєстрації 

та ведення обліку запасів та руху сирого тютюну [162]. 

Наведенні висновки Комісії чітко демонструють важливість врахування 

балансу між публічним фіскальним інтересом (щодо зменшення незаконного 

виробництва тютюнових виробів із сирого тютюну та забезпечення податкових 

надходжень) і приватними інтересами економічних операторів при визначенні 

податкової політики ЄС. Без сумніву, дотримання цього балансу також має стати 

обов’язковим при справлянні акцизного податку в Україні. 
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З огляду на зазначене, вважаємо за необхідне змінити перелік підакцизних 

товарів у п.п. 215.3.2 ст. 215 ПК України, виключивши з нього тютюнову сировину 

та тютюнові відходи (код товару згідно з УКТЗЕД 2401), а також жувальний та 

нюхальний тютюн. 

Окрім цього, звертає на себе увагу перелік операцій з тютюновими виробами, 

що звільняються від оподаткування відповідно до п. 213.3 ст. 213 ПК України, який 

включає: 

– ввезення акредитованими державними випробувальними лабораторіями 

та/або суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на виробництво тютюнових 

виробів, еталонних (моніторингових) чи тестових зразків тютюнових виробів (не 

призначених для продажу вроздріб) для проведення досліджень чи випробувань 

(калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення 

фізико-хімічних показників, дизайну) (п.п. 213.3.10 п. 213.3 ст. 213 ПК України);  

– реалізацію відходів тютюнової сировини за умови документального 

підтвердження їх утворення та подальшого знищення або утилізації (п.п. 213.3.12 

п. 213.3 ст. 213 ПК України) [33]. 

Втім ст. 17 Директиви 2011/64/ЄС вказує, що можуть бути звільнені від 

акцизного збору або акциз, вже сплачений по ним, може бути повернений, такі 

вироби: 

(a) денатуровані тютюнові вироби, використовувані в промислових або 

садівничих цілях; 

(b) тютюнові вироби, знищені під адміністративним наглядом; 

(c) тютюнові вироби, призначені виключно для наукових випробувань і для 

випробувань, пов'язаних з якістю продукції; 

(d) тютюнові вироби, перероблені виробником [161]. 

Отже, перелік операцій з тютюновими виробами, звільненими від 

оподаткування відповідно до п. 213.3 ст. 213 ПК України, не збігається з переліком, 

наведеним у ст. 17 Директиви 2011/64/ЄС. Зокрема, в Україні не звільняються від 

оподаткування денатуровані тютюнові вироби, що використовуються для 

промислових або садівничих цілей. І хоча ст. 17 Директиви 2011/64/ЄС не 
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передбачає обов’язкового звільнення від акцизного збору цих товарів, а лише надає 

державам-членам право застосувати таке звільнення, вважаємо, що денатуровані 

тютюнові вироби, що використовуються для промислових або садівничих цілей, 

мають бути звільнені від акцизного податку в Україні, з огляду на те, що такі 

тютюнові вироби не призначені для паління та, відповідно, немає необхідності 

використовувати акцизний податок як інструмент для скорочення їх споживання. 

Для повноти викладення зазначимо про ще одну необхідну зміну в сфері 

оподаткування акцизним податком тютюнових виробів. Зокрема, йдеться про 

надані Законом України від 24.12.2015 р. № 909-VII «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (п. 5 

Прикінцевих положень Закону) повноваження Кабінету Міністрів України по 

встановленню мінімальних оптово-відпускних цін на сигарети [189]. В юридичній 

періодиці зазначалося про те, що встановлення таких цін порушує передбачений 

Директивою 2011/64/ЄС принцип вільного визначення максимальної роздрібної 

ціни, та про необхідність скасування пункту 5 Прикінцевих положень [190]. 

Зокрема, ч. 1 ст. 15 Директиви 2011/64/ЄС передбачає, що виробники або, у 

відповідних випадках, їх представники або уповноважені агенти в Союзі та 

імпортери тютюну з третіх країн, є вільними у визначенні максимальної роздрібної 

ціни для кожного зі своїх продуктів для кожної держави-члена, для якої продукція, 

про яку йде мова, має бути випущена для споживання [161].  

Більше того, Державна регуляторна служба України, розглянувши проект 

постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення розміру мінімальних 

оптово-відпускних і роздрібних цін на тютюнові вироби, тютюн та промислові 

замінники тютюну», своїм Рішенням від 28.04.2017 р. № 176 відмовила в 

погодженні проекту вказаної постанови Кабінету Міністрів України. За 

результатами розгляду положень проекту постанови та аналізу його регуляторного 

впливу Державна регуляторна служба України встановила, що проект розроблено 

без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики: 

доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, прозорості та врахування 
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громадської думки, визначених ст. 4 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також вимог статті 8 

цього Закону в частині підготовки АРВ з урахуванням вимог Методики проведення 

аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2004 р. № 308 (зі змінами) [191]. 

