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Соколовська А. М., петраков Я. В. Гармонізація адміністрування акцизного податку в Україні  
у процесі виконання Угоди про асоціацію

Україна перебуває у стані важких структурно-секторальних реформ, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та привабливості 
національної економіки для світових ринків капіталу, а також для підвищення суспільного добробуту та рівня життя населення. Питання приве-
дення у відповідність (гармонізації) оподаткування в Україні до норм ЄС є достатньо чутливим і дискусійним, зважаючи на потенційні ефекти та 
наслідки впливу оподаткування на реальний сектор економіки. Метою статті є визначення особливостей адміністрування акцизного податку 
в рамках гармонізації податкового законодавства України до норм ЄС. Розглянуто особливості адміністрування акцизного податку в Україні та 
можливості його вдосконалення шляхом імплементації 118 Директиви Ради ЄС, зокрема: запровадження акцизних складів для всіх видів гармо-
нізованих підакцизних товарів; запровадження виробництва підакцизних товарів на акцизних складах у режимі призупиненого оподаткування й 
перехід до сплати акцизного податку при випуску підакцизних товарів для споживання; введення уніфікованої автоматизованої системи контр-
олю за обігом усіх підакцизних товарів, подібної до системи електронного адміністрування реалізації пального.
Ключові слова: акцизний податок, режим призупиненого (відтермінованого) оподаткування, податковий склад, випуск підакцизного товару для 
споживання, електронна система контролю руху підакцизних товарів.
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Соколовская А. М., Петраков Я. В. Гармонизация  

администрирования акцизного налога в Украине в процессе 
выполнения Соглашения об ассоциации

Украина находится в стадии сложных структурно-секторальных 
реформ, направленных на повышение конкурентоспособности и при-
влекательности национальной экономики, а также повышения обще-
ственного благосостояния и уровня жизни населения. Вопрос приве-
дения в соответствие (гармонизации) налогообложения в Украине к 
нормам ЕС является достаточно чувствительным и дискуссионным, 
учитывая потенциальные эффекты и последствия влияния налогоо-
бложения на реальный сектор экономики. Целью статьи является 
определение особенностей администрирования акцизного налога в 
рамках гармонизации налогового законодательства Украины к нор-
мам ЕС. Рассмотрены особенности администрирования акцизного 
налога в Украине и возможности его усовершенствования путем им-
плементации 118 Директивы Совета ЕС, в частности: деятельность 
акцизных складов для всех видов гармонизированных подакцизных то-
варов; производство подакцизных товаров на акцизных складах в ре-
жиме приостановки налогообложения и перехода к уплате акцизного 
налога при выпуске подакцизных товаров для потребления; введение 
унифицированной автоматизированной системы контроля за обо-
ротом всех подакцизных товаров, подобной системе электронного 
администрирования реализации горючего.
Ключевые слова: акцизный налог, режим приостановленного (от-
сроченного) налогообложения, налоговый склад, выпуск подакцизного 
товара для потребления, электронная система контроля движения 
подакцизных товаров.
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Sokolovska A. M., Petrakov Ia. V. Harmonizing the Administration  

of Excise Tax in Ukraine in the Process of Implementation  
of the Association Agreement

Ukraine is going through the stage of complex structural-sectoral reforms 
directed towards increasing the competitiveness and attractiveness of the 
national economy, as well as improving the social welfare and living stan-
dards of the population. The issue of harmonization of taxation in Ukraine 
with the EU norms is rather sensitive and debatable, considering the potential 
effects and consequences of taxation impact on the real sector of economy. 
The article is aimed at defining features of administration of excise tax within 
the terms of harmonization of tax legislation of Ukraine with the EU norms. 
Features of administration of excise tax in Ukraine and possibility of its im-
provement by implementation of the 118-th Directive of the Council of the 
EU were considered, in particular: activity of excise warehouses for all kinds 
of the harmonized excisable goods; production of excisable goods at excise 
warehouses in the mode of suspension of taxation and transition to payment 
of excise tax while issuing the excisable goods for consumption; introduction 
of the unified automated system of controlling the turnover of all excisable 
goods, similar to the system of electronic administration of fuel sales.
Keywords: excise tax, suspended (deferred) taxation mode, tax warehouse, 
issue of excisable goods for consumption, electronic system of control of 
movement of excisable goods.
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Україна перебуває у стані важких структурно-
секторальних реформ, спрямованих на підвищен-
ня конкурентоспроможності та привабливості 

