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 Всеукраїнська асоціація органів 

місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України» 
  

Щодо законопроекту № 5719 

Міністерство фінансів України розглянуло лист Асоціації міст України від 

07.07.2021 № 5-436/21 щодо впливу положень законопроекту «Про внесення 

змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з 

реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів» 

(реєстр. № 5719 від 01.07.2021) на дохідну частину бюджетів місцевого 

самоврядування та повідомляє. 

Змінами до Податкового кодексу України (законопроект реєстр. № 5600 

від 02.06.2021) передбачається змінити механізм справляння акцизного податку 

з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, 

тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в 

електронних сигаретах (далі – акцизний податок з роздрібного продажу 

тютюнових виробів), а саме перенести на виробників та імпортерів обов’язок 

сплати 5-відсоткового акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових 

виробів, який на сьогодні сплачують суб’єкти роздрібної торгівлі. 

Впровадження таких змін потребує перегляду існуючого механізму 

зарахування цього податку з метою забезпечення належних надходжень до 

бюджетів місцевого самоврядування.  

Так, законопроектом № 5719 від 01.07.2021 передбачається запровадження 

нового механізму розподілу надходжень від акцизного податку з роздрібного 

продажу тютюнових виробів між бюджетами місцевого самоврядування в 

автоматичному режимі, а саме: 

- ДПС щомісячно, до 15 числа, розраховуватиме за визначеною у 

законопроекті формулою частки для зарахування до відповідного бюджету 

місцевого самоврядування акцизного податку з роздрібного продажу 

тютюнових виробів на основі даних реєстраторів розрахункових операцій; 
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- зазначені частки оприлюднюватимуться на офіційному сайті ДПС 

щомісячно та не пізніше 20 числа кожного місяця надаватимуться 

Казначейству; 

-  Казначейство не пізніше останнього дня місяця, що слідує за звітним 

розподілятиме акцизний податок з роздрібного продажу тютюнових виробів 

між бюджетами місцевого самоврядування автоматично, на підставі визначених 

ДПС часток. 

Крім того повідомляємо, що за результатами проведеного аналізу обсягів 

тютюнових виробів, які у 2020 році були імпортовані в Україну, вироблені в 

Україні для реалізації на внутрішньому ринку, а також реалізовані в роздрібній 

мережі, встановлено, що фактична сума надходжень акцизного податку з 

роздрібного продажу тютюнових виробів у 2020 році на 41% (2,1 млрд грн) 

нижча, ніж розрахункова виходячи із обсягів імпорту та виробництва. 

Таким чином, зміна механізму справляння акцизного податку з 

роздрібного продажу тютюнових виробів при належній організації роботи з 

боку місцевої влади може забезпечити бюджети місцевого самоврядування 

додатковим фінансовим ресурсом за рахунок детінізації сплати акцизного 

податку з роздрібного продажу тютюнових виробів.  

 

Додаток: на 28 арк. в 1 прим. 

 

 

Перший заступник Міністра                                                        Денис УЛЮТІН 
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