Попри вищезазначене, п. 5 Прикінцевих положень Закону України від 

24.12.2015 р. № 909-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2016 році» ще й досі є чинними. Враховуючи вищевикладене, 

скасування цього пункту є одним із обов’язкових заходів, що має бути здійснений 

у найближчий час. 

Що стосується сфери оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв, 

то залишається актуальним питання приведення у відповідність класифікації 

підакцизних товарів цієї групи в України до класифікації, передбаченої правом ЄС. 

Зокрема, існують розбіжності в групах підакцизних товарів, у межах яких 

передбачається застосування однакової ставки акцизного податку. 

Директива 92/83/ЄЕС наводить такі групи товарів, у межах яких держави-

члени застосовують однакову ставку збору: 

1. Пиво.  

2. Вина, які відповідно до ст. 8 Директиви 92/83/ЄЕС поділяються на звичайні 

(натуральні) та ігристі. 

3. Зброджені напої, за винятком вина і пива (інші зброджені напої), які 

відповідно до ст. 12 Директиви 92/83/ЄЕС поділяються на інші звичайні 

(натуральні) зброджені напої та інші ігристі зброджені напої. 

4. Проміжні товари, якими відповідно до ст. 17 Директиви 92/83/ЄЕС 

вважаються всі товари, фактична міцність яких є вищою за 1,2 % об’єму, але не 

вищою за 22 % об’єму, охоплені кодами КН 2204, 2205 та 2206, але не охоплені 

положеннями статей 2, 8 та 12.  

5. Етиловий спирт [156].  
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Податкове законодавство України такої класифікації для цілей справляння 

акцизного податку не передбачає. Більше того, у п.п. 215.3.1 ст. 215 ПК України 

визначені різні ставки акцизного податку для товарів, які відповідно до Директиви 

92/83/ЄС належать до однієї групи, та, відповідно, повинні оподатковуватися за 

однаковою ставкою.  

Окрім цього, Директива 92/83/ЄС передбачає, що акцизний збір 

встановлюється відносно кількості гектолітрів готового товару. Водночас у 

п.п. 215.3.1 ст. 215 ПК України акцизний податок розраховується в гривнях за 1 

літр відповідного напою. 

Також ПК України містить визначення таких підакцизних товарів як пиво та 

спирт етиловий, що відрізняються від визначень, наданих у Директиві 92/83/ЄС. 

Підпункт 14.1.144 ст. 14 ПК України визначає пиво як насичений діоксидом 

вуглецю пінистий алкогольний напій із вмістом спирту етилового від 0,5 відсотка 

об'ємних одиниць, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними 

дріжджами, що належить до товарної групи УКТЗЕД за кодом 2203 [33]. Разом з 

тим відповідно до розділу І Директиви 92/83/ЄЕС «пивом» є будь-який товар, 

охоплений кодом КН 2203, або будь-який товар, що містить суміш пива з 

неалкогольними напоями, охопленими кодом КН 2206, із фактичною міцністю 

вище 0,5 % об’єму [156]. 

Спирт етиловий у п.п. 14.1.237 ст. 14 ПК України визначений як всі види 

ректифікованого та дистильованого спирту етилового, біоетанол, інші види спирту 

етилового, зазначені в товарних позиціях 2207 та 2208 згідно з УКТЗЕД [33]. Стаття 

20 Директиви 92/83/ЄЕС встановлює, що «етиловим спиртом» вважаються: усі 

товари, фактична міцність яких є вищою за 1,2 % об’єму, охоплені кодами КН 2207 

та 2208, навіть якщо такі товари є складовою частиною товарів, охоплених іншими 

розділами КН; – товари, охоплені кодами КН 2204, 2205 та 2206, фактична міцність 

яких є вищою за 22 % об’єму; питні алкогольні напої, які містять вищевказані 

товари, незалежно від того, чи є вони розчинами [156]. 
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Отже, дані проведеного порівняння дозволяють зробити висновок про 

необхідність внести такі зміни до ПК України в сфері акцизного оподаткування 

алкогольних напоїв: 

– закріпити класифікацію підакцизних товарів з виокремленням п’яти груп 

підакцизних товарів у межах пункту 215.3.1 статті 215 ПК України «спирт етиловий 

та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво» аналогічно до груп 

підакцизних товарів, передбачених Директивою 92/83/ЄС; 

– встановити однакові ставки акцизного податку в межах кожної з 

вищевказаних груп підакцизних товарів; 

– встановити ставку акцизного податку: для пива – залежно від міцності, 

вираженої в гектолітрах/градусах за шкалою Плато, чи міцності, вираженої в 

гектолітрах/градусах фактичної міцності в об’ємі готового товару; для етилового 

спирту – на гектолітр чистого спирту при температурі 20°С; для пива та 

алкогольних напоїв на гектолітр готової продукції; 

– привести визначення пива та спирту етилового у відповідність до вимог 

Директиви 92/83/ЄС. 