національної економіки для світових ринків капіталу,  
а також для підвищення суспільного добробуту та рівня 
життя населення. Питання приведення у відповідність 
(гармонізації) оподаткування в Україні до норм ЄС є до-
статньо чутливим і дискусійним, зважаючи на потенцій-
ні ефекти та наслідки впливу оподаткування на реальний 
сектор економіки. Підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, 
Україна взяла на себе зобов’язання наблизити законо-
давство з непрямих податків до директив ЄС. Виконання 
зазначеного зобов’язання орієнтовано на отримання та-
ких ефектів: створення сприятливих умов для функціо-
нування зони вільної торгівлі з ЄС, підвищення якості 
вітчизняного податкового законодавства та зростання 
фіскальної ефективності акцизного оподаткування.

Останнє, як відомо, можна забезпечити двома 
шляхами – підвищенням податкових ставок і розширен-
ням податкової бази, у тому числі за рахунок зменшення 
масштабів ухилення від сплати податку. При цьому під-
вищення податкових ставок не завжди забезпечує пози-
тивний фіскальний ефект. В умовах невисокого плато-
спроможного попиту населення, несформованої подат-
кової культури, низького рівня розвитку інститутів, не-
досконалої системи податкового адміністрування воно 
призводить до падіння обсягів легального виробництва 
підакцизних товарів, зростання обсягів контрабандної 
та контрафактної продукції та зменшення надходжень 
до державного бюджету. 

Стаття є продовженням досліджень еволюції си-
стеми оподаткування України в процесі євроінтеграції 
в умовах нестаціонарної економіки та потребі в модер-
нізації секторальних ринків. У попередніх публікаціях 
авторами було наголошено на необхідності підвищення 
регулюючого впливу фіскальних інструментів [1], про-
ведено порівняльний аналіз успішності секторальних 
інтеграційних процесів у країнах ЄС [2], обґрунтовано 
етапи поступової заміни фіскальної функції енергетич-
них акцизів в Україні регулюючою в процесі гармонізації 
податкового законодавства до норм ЄС [3]. Установле-
но, що в розвинених країнах енергетичні акцизи як ін-
струмент інтервенції поступово втрачають свій фіскаль-
ний імператив, а як комплементарний до фінансових 
інструментів використовуються для вирішення чітко 
визначеної проблеми (довгострокових екологічних, со-
ціальних та економічних викликів) за найменші кошти. 
Оскільки непряме оподаткування енергопродуктів та 
електроенергії в ЄС спрямоване на вирішення проблеми 
надлишкового забруднення навколишнього середови-
ща, глобального потепління, збереження міжнародної 
конкурентоспроможності економік країн-членів та їх 
галузей, надмірного транспортного навантаження, а не 
лише формування бюджету, то зобов’язання України в 
частині гармонізації акцизного оподаткування до норм 
ЄС уможливлюють поступовий перехід від фіскального 
до регулюючого імперативу енергетичних акцизів. Не-
гативному впливу на економіку, зайнятість і фіскальну 
сферу різкого підвищення ставок акцизного податку  

у процесі виконання вимог до вступу постсоціалістич-
них країн до ЄС під час п’ятої та шостої хвиль його 
розширення присвячено публікації ряду закордонних 
учених [4; 5]. Зазначеному питанню, а також окремим 
особливостям акцизного оподаткування в Україні, що 
мають бути усунуті в процесі його адаптації до директив 
ЄС, приділяють увагу й українські вчені [6–9].

Проте на українських теренах публікації, присвя-
чені ґрунтовному аналізу особливостей і шляхів набли-
ження норм податкового законодавства, якими регулю-
ється не лише величина ставок, а й інші елементи акциз-
ного податку, до Директив ЄС, є нечисельними. Метою 
статті є визначення особливостей адміністрування ак-
цизного податку в рамках гармонізації податкового за-
конодавства України до норм ЄС.

