
Дійсно податок будуть 
сплачувати виробники?

Акцизний податок з роздрібного 
продажу тютюнових виробів

Доповнили статтю 212 ПК абзацом, яка говорить, що 
платником акцизного податку з роздрібного продажу 
тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників 
тютюну, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах є виробник та/або імпортер, який їх 
реалізує. Раніше цей податок сплачували тільки 
роздрібні продавці.

Об’єктом оподаткування акцизним податком є 
реалізації виробниками та/або імпортерами, в тому 
числі у роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну 
та промислових замінників тютюну, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах (пп. 213.1.14 
ПК).

 



Базою оподаткування у разі постачання на митній 
території України та у разі імпорту тютюнових виробів, 
тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, для яких 
встановлені максимальні роздрібні ціни, є 
максимальна роздрібна ціна таких товарів без 
урахування ПДВ (п. 189.18 та п. 190.1 ПК).

Тож платниками 5% акцизного податку з роздрібного 
продажу тютюнових виробів стали виробники та/або 
імпортери. Ці зміни набирають чинності з 1 січня 2022 
року, але не раніше дня набрання чинності змін до 
Бюджетного кодексу України (БК) в частині 
запровадження механізму зарахування акцизного 
податку з реалізації до місцевих бюджетів. На сьогодні 
законопроєкт щодо змін до БК не прийнятий, а лише 
очікує другого читання.

 



В січні-лютому вже можна його не 
платити? 

А як в декларації? Не відображати?

На сьогодні 17.02.2022 року роз’яснення 
відсутні. Потрібно платити та подавати в 
деклараціях. 

Планово розпорядження не буде до 1 березня. 

Потім знову, скоріш за все, буде 
перепрошивання каси. Так як, на сьогодні, у 
фіскальному чеку є пункт 5% акциз



При цьому передбачається, що ДПС 
буде щомісячно визначати частки для 
зарахування акцизного податку з 
роздрібного продажу тютюнових 
виробів та оприлюднювати їх на 
своєму офіційному порталі.



Податкові зобов’язання при нестачі 
підакцизних товарів

Закон № 1914 уточнює дату виникнення податкових 
зобов’язань при нестачі (втраті) підакцизних товарів.

З 1 січня 2022 року зіпсовані, знищені підакцизні 
товари, або товари, наявність чи місцезнаходження 
яких не підтверджено в місці торгівлі, вважають 
проданими безпосередньо громадянам та іншим 
кінцевим споживачам для їх особистого 
некомерційного використання. Такі товари варто 
оподатковувати 5% роздрібним акцизним 
податком (пп. 14.1.212 ПК).

Датою виникнення податкових зобов’язань є дата 
складення відповідного документа, що засвідчує 
зазначені факти (п. 216.9 ПК).