Окрім цього, варто відмітити, що у вітчизняній юридичній періодиці 

зазначається про необхідність відмовитися від застосування нульової ставки 

акцизного податку щодо спирту при його використанні для окремих цілей на 

користь звільнення від оподаткування [192, c. 60; 190]. Зокрема, в якості аргументу 

щодо запровадження таких змін наводиться посилання на ст. 27 Директиви 

92/83/ЄЕС, яка передбачає звільнення від акцизного оподаткування товарів, 

охоплених сферою дії цієї Директиви, від гармонізованого акцизного збору за 

умови дотримання вимог, встановлених державами-членами для цілей 

забезпечення чіткого застосування таких звільнень, а також для запобігання будь-

якому ухиленню від сплати податку, обходу або зловживанням. 

Водночас ми вважаємо, що застосування нульової ставки акцизного податку 

до спирту етилового за визначеними у п. 229.1 ст. 229 ПК України умовами не 

суперечить вказаним положенням Директиви 92/83/ЄЕС і тому мають бути 

залишені в силі. Так, відповідно до ч. 5 ст. 27 Директиви 92/83/ЄЕС у випадку, 



213 
 

якщо будь-яка держава-член вважає, що звільнення певного товару у відповідності 

з положеннями п. 1 (а) або 1 (b) призводить до ухилення від сплати податку, обходу 

зловживань, така держава може відмовити в наданні звільнення або скасувати вже 

надані податкові пільги. Частина 6 ст. 27 Директиви 92/83/ЄЕС також передбачає, 

що Держави-члени мають право забезпечувати реалізацію вищезазначених 

звільнень шляхом відшкодування сум сплаченого акцизного збору [156]. Отже, 

застосування нульової ставки акцизного податку відповідно до п. 229.1 ст. 229 ПК 

України можна вважати механізмом реалізації таких звільнень, «пристосованим» 

до мінімізації ухилень від сплати податку за допомогою використання податкових 

векселів.  

Як згадано вище, акцизне оподаткування в Україні характеризується 

превалюванням фіскального інтересу, без урахування адміністративного та 

економічного тягаря для платників акцизного податку, а також споживачів 

підакцизних товарів. Втім реалізація фіскального інтересу держави може бути 

досягнута не тільки за рахунок підвищення ставок акцизного податку, а й шляхом 

розширення переліку підакцизних товарів, тобто включення до нього інших 

категорій товарів.  

Наприклад, уже тривалий час розповсюдженою є практика оподаткування 

кави в таких країнах, як Німеччина, Румунія, Хорватія, Данія, Греція, Латвія. Не 

являючись товарами першої необхідності, кава та кавові напої мають достатньо 

високий рівень споживання серед населення та, відповідно, можуть давати значні 

податкові надходження навіть при невеликих розмірах ставок податку. У зв’язку з 

цим варто розглянути питання включення таких та інших (подібних) товарів до 

переліку підакцизних, з одночасним скасуванням акцизного податку з роздрібної 

торгівлі підакцизними товарами (основним мотивом введення якого було 

забезпечення додаткових надходжень до бюджету). 

Крім цього, зазначимо про ще одну світову тенденцію в сфері акцизного 

оподаткування, яку варто було би врахувати при визначенні податкової політики 

України, – це використання акцизного податку для цілей зменшення споживання 

шкідливих харчових продуктів. Всесвітня організація охорони здоров’я у своєму 
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Звіті від 5–6 травня 2015 р. «Фіскальна політика для харчування та запобігання 

неінфекційним захворюванням» рекомендувала встановлення ефективного 

податку на цукровміcні напої. При цьому саме специфічні акцизні податки (де 

встановлена сума податку справляється за певну кількість продукту або 

конкретного інгредієнта), на думку Всесвітньої організації охорони здоров’я, є 

найбільш ефективними [193, c. 19].  

Станом на сьогодні спеціальний податок на солодкі негазовані напої 

встановлений у таких країнах, як: Барбадос, Бельгія, Бахрейн, Бруней-Даруссалам, 

Велика Британія, Чилі, Фіджі, Фінляндія, Франція, Кірібаті, Маврикій, Мексика, 

Норвегія, Південна Африка, Самоа, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські 

Емірати, Угорщина, Іспанія, Тонга, Вануату, а також в Британській заморській 

території Святої Єлени та в деяких штатах Сполучених Штатів Америки. 