Питання термінів та рівня підвищення податко-
вих ставок, особливо з акцизного податку (які 
найбільше відставали від мінімального їх рівня, 

передбаченого директивами ЄС), було найбільш чутли-
вим для країн-кандидатів у ході переговорів про вступ 
до ЄС під час п’ятої і шостої хвиль його розширення. За-
для надання їм можливості відтермінувати в часі підви-
щення рівня ставок акцизів відповідно до вимог дирек-
тив ЄС і зменшення, таким чином, його побічних ефек-
тів і потенційних втрат для бюджету і виробників під-
акцизних товарів, для всіх постсоціалістичних країн –  
кандидатів на вступ до ЄС запроваджувалися перехідні 
періоди та обмежене число відступів від норм acquis у 
царині непрямого оподаткування.

В Україні це питання не стоїть так гостро, оскільки 
Додатком ХХVІІІ до Угоди про асоціацію не передбаче-
но імплементацію в українське податкове законодав-
ство директиви, якою регламентується величина міні-
мальних ставок акцизного податку на спирт і алкогольні 
напої (Директива Ради 92/84/ЄЕС від 19 жовтня 1992 р. 
щодо зближення ставок акцизного збору на спирт і ал-
когольні напої). А графік імплементації статей, якими 
регулюється величина мінімальних ставок акцизного 
податку на тютюнові вироби, передбачається розроби-
ти після набрання чинності Угоди про асоціацію [10]. 
Наразі цей графік ще не розроблено. Відтак поширені 
уявлення про те, що перманентне підвищення ставок 
акцизного податку в Україні, що відбувається вже зараз, 
є наслідком підписання Угоди про асоціацію, не відпо-
відають дійсності. Насправді їх підвищення продикто-
вано внутрішніми потребами, зокрема необхідністю 
реалізації політики фіскальної консолідації. При цьому, 
розробляючи заходи з підвищення ставок акцизного по-
датку, українські урядовці мають змогу робити це так, 
щоб надати підприємствам можливість адаптуватися до 
наслідків збільшення ставок акцизів та зменшити мож-
ливий негативний вплив на зайнятість у галузях, що ви-
робляють підакцизні товари. Якщо ці наслідки не врахо-
вуються, це прорахунки внутрішньої акцизної політики 
(чи результат її відсутності), а не результат підписання 
Угоди про асоціацію.

Враховуючи зазначене, найбільш актуальним для 
України є підвищення фіскальної ефективності акцизно-
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го оподаткування за рахунок зменшення масштабів ухи-
лення від сплати податку, що, своєю чергою, можна до-
сягти через удосконалення податкового адмініструван-
ня. Широкі можливості задля цього відкриває імплемен-
тація в українське податкове законодавство Директиви 
Ради № 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 р. про загальний 
режим акцизних зборів, якою скасовується Директива 
92/12/ЄЕС. Аналіз відмінностей у правовому регулюван-
ні адміністрування акцизного податку в Податковому 
кодексі України і в зазначеній Директиві, його наслідків 
та шляхів подолання є також метою цієї статті. 

Директива Ради 2008/118/ЄС є системною дирек-
тивою, що регулює загальний режим виробництва, збе-
рігання, обігу та моніторингу всіх підакцизних товарів. 
Директива регламентує питання визначення моменту та 
місця виникнення податкового зобов’язання, платників 
акцизного податку, переміщення підакцизних товарів у 
режимі призупиненого оподаткування, переміщення та 
оподаткування підакцизних товарів після їх реалізації 
для споживання, відшкодування та звільнення від акциз-
ного податку. Вона є базовою для країн – членів ЄС щодо 
принципів і стандартів справляння акцизних податків. 

Незважаючи на те, що Додатком XXVIII до Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС передбачено 
імплементацію в українське податкове законо-

давство не всієї Директиви, а лише її першої статті, інтер-
ес представляють також ті статті Директиви, що забезпе-
чують гармонізацію адміністрування акцизного податку.

