До Податкового кодексу внесено зміни
щодо акцизного податку
Законом України від 31.07.2014 року №1621-VII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів», який набрав
чинності з 03 серпня 2014 року, внесено зміни до Податкового кодексу України
щодо акцизного податку:
Розширено список підакцизних товарів
Тимчасово, з 03.08.2014 до 01.01.2015 року запроваджено оподаткування
альтернативного моторного палива та встановлено ставку оподаткування в
такому розмірі (пункт 8 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ):

Код товару
(продукції)
згідно з УКТ
ЗЕД

Опис товару
Ставка акцизного
(продукції) податку у твердих сумах
згідно з УКТ з одиниці реалізованого
ЗЕД
товару (продукції)
одиниця
ставка
виміру
3824 90 97 10 Паливо
Євро за 1000 99
моторне
кілограмів
альтернативне

Збільшено ставки акцизів на тютюн
Специфічну ставку акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та
промислові замінники тютюну з 01 вересня 2014 р. підвищено на 5%, при цьому
адвалорна ставка податку залишилась незмінною (12%). Ставки податку в
абсолютних величинах встановлені (пп. 215.3.2 п. 215.3 ст. 215 ПКУ) в таких
розмірах:

Код товару Опис товару
Ставка податку
(продукції) (продукції) згідно специфічна
адвалорна
згідно з
з УКТ ЗЕД
одиниця
одиниця
ставка
ставка
УКТ ЗЕД
виміру
виміру
2401
Тютюнова
гривень 285,60
сировина
за 1
Тютюнові відходи кілограм

(нетто)
гривень 285,60
за 1
кілограм
(нетто)

2402 10 00 Сигари,
00
включаючи
сигари з
відрізаними
кінцями, та
сигарили (тонкі
сигари), з вмістом
тютюну
2402 20 90 Сигарети без
гривень 101,72 Відсотків 12
10
фільтра, цигарки за 1000
штук
2402 20 90 Сигарети з
гривень 227,33 відсотків 12
20
фільтром
за 1000
штук
2403
Тютюн та
гривень 285,60
замінники
за 1
тютюну, інші,
кілограм
промислового
(нетто)
виробництва;
тютюн
"гомогенізований"
або
"відновлений";
тютюнові
екстракти та
есенції

З 01 вересня 2014 р. розмір мінімального акцизного податкового зобов’язання зі
сплати акцизного податку на сигарети без фільтра (цигарки) та сигарети з
фільтром також підвищено на 5% (пп. 215.3.3 п. 215.3 ст. 215 ПКУ) та визначено
в таких розмірах:

Код товару
Опис товару
Мінімальне
(продукції) згідно
(продукції)
акцизне податкове
з УКТ ЗЕД
згідно з УКТ ЗЕД
зобов’язання
одиниця
сума
виміру
2402 20 90 10
Сигарети без
гривень за 133,35
фільтра, цигарки 1000 штук
2402 20 90 20
Сигарети з
гривень за 304,11
фільтром
1000 штук

Розширено список алкогольних напоїв
Відповідно до Закону України від 31.07.2014 року №1621-VII «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів» з 01
листопада 2014 року акцизним податком обкладатиметься продукція товарних
позицій 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД, в якій вміст спирту етилового
складає 8,5% об’ємних одиниць і більше.
Таким чином, до алкогольних напоїв віднесено продукти, одержані шляхом
спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі
харчових спиртів. Раніше вони класифікувалися як харчові, але неалкогольні
продукти дієтичного споживання.
Для таких напоїв встановлено ставку акцизного податку – 70,53 грн. за 1 літр
100% спирту (пп. 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 ПКУ).
Крім цього такі напої повинні маркуватись марками акцизного податку
відповідно до п. 226.6 ст 226 ПКУ.