В якості прикладу, який варто було б перейняти та втілити у вітчизняне 

податкове законодавство, можна розглянути «цукровий податок» у Великій 

Британії, що був введений з 6 квітня 2018 року в таких розмірах: 

– 18 фунтів на літр для напоїв, які мають загальний вміст цукру більше ніж 

5 г і менше ніж 8 г на 100 мл; 

– 24 фунти на літр на напої, загальний вміст цукру яких становить 8 г або 

більше на 100 мл [194]. 

При цьому законодавство Великої Британії чітко встановлює критерії для 

напою, з якого виробники та імпортери сплачують податок, а також, що саме 

розуміється під поняттям «цукор». Також закріплено перелік напоїв, з яких 

«цукровий податок» не справляється. Варто зазначити, що умови та правила 

оподаткування відповідних солодких напоїв у Великій Британії були оприлюднені 

заздалегідь і, отже, виробники мали можливість почати змінювати склад своїх 

виробів ще до введення податку. 

Використання податків як фіскальних інструментів для регулювання 

споживання шкідливих для здоров’я харчових продуктів (зокрема, солодких 

напоїв) є однією зі світових тенденцій податкової політики розвинутих держав. 

Акцизний податок, що встановлюється відповідно до обсягу або ваги відповідного 
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товару та включається до роздрібної ціни, вважається найефективнішим та 

найзручнішим податком щодо «шкідливих» харчових продуктів. Важливим при 

цьому є чітке визначення таких харчових продуктів із безпосередньою вказівкою 

на ті інгредієнти (та їх вміст), що вважаються шкідливими для здоров’я.  

Тож, повертаючись до прикладу оподаткування безалкогольних солодких 

напоїв, в ідеалі рівень їхнього оподаткування повинен зростати зі збільшенням 

вмісту цукру як цільового інгредієнта. У такий спосіб буде скорочуватися 

виробництво/споживання не самих товарів загалом (наприклад, безалкогольних 

напоїв), а власне вміст цукру в них. Такий підхід є менш дискримінаційним та 

спрямованим на стимулювання споживачів переходити на менш солодкі напої, а 

виробників – дбати про корисність їхніх виробів. Як свідчить практика багатьох 

країн, саме в такому разі оподаткування «шкідливих» харчових продуктів 

досягатиме своєї регулятивної мети [195, c. 89].  

Однак у будь-якому разі ухваленню рішення щодо віднесення тієї чи іншої 

продукції до переліку підакцизних товарів має передувати аналіз, оцінення та 

прогнозування можливості переходу споживачів на придбання альтернативних 

товарів, ризику збільшення нелегального виробництва та обігу підакцизної 

продукції, витрати держави на адміністрування акцизного податку, а також 

фінансові та адміністративні витрати відповідних економічних операторів на ринку 

оподатковуваних товарів на дотримання вимог податкового законодавства. Саме 

такий підхід забезпечить дотримання необхідного балансу між інтересами 

держави, виробників / імпортерів підакцизних товарів та кінцевих споживачів.  

Крім цього, одним з необхідних напрямів реформування сфери акцизного 

оподаткування в Україні вважаємо максимальне використання регуляційного 

потенціалу акцизного податку для цілей охорони навколишнього середовища та 

зменшення шкідливого впливу людської діяльності на екологію. 

Оподаткування шкідливих для довкілля товарів (продукції) також є однією зі 

світових тенденцій у цій сфері і наразі застосовується в багатьох європейських 

країнах. Більше того, саме акцизний податок є одним із найефективніших 
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фіскальних механізмів не просто для скорочення виробництва / імпорту таких 

товарів, а й для стимулювання їх повторного використання та/або перероблення.  

Очевидно, що Україна не є винятком, і питання охорони навколишнього 

середовища є досить актуальним та потребує свого вирішення. Станом на сьогодні 

до товарів, які варто було би віднести до підакцизних з метою скорочення їх 

споживання в Україні, насамперед слід віднести поліетиленові пакети, пластик та 

різні види упаковок. Як згадано в підрозділі 3.1 цієї роботи, саме ці товари наразі 

оподатковуються акцизним податком у багатьох європейських країнах.  

Одночасно з цим доцільно запровадити надання податкових пільг, зокрема 

звільнень, платникам податку, що повторно використовують уже вироблені пакети 

та упаковки, – для стимулювання їх багаторазового використання (за прикладом 

Естонії). 

Недостатньо використовується регуляційний потенціал акцизного податку в 

Україні у сфері оподаткування палива, енергоносіїв та електроенергії. Водночас 

європейський досвід оподаткування зазначених продуктів свідчить про широке 

застосування акцизного податку для розв’язання екологічних завдань, зокрема для 

заохочення використання альтернативних видів енергії та зменшення емісії 

парникового газу. 