Головна особливість його адміністрування в ЄС 
пов’язана з функціонуванням інституту податкового 
складу, де відбувається виробництво, переробка і збері-
гання всіх підакцизних товарів у режимі призупиненого 
(відтермінованого) оподаткування ліцензованим управ-
ляючим складу [11]. Відповідний інститут (лише під ін-
шою назвою – акцизний склад) існує і в Україні. Проте їх 
функціональне призначення і механізми функціонуван-
ня суттєво відрізняються. Розглянемо ці відмінності.

Передусім в Україні, на відміну від ЄС, акцизні 
склади запроваджені не для всіх, а лише для двох кате-
горій підакцизних товарів – спирту й алкогольних напо-
їв та пального.

Ключовою відмінністю є й те, що підакцизні това-
ри на акцизних складах у країнах ЄС перебувають у ре-
жимі призупиненого оподаткування. Щодо податкового 
зобов’язання з акцизного податку, то воно виникає в мо-
мент і в державі-члені випуску товару для споживання. 
При цьому під «випуском для споживання» мається на 
увазі вихід підакцизних товарів, у тому числі неправо-
мірний, з режиму призупиненого оподаткування, а та-
кож зберігання, виробництво, імпорт підакцизних това-
рів поза межами дії цього режиму [11].

В Україні сплата акцизного податку виробниками 
алкогольної продукції та тютюнових виробів, завдяки 
існуючому механізму сплати податку під час придбан-
ня акцизних марок, відбувається до або під час вироб-
ництва/імпорту зазначених підакцизних товарів. Та-
ким чином, інститут акцизного складу виявляється не 
пов’язаним з режимом призупиненого оподаткування, 

який в Україні відсутній1, що суперечить вимогам сис-
темної Директиви 2008/118/ЄС. Як наслідок, увесь тя-
гар сплати акцизного податку в Україні, на відміну від 
країн ЄС, лягає на виробників/імпортерів, відбувається 
за рахунок їхніх обігових коштів. 

Щодо функцій податкового/акцизного складу, то 
в ЄС він забезпечує виробництво і зберігання підак-
цизних товарів у режимі призупиненого оподаткування 
обмеженим колом осіб (юридичних або фізичних), що 
отримують дозвіл на зазначені дії, і тим самим поперед-
жає уникнення сплати акцизного податку при виході 
підакцизних товарів з режиму призупиненого оподатку-
вання. В Україні, на нашу думку, призначенням акцизно-
го складу, на якому здійснюється виробництво спирту і 
алкогольних напоїв, є забезпечення постійного контр-
олю з боку представника контролюючого органу за його 
діяльністю.

В ЄС податковий склад відкривається та експлу-
атується ліцензованим управляючим, який отримує 
дозвіл на відповідну діяльність із виготовлення, пере-
робки, зберігання, отримання та відправлення підак-
цизних товарів у режимі призупиненого оподаткування. 
При цьому в кожній державі-члені створено електронну 
базу даних, що містить реєстр осіб, які є ліцензованими 
управляючими складу або зареєстрованими торговцями 
для цілей акцизного оподаткування, а також реєстр при-
міщень, ліцензованих як податкові склади.

В Україні відсутній інститут ліцензованого управ-
ляючого акцизного складу. Господарську діяль-
ність на акцизному складі провадить розпоряд-

ник складу. Для того, щоб виробляти окремі види під-
акцизних товарів, він також повинен отримати ліцензію. 
При цьому на кожен вид діяльності (виробництво спир-
ту етилового, коньячного і плодового, спирту етилово-
го ректифікованого виноградного, спирту етилового 
ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноград-
ного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів) видаються окремі ліцензії, які є 
платними (річна плата за ліцензію становить 780 грн). 
Для отримання права на оптову торгівлю підакцизними 
товарами (за винятком спирту коньячного і плодового, 
право оптової торгівлі яким має суб’єкт господарю-
вання, який отримав ліцензію на виробництво конья-
ку та алкогольних напоїв за коньячною технологією), 
необхідна окрема ліцензія, річна плата за яку становить  
00 тис. грн. У Німеччині ліцензія, що видається управля-
ючому податковим складом, є безплатною.

