
 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(п’ятдесят дев'ята позачергова сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30  січня  2015 року                                                                      № 669 

 

Про встановлення акцизного податку 

з роздрібної реалізації підакцизних товарів 

на території Власівської селищної ради 

 

 Керуючись ст.212 Податкового Кодексу України, Законом України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року № 71-19, ст.64 

Бюджетного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні», Власівська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити з 01.01.2015 року акцизний податок з роздрібної реалізації 

підакцизних товарів суб’єктами господарювання на території Власівської 

селищної ради. 

2. Платники податку 

Платниками податку є фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які 

здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами (роздрібна мережа), а 

саме: пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових 

замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу та речовин, що 

використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного 

альтернативного. 

3. Об’єкт і база оподаткування податку 

3.1. Об’єктом оподаткування є операції з реалізації підакцизних товарів 

кінцевому споживачу для некомерційного використання незалежно від форми 

розрахунку через роздрібну торговельну мережу. 

3.2. Базою оподаткування є вартість підакцизних товарів (з ПДВ), а саме: 

пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових 

замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу та речовин, що 

використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного 

альтернативного. 

4. Ставка податку 

Ставка податку встановлюється у розмірі 5 відсотків від вартості з ПДВ 

підакцизних товарів а саме: пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 

тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу 



 

та речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива 

моторного альтернативного. 

5. Базовий податковий (звітний) період. 

Базовий податковий звітний період дорівнює календарному місяцю. 

Датою виникнення податкового зобов’язання щодо реалізації підакцизних 

товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових 

замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу та речовин, що 

використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного 

альтернативного) є дата здійснення розрахункової операції, відповідно до 

Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", у разі реалізації 

підакцизних товарів для фізичних осіб-підприємців, які сплачують єдиний 

податок, є дата надходження оплати за проданий товар. 

6. Порядок сплати податку. 

Податок сплачується за місцем здійснення операцій з реалізації через 

роздрібну торгівельну мережу підакцизних товарів, а саме: пива, алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, 

нафтопродуктів, скрапленого газу та речовин, що використовуються як 

компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, зараховується 

до селищного бюджету відповідно до положень Бюджетного кодексу України. 

7. Строк сплати податку.   

Податок перераховується до селищного бюджету суб’єктами, які 

здійснюють реалізацію через роздрібну торгівельну мережу підакцизних 

товарів, вказаних в п.2 даного рішення, протягом 10 календарних днів, що 

настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого 

Податковим кодексом України для подання податкової декларації за місячний 

податковий період. 

8. Відповідальність та контроль. 

Всю відповідальність за сплату податку, облік, подачу звітності несе 

суб’єкт, який здійснює роздрібну торгівлю підакцизними товарами. 

Інші питання щодо адміністрування акцизного податку з реалізації через 

роздрібну мережу підакцизних товарів, вказаних в п.2 даного рішення, 

вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим кодексом України.  

9. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2015 року . 

10. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації, а саме: в газеті 

"Світловодськ вечірній" та на сайті Власівської селищної ради 

11. Копію даного рішення направити до Світловодської ОДПІ для 

використання в роботі. 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного розвитку 

(голова комісії депутат Коваленко В.П.).. 

 

Селищний голова                                                                 О.Пасько 