Частина 1 ст. 15 Директиви 2003/96/ЄC надає право державам-членам 

застосовувати під фінансовим контролем, серед іншого, повне або часткове 

звільнення або скорочення рівня оподаткування для:  

(a) оподаткованої продукції, що використовується під фінансовим 

контролем у сфері експериментальних проектів з технологічної розробки більш 

екологічно-сприятливих виробів або у сфері пального з поновлюваних ресурсів; 

(b) електроенергії: 

– сонячного, вітрового, хвильового, припливного або геотермального 

походження; 

– гідравлічного походження, виробленої в гідроелектричних установках; 

– виробленої з біомаси або з продукції, що вироблена з біомаси; 

– виробленої з метану, що виділяється з покинутих вугільних шахт; 
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– виробленої з паливних елементів [163]. 

В Україні застосування пільгових ставок або звільнення від оподаткування 

для енергоносіїв та електроенергії залежно від вищевказаних напрямів їх 

використання або походження не передбачено. Втім, на нашу думку, доцільно 

змінити вектор правового регулювання оподаткування електроенергії та палива з 

фіскального на регулюючий для розв’язання екологічних завдань – шляхом 

запровадження пільгових ставок акцизного податку для певних видів енергоносіїв 

та електроенергії.  

Отже, сфера акцизного оподаткування наразі є однією з центральних сфер, 

що підлягає реформуванню з огляду на підписання Україною Угоди про асоціацію 

з ЄС. За останні роки правове регулювання акцизного податку зазнало істотних 

змін. І якщо спочатку більшість таких змін стосувалися лише наближення розміру 

ставок акцизного податку в Україні до мінімальних розмірів, встановлених в ЄС, 

то наразі можна відмітити також і певні зміни в механізмі акцизного податку та 

його адмініструванні. Втім до сих пір у податковому законодавстві України 

існують багато норм, що не відповідають положенням відповідних директив ЄС та 

мають бути змінені в найближчий час. Насамперед, такі зміни мають стосуватися 

«гармонізованих» підакцизних товарів та адміністрування акцизного податку 

загалом.  

Інтеграційні процеси в міжнародній економіці викликають об’єктивну 

необхідність наближення ставок та механізму справляння акцизного податку – 

передусім з алкогольних напоїв, тютюнових виробів та палива як основних 

категорій товарів, що є предметом акцизного оподаткування майже в усіх 

розвинутих країнах. Аналіз процесів наближення законодавства з питань акцизного 

оподаткування свідчить про те, що такі процеси характерні для країн, які мають 

тісний економіко-політичний зв'язок (наприклад, для країн ЄС та країн Перської 

затоки). З огляду на зазначене, необхідно виходити з того, що рано чи пізно 

національне законодавство з питань акцизного оподаткування має бути 

максимально наближене до права ЄС, а тому наразі є необхідність визначення 
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основних напрямів та загальної концепції реформування податкового 

законодавства України щодо справляння акцизів.  

Серед напрямів вдосконалення законодавства України з питань акцизного 

оподаткування, що потребують своєї нагальної реалізації, насамперед можна 

відзначити: запровадження режиму призупиненого оподаткування, приведення у 

відповідність переліку підакцизних товарів і ставок акцизного податку до тих, що 

наведені у відповідних директивах ЄС, а також максимальне використання 

регуляційного потенціалу акцизного податку для вирішення загальних для 

багатьох країн екологічних завдань (оподаткування шкідливих для навколишнього 

середовища товарів). 

Важливим при цьому є наближення основних принципів побудови 

податкового законодавства та понятійно-термінологічного апарату до тих, що 

використовуються в європейських країнах. Своєю чергою, це полегшить процеси 

правозастосування податкового законодавства та знизить ризик розбіжностей у 

тлумаченні. 

Разом з тим варто погодитися з Ю. Федчишиним, який через порівняння 

положень ПК України із законодавством ЄС у сфері ПДВ підкреслює, що існує 

суттєва відмінність між юридичною технікою (зокрема правотворчою) ЄС та 

України, спричинена тим, що законодавство ЄС у сфері ПДВ є наднаціональним та 

за правотворчою технікою відповідає здебільшого міжнародним нормативно-

правовим актам. Таке законодавство адресоване Державам-членам, які вже 

зобов’язані імплементувати положення законодавства ЄС до національного 

законодавства [196, c. 11].  