В ЄС функціонування усіх податкових складів здій-
снюється на єдиних засадах. В Україні відсутній універ-

1 За винятком відтермінування сплати акцизного податку  
на строк до 90 календарних днів при придбанні спирту етилового 
неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні 
напої (крім виноматеріалів та вермутів), шляхом надання подат-
кового векселя, який є забезпеченням виконання податкового 
зобов’язання платника податку. Проте таке відтермінування спла-
ти податку відрізняється від режиму призупиненого оподаткуван-
ня в ЄС, оскільки його тривалість не залежить від випуску товарів 
у споживання.
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сальний (уніфікований) інститут акцизного складу на-
віть для двох категорій підакцизних товарів. Фактично 
можна говорити про два види акцизних складів: один –  
для виробництва спирту й алкогольних напоїв, другий – 
для виробництва пального (не даремно визначення ак-
цизного складу в пп. 14.1.6. ст. 14 ПКУ складається з 
двох частин [12]). Підставою для такого висновку є їх 
функціонування на різних засадах – необхідності отри-
мання ліцензії для виробництва спирту й алкогольних 
напоїв, тоді як ліцензування діяльності з виробництва 
та оптового продажу пального українським законодав-
ством не передбачене; здійснення діяльності з виробни-
цтва спирту й алкогольних напоїв під контролем постій-
них представників контролюючого органу, тоді як на 
акцизних складах з виробництва пального, згідно з його 
визначенням, такий контроль не передбачено. Унаслі-
док зазначеного акцизні склади для виробництва паль-
ного, на нашу думку, носять суто формальний характер, 
оскільки не виконують ніяких спеціальних функцій.

В Україні розпорядник акцизного складу, на яко-
му здійснюється виробництво спирту та алкогольних 
напоїв, провадить свою господарську діяльність під 
контролем постійних представників контролюючого 
органу, які виконують численні функції – від контролю 
за обліком сировини, до контролю за виробництвом, 
зберіганням, відпуском спирту етилового, горілки та 
лікеро-горілчаних виробів, зберіганням і використан-
ням марок акцизного податку, а також за додержанням 
установленого порядку обчислення та сплати податку 
тощо. В ЄС відповідальним за процеси, що відбувають-
ся на податковому складі, є ліцензований управляючий, 
який дозволяє здійснення будь-яких контрольних за-
ходів або службових перевірок наявності товару. Проте 
постійний контроль представників контролюючих ор-
ганів там відсутній.

В ЄС, враховуючи потенційні ризики від надання 
ліцензій для податкових надходжень, встановле-
ні жорсткі вимоги до ліцензованих управляючих 

акцизними складами, які значно перевищують вимоги 
до отримання ліцензій на виробництво спирту та алко-
гольних напоїв, а також тютюнових виробів в Україні. 
Зокрема, Рекомендацією Комісії від 29 листопада 2000 р.  
визначено перелік інформації, яку має надати заявник 
для отримання ліцензії, до якої, крім загальних відомос-
тей про заявника, входять: 
 план приміщень та їх розташування, а також 

опис діяльності та обладнання;
 письмова заява разом із історією комерційної 

діяльності та інформацією про реєстрацію ком-
панії;

 імена службовців компанії, їх посади та повно-
важення у компанії;

 особливості системи бухгалтерського обліку 
компанії, процедури внутрішнього контролю та 
методи проведення перевірок;

 детальна інформація щодо фінансового стану 
компанії, історія сплати податків та дотриман-
ня інших податкових зобов’язань (мито, ПДВ, 
пряме оподаткування);

 рівень запасів, оцінка товарів, які має бути ви-
роблено, які зберігатимуться чи будуть пере-
міщені за певний період, детальна інформація 
щодо минулих і діючих ліцензій щодо складів, 
які заявник отримав у іншій державі-члені [13].

Законодавством ЄС також передбачено, що в разі 
наявності податкових ризиків умовою видачі ліцензії 
може бути внесення фінансової гарантії. Сума гарантії 
має відповідати ризику, притаманному виду діяльності 
управляючого складом і підлягає регулярному перегля-
ду для того, щоб вона відображала всі зміни в об’ємі тор-
гівлі, діяльності управляючого складом чи ставках ак-
цизних зборів, які застосовуються у державах-членах.

