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Положецня про сплату акцизного податку з реалiзацii через роздрiбну
торговельну мереrку пиакцхзних ToBapiB на територii населених пувrсгiв

Крисинськоi сiльськоi ради

1. Загальнi положення

,Щане Положення розроблене на пiдставi вимог Податкового кодексу
Украiни (зi змiнами), Бюджетного кодексу УкраiЪи (зi змiнами) та Закону
Украiни <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪЬ> (зi змiнами).

2. Платнпки податку

2,l . Платниками податку с:

фiзична чи юридична особа - суб'скт господарювання роздрiбноi
торгiвлi, яка здiйснюе реалiзацiю пiдакцизних ToBapiB (212.1.1 l.ПКУ).

3. Реестрацiя осiб як платникiв податку.

3.1. Особи - суб'скти господарювання роздрiбноТ торгiвлi, якi здiйснюють
реалiзацiю пiдакцизних ToBapiB, пiдлягають обов'язковiй реестрацii як платники
податку контролюючими органами за мiсцезяаходженням пункту продаlку
ToBapiB не пiзнiше граничного TepMiHy поданtul декларацiТ акцизного податку за
мiсяць, в якому здiйснюсться господарська дiяльнiсть (2l2.З.l-'.ПКУ).

4.Об'скти оподаткування

4.1. Об'ектами оподаткування е операцii з:
операцiТ з реалiзацiТ суб'ектами господарювання роздрiбноi торгiвлi

пiдакцизних ToBapiB: продаж пива, алкогольних напоiв, тютюнових виробiв,
1югюну та промислових замiнникiв тютюну. ToBapiB. зазначених у пiдпунктi
215.3,4 пункту 215.3 cTaTTi 215 Податкового Кодексу Украiни (нафтопро-дукти,
скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних
палив, паливо моторне апьтернативне), безпосередньо громамнам та iншим
кiнцевим споживачам для ix особистого некомерuiйного використання
незаlrежно вiд форми розрахункiв, у тому числi на розлив у ресторанах, кафе,
барах, iнших суб'ектах господарювання громадського харчування.

5. База оподаткування

5.1 .Базою оподаткування €:



- BapTicTb (з податком на додану BapTicTb) пiдакцизних ToBapiB. що
суб>сктами господарювання роздрiбноi торгiвлi пiдакцизнихреалiзованi

ToBapiB.
5.2. При визначеннi бази оподаткування перерахунок iноземноi валюти у

валюту Украiни здiйснюеться за курсом ваuIюти, визначеним вiдповiдно до
cTaTri 39_1 пку (2l4,2,пку).

б. Ставка податку

6.1. Ставка податку (215.2,IIKY):
- у розмiрi 5 вiдсоткiв вiд BapTocTi пiдакцизних ToBapiB (з податком на

додану BapTicTb).

7. Порядок справляння i строки сплати податку

7,1, Суми податку. що пiд,tягаюr ь сплатi. з пiлакчизних ToBapiB
(продукцii), визначаються платником податку самостiйно, виходячи з об'ектiв
оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, цо дiють на даry
виникнення податкових зобов'язань.

7,2, ,Щатою виникнення податкових зобов'язань щодо реалiзачii суб'сктами
господарювання роздрiбноi торлiвлi лiдакцизних ToBapiB с дата здiйснення

розрахунковоi операцii вiдповiдно до Закону Украiни "Про застосування
peecTpaTopiB розрахункових операцiй в сферi торгiвлi, громадського харчуваннJI
та послуг", а у разi реалiзацii ToBapiB фiзичними особами - пiдприемцями, якi
сплачують единий податок, - е дата надходження оплати за проданий товар
(216.9.пку).

'I.З. Сллата податку при реалiзацii суб'сктом господарювання роздрiбноi
торгiвлi пiдакцизних ToBapiB (222.3.ПКУ):

- суми податку перераховуються до бюджету суб'сктом господарювання

роздрiбноТ торгiвлi, який здiйснюе реалiзацiю гljдакцизних ToBapiB, протягом 10

календарних днiв, що настають за ocTaHHiM днем вiдповiдного граничного
строку, передбаченого ПКУ для trодання податковоi декларачii за мiсячний
податковий перiод (222.З. l.ПКУ);

- особа - суб'ект господарювання роздрiбноi торгiвлi, який здiйснюе

реалiзацiю пiдакцизних ToBapiB, сплачус податок за мiсцем здiйснення

реалiзацii таких ToBapiB (222,3.2.ПКУ).

8. Строк та порядок подання звiтностi

8,1. Базовий податковий перiод для сплати податку вiдповiдас
календарному мiсяцю (223. 1,ПКУ).

8,2. Суб'скт господарювання роздрiбноi торгiвлi, який здiйснюс реалiзацiю
пiдакцизних ToBapiB подае щомiсяця не пiзнiше 20 числа наступного перiоду
контролюючому органу за мiсцем ресстрацiТ декларачiю акцизного податку за



формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Пку
(223.2,IlKy).

9. Контроль за сплатою податку

9.1. Контроль за правильнiстю обчислення i свосчаснiстю сплати
бюджеry податку з пiдакцизних ToBapiB (продукцii), що реалiзуються
територii Украiни, здiйснюсться контролюючими органами.

Секретар сiльськоi ради н. ФЕдько
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