Вважаємо, що зазначені висновки дослідника є актуальними також і для 

сфери акцизного оподаткування. Процес наближення податкового законодавства 

України в цій сфері до права ЄС має здійснюватися не фрагментарно, а комплексно 

– з виробленням чіткого розуміння особливостей правового регулювання 

акцизного податку в ЄС, механізму його справляння з огляду на функціонування 

єдиного внутрішнього ринку, а також із врахуванням досвіду імплементації 

положень директив ЄС у законодавство конкретних європейських країн. 
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Першочергове значення має концептуальне розуміння сутності акцизного податку, 

основних елементів його юридичної конструкції, а також особливостей 

функціональної спрямованості акцизного податку щодо кожної окремої групи 

підакцизних товарів. Необхідним при цьому є врахування особливостей 

вітчизняної правової традиції та юридичної техніки, податкової системи загалом, а 

також соціально-економічного стану держави.  
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Висновки до розділу 3 

 

1. Справляння акцизних податків в ЄС базується на «горизонтальній» 

Директиві 2008/118/ЄС, яка визначає загальні для всіх умови справляння акцизного 

податку, та «структурних» директивах щодо кожної групи підакцизних товарів, які 

визначають конкретні види підакцизних товарів та особливості справляння з них 

податку, встановлюють мінімальні ставки акцизного податку, умови застосування 

звільнень і знижень у розмірі оподаткування. Важливе місце також займає 

гармонізоване законодавство ЄС з питань контролю за справлянням акцизного 

податку (насамперед щодо функціонування сиcтеми EMSC і бази даних SEED) та 

адміністративної взаємодії між державами-членами. 

2. Положення Директиви 2008/118/ЄС чітко демонструють відмінність між 

моментом, коли підакцизні товари підпадають під акцизний збір (ст. 2 Директиви 

2008/118/ЄС), та моментом, коли виникає обов’язок зі сплати акцизного податку 

(ст. 7 Директиви 2008/118/ЄС). Така відмінність є дуже важливою, оскільки 

більшість підакцизних товарів підпадають під акцизний збір у момент їх 

виробництва або імпорту в ЄС. Однак сплата акцизного податку здійснюється у 

момент випуску товарів для споживання, який може бути відстрочений із 

застосуванням режиму призупиненого оподаткування. 

3. На момент відправлення підакцизних товарів у режимі призупиненого 

оподаткування можна говорити, що об’єкт оподаткування акцизним податком вже 

виник, проте зобов’язання зі сплати акцизного податку виникає пізніше – у момент 

випуску для споживання. Такий порядок сплати акцизного податку в режимі 

призупиненого оподаткування відповідає принципові оподаткування за місцем 

призначення, який забезпечує нейтральність непрямого оподаткування. 

4. Директива 2008/118/ЄС не містить такого поняття як «платник податку», 

замість цього у ст. 8 Директиви 2008/118/ЄС 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. Під час переміщення підакцизних товарів у режимі призупиненого 
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оподаткування можна говорити про своєрідну «зміну» 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 (п. а) ч. 1 

ст. 8 Директиви 2008/118/ЄС); як тільки звіт про отримання поданий одержувачем 

через систему EMCS, саме він стає особою, відповідальною за сплату акцизного 

податку. 

5. Застосування режиму призупиненого оподаткування передбачає 

механізм визначення ланцюга постачання до останнього місця призначення, а 

також покриття ризиків у зв’язку з переміщенням підакцизних товарів у такому 

режимі. Моніторинг переміщення підакцизних товарів і всього ланцюга їх 

постачання забезпечується шляхом функціонування системи EMCS та 

використання електронного адміністративного документа (eAD). Покриття ризиків 

у зв’язку з переміщенням підакцизних товарів передбачає: 1) використання 

механізму гарантій, які відповідно до ст. 18 Директиви 2008/118/ЄС мають бути 

надані ліцензованим управляючим складом або зареєстрованим відправником на 

весь час переміщення підакцизних товарів; 2) виникнення зобов’язання зі сплати 

акцизного податку в разі неправомірного виходу з режиму призупиненого 

оподаткування, незаконного виробництва та незаконного імпорту. 

6. Усі переміщення підакцизних товарів у межах ЄС мають 

супроводжуватися електронним адміністративним документом (для підакцизних 

товарів, що переміщуються в режимі призупиненого оподаткування та з яких 

акцизний податок ще не сплачений) або спрощеним супровідним документом (для 

підакцизних товарів, з яких акцизний податок був сплачений у країні відправника). 

Зазначене демонструє зв'язок порядку та строків сплати акцизного податку, як 

елементів правового механізму податку, з порядком його адміністрування (у тому 

числі з особливостями податкового контролю). Таким чином, сплата акцизного 

податку, як фактичне внесення суми податку до бюджету, визначає умови та 

порядок переміщення підакцизних товарів на території ЄС. 

