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Додаток 1 

До  рішення № 30  

ІІ-ї позачергової сесії  

Бібрської міської ради 

VII  скликання 

Від 25.12.2015 р. 

 

Акцизний податок 

з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів на території Бібрської міської ради 

1. Платники податку 

Платниками податку є юридичні та фізичні особи-підприємці, які 
здійснюють реалізацію через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, 

нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти 
моторних палив, палива моторного альтернативного. 

2. Об’єкт оподаткування 

Об’єктом оподаткування є операції з реалізації через роздрібну торговельну 

мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових 

замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що 

використовуються як компонент моторних палив, палива моторного 

альтернативного. 

3. База оподаткування 

Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) пива, 
алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників 
тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як 
компонент моторних палив, палива моторного альтернативного, що реалізуються 
через роздрібну торговельну мережу. 

4. Ставка податку 

Ставка податку встановлюється з 01 січня 2016 року у розмірі п’яти 

відсотків від вартості (з податком на додану вартість) пива, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, 

скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, 

палива моторного альтернативного, що реалізуються через роздрібну торговельну 

мережу. 



2 
 

 

5. Податковий період 
 

 
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю. 
Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації через роздрібну 

торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та 
промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що 
використовуються як компонент 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», а у разі реалізації товарів фізичними 
особами-підприємцями, які сплачують єдиний податок є дата надходження оплати 
за проданий товар. 

6. Порядок сплати податку 

Податок сплачується за місцем здійснення операції з реалізації через 
роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 
тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, 

речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного 
альтернативного і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями 
Бюджетного кодексу України. 

7. Строк сплати податку 
Суми податку перераховуються до міського бюджету особами, які 

здійснюють реалізацію через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, 
нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент 
моторних палив, палива моторного альтернативного протягом 10 календарних 
днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, 
передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації 

за місячний податковий період. 

Інші питання щодо адміністрування акцизного податку з реалізації через 
роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 
тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, 
речовин, що використовуються як компонент моторних палив, вирішуються 
відповідно до норм, встановлених Податковим кодексом України. 
 

 
Секретар Бібрської міської ради     Н.К.Федущак                        