Законом України «Про державне регулювання ви-
робництва і обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових ви-

робів» визначено такий перелік документів, що дода-
ються до заяви суб’єкта господарювання про отримання 
ліцензії: копії засновницьких документів; атестат ви-
робництва; документ, що підтверджує внесення річної 
плати за ліцензію. 

Законодавством ЄС (Рекомендацією Європейської 
Комісії) визначено такі випадки скасування чи відкли-
кання ліцензії:
 недотримання зобов’язань, за яких було видано 

ліцензію;
 недостатнє покриття необхідної гарантії;
 неодноразове порушення чинного законодав-

ства;
 вчинення злочину;
 ухилення від сплати податків чи шахрайство.

При цьому наголошується, що скасування чи від-
кликання ліцензії має в принципі здійснюватися лише 
за наявності серйозних причин і після докладного аналі-
зу компетентними органами держави-члена ситуації, що 
склалася відносно управляючого складом [13].

Згідно з українським законодавством дія ліцензії 
призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового 
платежу за ліцензію, а анулюється на підставі: 
 заяви суб’єкта господарювання; 
 рішення про скасування державної реєстрації 

суб’єкта господарювання; 
 несплати чергового платежу за ліцензію протя-

гом 30 днів від моменту призупинення ліцензії;
 рішення суду про встановлення факту незакон-

ного використання суб’єктом господарювання 
марок акцизного податку; 

 рішення суду про встановлення факту фальси-
фікації суб’єктом господарювання алкогольних 
напоїв або тютюнових виробів; 

 документа, який засвідчує передачу іншому 
суб’єкту господарювання у власність, володін-
ня та/або користування приміщень та облад-
нання, що забезпечують повний технологічний 
цикл виробництва алкогольних напоїв [14]. 

Отже, в Україні не лише не встановлені достатні 
вимоги до видачі ліцензій, а й обмежені підстави для їх 
призупинення та анулювання.
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Інструментом забезпечення адміністрування акциз-
ного податку в країнах ЄС у режимі призупиненого 
оподаткування є електронна система контролю за 

рухом підакцизних товарів. Її використання передбачає 
складання електронного адміністративного документа, 
якому призначається єдиний адміністративний код, що 
є необхідною умовою переміщення підакцизних товарів 
у режимі призупиненого оподаткування. Цей документ 
надсилається уповноваженим органам влади держави-
члена призначення, які, своєю чергою, передають його 
одержувачу. Останній після отримання підакцизних 
товарів повинен надати уповноваженим органам вла-
ди держави-члена кінцевого призначення повідомлен-
ня про своє отримання. Зазначені органи здійснюють 
електронну перевірку даних, вказаних у повідомлен-
ні про отримання, і якщо ці дані є правомірними, під-
тверджують одержувачу реєстрацію повідомлення про 
отримання та надсилають його уповноваженим органам 
влади держави-члена відправлення, які передають по-
відомлення про отримання відправнику. Отже, завдяки 
постійному обміну інформацією між постачальника-
ми і отримувачами підакцизних товарів та подвійному 
контролю за їх рухом обмежуються можливості для 
ухилення від сплати податку.

В Україні контроль за рухом вироблених підак-
цизних товарів знаходиться на стадії запровадження й 
поширюється лише на два види підакцизних товарів – 
горілку й лікеро-горілчані вироби та пальне. При цьому 
й щодо цих товарів контроль, на відміну від країн ЄС, не 
є уніфікованим. Зокрема, за відвантаженням горілки та 
лікеро-горілчаних виробів він здійснюється за допомо-
гою товарно-транспортної накладної, що реєструється 
в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на 
переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв 
[15]. На відміну від країн ЄС зазначений документ не пе-
редбачалося складати в електронній формі, що унемож-
ливлювало запровадження електронної системи контр-
олю за рухом горілки та лікеро-горілчаних виробів; крім 
того, він не забезпечував наскрізний контроль за їх ру-
хом (аж до роздрібного продажу). Лише Постановою 
КМУ «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного 
реєстру товарно-транспортних накладних на перемі-
щення спирту етилового та алкогольних напоїв» від 28 
жовтня 2015 р. № 864, що набуває чинності з 04.11.2016 
р., передбачено формування товарно-транспортних на-
кладних в електронній формі з використанням електро-
нного цифрового підпису.