7. Вбачається доцільним використовувати термін «відхилення» при 
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перекладі слова «irregularity» в Директиві 2008/118/ЄС у контексті виникнення 

зобов’язання зі сплати акцизного податку, яке охоплює всі ситуації («будь-які 

випадки»), коли переміщення підакцизних товарів не було завершене відповідно до 

положень ч. 2 ст. 20 Директиви 2008/118/ЄС, у тому числі і правопорушення 

(«offence»). Положення Директиви 2008/118/ЄС щодо виникнення такого 

зобов’язання у разі відхилень не можуть розцінюватися як санкція за відхилення 

(за правопорушення, які входять у поняття «відхилення»), оскільки відповідні 

санкції передбачаються національними нормативно-правовими актами з 

урахуванням конкретної кваліфікації правопорушень. 

8. Наразі тривають активні процеси щодо оцінювання ефективності 

директив ЄС з питань акцизного оподаткування та виявлення напрямів їх 

вдосконалення з метою покращення умов для вільної торгівлі, зменшення 

можливостей для ухилення та шахрайства у сфері акцизного оподаткування, а 

також максимального використання регулятивного потенціалу акцизного податку. 

З огляду на процеси наближення податкового законодавства України до права ЄС, 

важливе значення має своєчасне врахування процесів оцінювання та перегляду 

гармонізованого законодавства, врахування основних тенденцій у сфері акцизного 

оподаткування при визначенні податкової політики України як у короткостроковій, 

так і в довгостроковій перспективах. 

9. Поняття «акцизний склад» у ПК України за своїм функціональним 

призначенням та місцем у правовому механізмі акцизного податку має мало 

спільного з поняттям «податковий склад» відповідно до Директиви 2008/118/ЄС. 

Директива 2008/118/ЄС передбачає загальні засади функціонування податкових 

складів без їх диференціації щодо груп підакцизних товарів. Однак в Україні, 

виходячи зі ст. 14 ПК України, можна виділити кілька видів акцизних складів, з 

огляду на відмінність у їх функціонуванні. 

10. Визначення розпорядника акцизного складу в п.п. 14.1.224 ст. 224 ПК 

України є нелогічним та не відповідає іншим положенням законодавства. З 

буквального прочитання цього визначення випливає, що отримання ліцензії та 

реєстрація платником акцизного податку вимагається тільки щодо розпорядника 
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акцизного складу для спирту етилового та алкогольних напоїв; щодо розпорядників 

акцизного складу для пального єдиною умовою визнання їхнього статусу є 

наявність документів, що підтверджують право власності або користування 

приміщеннями та/або територією, що відносяться до акцизного складу. Системний 

аналіз положень ПК України, ст. 2 Закону України «Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів та пального» та Закону України «Про ліцензування певних 

видів господарської діяльності» (в редакції з 1.07.2019 р.) свідчить про те, що 

виробництво, зберігання пального, оптова та роздрібна торгівля пальним можуть 

здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форми власності за умови 

наявності відповідної ліцензії. Отже, визначення «розпорядника акцизного 

складу», наведене в п.п. 14.1.224 ст. 224 ПК України, потребує свого коригування.  

11. 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. Вважаємо логічною таку юридичну конструкцію 

акцизного податку, в якій об’єктом оподаткування буде визнаватися саме 

виробництво та імпорт підакцизних товарів, оскільки фактично це є єдиними 

шляхами потрапляння таких товарів на внутрішній ринок країни. Одночасно з цим 

дату виникнення податкових зобов’язань щодо вироблених та імпортованих 

підакцизних товарів варто пов’язувати вже з моментом їх випуску для споживання.  

12. Діючий порядок сплати акцизного податку виробниками тютюнових 

виробів передбачає перерахування суми податку виробником тютюнових виробів 

до дати виникнення податкових зобов'язань (п. 216.1 ст. 216 ПК України), до 

виникнення об'єкта оподаткування (п.п. 213.1.1 п. 213.1 ст. 213 ПК України) та при 

невизначеній базі оподаткування (п.п. 214.1.1 п. 214.1 ст. 214 ПК України). З 

огляду на зазначене, необхідно змінити порядок сплати акцизного податку з 

тютюнових виробів, виключивши з п.п. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 ПК України 

положення щодо сплати акцизного податку на тютюнові вироби протягом 
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п'ятнадцяти робочих днів після отримання марок акцизного податку, і повернутися 

до сплати акцизного податку на підставі п.п. 222.1.1 п. 222.1 ст. 222 ПК України. 

13. Запровадження системи «Електронна акцизна марка» є одним із заходів, 

який має бути реалізований найближчим часом, з огляду на зростання тіньового 

ринку алкогольних напоїв і тютюнових виробів. При формуванні податкової 

політики України обов’язковим є врахування досвіду ЄС щодо використання 

сучасних наукових і технічних розробок, зокрема електронних інформаційних 

систем та незалежних баз даних, як це відбувається на прикладі запровадження 

систем відстеження тютюнових виробів в ЄС. 

14. В Україні можна констатувати превалювання лише фіскального інтересу 

в акцизному оподаткуванні тютюнових виробів, про що, серед іншого, свідчить 

розширений (у порівнянні з ЄС) перелік тютюнових виробів, з яких сплавляється 

акцизний податок, без прив’язки до цілей скорочення паління та без урахування 

економічного тягаря від такого оподаткування для вітчизняних виробників. 

Вважаємо за необхідне змінити перелік підакцизних товарів у п.п. 215.3.2 ст. 215 

ПК України, виключивши з нього тютюнову сировину та тютюнові відходи (код 

товару згідно з УКТЗЕД 2401), а також жувальний та нюхальний тютюн. Також 

варто звільнити від оподаткування операції з ввезення на митну територію України 

та реалізації денатурованих тютюнових виробів, що використовуються для 

промислових або садівничих цілей, з огляду на те, що такі тютюнові вироби не 

призначені для паління та, відповідно, немає необхідності використовувати 

акцизний податок як інструмент для скорочення їх споживання. 

15. Необхідно внести такі зміни до ПК України в частині справляння 

акцизного податку з алкогольних напоїв: закріпити класифікацію підакцизних 

товарів з виокремленням п’яти груп підакцизних товарів у межах п.п. 215.3.1 

ст. 215 ПК України «спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, 

пиво» аналогічно до груп підакцизних товарів, передбачених Директивою 

92/83/ЄС; встановити однакові ставки акцизного податку в межах вищевказаних 

груп підакцизних товарів; встановити ставку акцизного податку: для пива – 

залежно від міцності, вираженої в гектолітрах/градусах за шкалою Плато, чи 
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міцності, вираженої у гектолітрах/градусах фактичної міцності в об’ємі готового 

товару; для етилового спирту – на гектолітр чистого спирту при температурі 20°С; 

для пива та алкогольних напоїв на гектолітр готової продукції; привести 

визначення пива та спирту етилового у відповідність до вимог Директиви 92/83/ЄС. 

16. Реалізація фіскальних інтересів держави нерівномірно падає на різні 

категорії населення і наразі особливо обтяжливим є економічний тягар для 

платників (і споживачів) тютюнових виробів та алкогольних напоїв. У зв’язку з цим 

пропонується розглянути питання розширення переліку 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 належать до товарів першої необхідності, однак мають 

достатньо високий рівень споживання серед населення та, відповідно, можуть 

давати значні податкові надходження навіть при невеликих розмірах ставок 

податку. 

17. Використання податків як фіскальних інструментів для регулювання 

споживання шкідливих для здоров’я харчових продуктів (зокрема, солодких 

безалкогольних напоїв) є однією зі світових тенденцій податкової політики 

розвинутих держав, яку варто перейняти Україні. Акцизний податок, що 

встановлюється відповідно до обсягу або ваги товару та включається до роздрібної 

ціни, вважається найефективнішим та найзручнішим податком для оподаткування 

«шкідливих» харчових продуктів. Важливим при цьому є чітке визначення таких 

харчових продуктів, зокрема безалкогольних солодких напоїв, із безпосередньою 

вказівкою на ті інгредієнти (та їх вміст), що вважаються шкідливими для здоров’я. 

В ідеалі, рівень оподаткування солодких напоїв повинен зростати зі збільшенням 

вмісту цукру як цільового інгредієнта. 

18. Одним із необхідних напрямів реформування сфери акцизного 

оподаткування є максимальне використання регуляційного потенціалу акцизного 

податку для цілей охорони навколишнього середовища. До товарів, які варто було 

визначити як підакцизні з метою скорочення їх споживання в Україні, слід віднести 

поліетиленові пакети, пластик та різні види упаковок. Одночасно з цим доцільно 
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запровадити надання податкових пільг, зокрема звільнень, платникам податку, що 

повторно використовують уже вироблені пакети, пластик та інші упаковки, – для 

стимулювання їх багаторазового використання. 

19. Недостатньо використовується регуляційний потенціал акцизного 

податку в Україні в сфері оподаткування палива, енергоносіїв та електроенергії для 

розв’язання екологічних завдань. Вважаємо за необхідне змінити вектор правового 

регулювання оподаткування електроенергії та палива з фіскального на регулюючий 

– шляхом запровадження пільгових ставок акцизного податку для певних видів 

енергоносіїв та електроенергії з метою заохочення використання альтернативних 

видів енергії та зменшення емісії парникового газу. 

20. Процес наближення податкового законодавства України у сфері 

акцизного оподаткування до права ЄС має здійснюватися не фрагментарно, а 

комплексно, з виробленням чіткого розуміння правового механізму акцизного 

податку в ЄС та шляху його імплементації в національне законодавства з 

урахуванням особливостей як вітчизняної правової традиції та юридичної техніки, 

так і особливостей податкової системи України загалом. 
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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 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 
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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». 

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 
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(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. 
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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 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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