Контроль за реалізацією пального з 1 березня 2016 р.  
здійснюється шляхом запровадження системи елек-
тронного адміністрування його реалізації. Зазначена 
система, спрямована на запобігання реалізації на АЗС 
контрабандного та контрафактного пального без сплати 
акцизного податку, передбачає: 
 ведення ДФС реєстру платників акцизного по-

датку з реалізації пального; 
 складання в електронній формі акцизної на-

кладної за кожним кодом товарної підкатегорії 
згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та її 
реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних наклад-
них (п. 231.1 ст. 231 ПКУ); 

 відкриття Казначейством кожному платнику 
акцизного податку з реалізації пального, зареє-
строваному в Єдиному реєстрі таких платників, 
рахунку в системі електронного адмініструван-
ня реалізації пального (електронного рахунку) 
для перерахування акцизного податку. 

ВИСНОВКИ
Усе зазначене дозволяє зробити висновок, що, не-

зважаючи на формальну схожість окремих інститутів 
(податкових/акцизних складів), в Україні і ЄС існують 
різні моделі адміністрування акцизного податку. Хоча їх 
гармонізація не передбачена Угодою про асоціацію (через 
вимогу імплементувати лише першу статтю 118 Дирек-
тиви Ради ЄС), про її доцільність свідчать такі наслідки 
української моделі адміністрування акцизного податку:

1) відволікання обігових коштів підприємств че-
рез сплату податку виробниками, який лише при випус-
ку підакцизних товарів для споживання буде перекладе-
ний на споживачів;

2) надмірне регулятивне й податкове навантажен-
ня на виробників спирту і лікеро-горілчаних виробів та 
їх оптових продавців в Україні (платні ліцензії, у т. ч. до-
роговартісні для оптовиків, плата за які, згідно з мето-
дологією ЄК, враховується при розрахунку податкового 
коефіцієнта в ЄС);

3) надмірний контроль з боку представників 
контролюючих органів за діяльністю виробників спир-
ту та алкогольних напоїв через їх постійну присутність 
на акцизних складах;

4) концентрація податкового контролю на легаль-
ному виробництві й випуску в обіг спирту та алкоголь-
них напоїв, тоді як їх подальший рух на сьогодні не охо-
плений системними заходами контролю. У країнах ЄС 
через виробництво підакцизних товарів на податковому 
складі в режимі призупиненого оподаткування осно-
вним об’єктом податкового контролю є випуск підак-
цизних товарів у споживання;

5) високий рівень тінізації ринку алкогольної про-
дукції та нафтопродуктів;

6) недостатній контроль за виробництвом та обігом 
нафтопродуктів через формальне функціонування акциз-
них складів та відсутність (до березня 2016 р.) контролю 
за рухом нафтопродуктів від виробника до АЗС;

7) відсутність належних вимог при видачі ліцензій та 
обмеження підстав для їх призупинення та анулювання. 

Якщо існуючі заходи адміністративного регулю-
вання і контролю в Україні не привели до належних на-
слідків (ліквідації тіньового ринку підакцизної продук-
ції), можливо, доцільно змінити адміністрування акциз-
ного податку в Україні, наблизивши його до вимог 118 
Директиви Ради ЄС. Зокрема:
 скасувати плату за ліцензії (це дозволить ком-

пенсувати негативні ефекти підвищення ставок 
акцизного податку) та підвищити вимоги до їх 
отримувачів;

 запровадити акцизні склади (що функціонува-
тимуть на єдиних засадах) для всіх видів гармо-
нізованих підакцизних товарів;
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 запровадити виробництво підакцизних товарів 
на акцизних складах у режимі призупиненого 
оподаткування;

 перейти до сплати акцизного податку при ви-
пуску підакцизних товарів для споживання;

 запровадити уніфіковану автоматизовану сис-
тему контролю за обігом усіх підакцизних то-
варів, подібну до системи електронного адміні-
стрування реалізації пального.                  
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