
укрдIнд
Хорошiвська селищнs рада

Харкiвського району XapKiBcbKoi об:r

XXXXIV сесiя VII скликан
рIшЕння

вlд 08 липня 2020 року

<<IIро всташовJIеншя ставок цкцпзшOго податку
з реялiзацii через роздрiбпу Mepeэrcy пhакцrлзних

(алкогшr ва, тютюновпх
нафтопр ошiвськiй селищнiй радЬ>

сел. Хорошеве

Керуютплсь ст.ст. 7, 8, l0 ,12 роздiJIу 1, пп.14.1.2|2 п,14. ст.14, cT,2l2, пп. 213,1.9 п.

215, п. 216.9 ст. 2lб розлiлу213.1 ст.21З, пп. 2|4.|.4 п. 214.1 ст. 2l4, пп, 215.З.10 п. 2l5.З
VI Податкового кодексу Украiни, та змiнами внесеними

Бюджетним кодексом УкршЪи, та на пiдставi ст. 26

самоврядранЕя)), Хорошiвська селищна рала

ВИРIШИЛА:

l. Ввесй в дiю на TepиTopiT селищноi рши tкцизного
мережу пiдакцизних ToBapiB (апкогольних напоiв, пива,
з 01 .0 l .202 l року.

з реirлiзачiI через роздрiбну
виробiв, нафтопролуктiв)

2. Встаrтовити cTElBKy акцlrзного податку з реапiзачii через у мережу пlдакцизних
,KTiB) для пiдакцизнихToBapiB (алкогоlъrrих палоiЪ, пива, тютюнових виробiв, н

ToBapiB, решriзованих вiдповiдно до пп. 21З,1,9 п. 213.1 ст. 21З кодексу УкраТни

у вiдсотках вiд BapTocTi (з податком на додаЕу BapTicTb), у ipi 5 вИсоткiв на територii

сеJIищЕоi радд, згiдrо пп. 215.3.10 п, 2l5.3 ст. 215 Податкового дексу Украiни.

3. Затвердлти Полоlкення про акцизний податок з ii через роздрiбну мережу

о iз Законами Укршни,
Укршни кПро мiсцеве

тютюн та промисловiпйакцизних ToBapiB (алкогольних напоiв, пива, тютюлтовi

замiнники тютюну, нафтопродуктiв) (лолаеться).

4. Контроль за виконан,ням даного рiшенпя поклаOти на постrй KoMicito з питань бюджету i

фiнансiв селищноТ ради.

о.II.Коваль



з рЕАJIIзАцL **" r"*Ъfffffr }ýЧffi Ё,КfifrХ
(Алкогольних ндIIоIв, пивА, тютюнових виро Б IB,

ЗЛМIННИКИ ТЮТЮНУ,

1.1. Акцизпий податок з реплiзацii черсз роздрiбну
(алкогольних напоiв. IIива, тютюнових виробiв,тютюну та I
нафтопродукriв) - rre мiсцевий податок, кошти вй якого зарако
дкцизtшй податок з решriзацii через розлрiбну мережу пi
напоiЪ, пива, тютюновШ виробiв, наф.гоlIродуктi в) встановJI
пп.l4.I.2|2 п.14.1 ст.14, ст. 2|2, ст. 213, ст, 2l4, ст, 2l5,
податкового кодексу Украrhи та на пiдставi ст. 26
сЕмоврядувtшЕя>.

2. Платнцки податку

2.1. Платниками податку, згiдно ст.2l2Податкового кодексу У

2.1.1. особц яМ виробляе пiдакцизпi товари (продукцiю) на
тому числi з давЕшьЕшркоi сировини.

2.1,2. особа - суб'ект господарювшlЕя, яка ввози:гь пiдшсцизнi
терпторiю Уt9а'ни.

2.1,3. Фiзична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить п
мuтцу територiю Уrqlаrни в обсягах, що пцJIяIаютъ оподатку
законодавства.

2,1.4. Особа, яка реалiзуе конфiскованi rriдакцизнi товари (.

(продукцiю), визншri безхазяйними, пiдакцизнi товари (прол
власник до кiпця строку зберiгання, та пiдакцизнi товари (

успацкуваIIня тм на iнших законних пiдставах переходягь у
товарп (продукцiя) пiдлягшоть реапiзацii (продажу) в ус:
порядку.

2.1.5. Особа" яка реапiзуе або передас у володiння,
пЦакцизнi товари (пролутчiю), що були ввезенi на митн},
вiд оподаткувalння до зшtiнчення сlроку, визначеного зzlконом
Подажового кодексу УкраrЪи.

2.1.б. особа, на якУ поклfu]астЬся доцимаЕня ВиIчtог митних
звilьнення вiд оподаткуваЕня, у разi порушення таких вимог.

ПОЛОЖЕННЯ

l.Загпльнi полопtенЕя

зАтвЕр о
рiшенням ххгv cecii vIT склихаrrня
Хорошi li селищноi ради

2020 р,вiд 08 лип

НИХ TOBAPIB
ТА ПРОМИСЛОВI

пhакцпзних ToBapiB
ловi замiнники тютюнуi
я до мjсцевого бю,ркчгу,

зних ToBapiB (аткогольних
на пil:IcтaBi Законiв Украiни
. 216, ст. 222 розлilту VI

Украiни кПро мiсцеве

итнiй територii Украiни, у

вари (продукцiю) на ми.гп}.

изнi товари (продlкчiю) на
ню, вiдповiдно до митного

), пiдакцизнi товари
), за якими не зверЕувся
дукцiю), що за правом

lcтb держави, якщо цi
влеIrому зtконодавством

чи розпорядженЕя
УкраrЪи iз звi.lъненням

овiдно до п. 2lЗ.3 ст, 21З

iB, що передбачаrоть



2.1,7. Особъ на яку при здiйсненнi операцiй з пiдакцизн,ими
пiдлягають ополаткраЕню або звiпьняrоться вЦ оподаткуван

умов щодо цЬового вЕкористання пiдакцизЕих ToBapiB (пролук

умо,в.

2.1.8. Особа - суб'ект господарювання роздрiбноi торгiвл
пiдаlсrщзнлх ToBapiB.

2.2. Замовники, за дорrIенням яких виробляються пiдак
давaшьницькоi сировини, сплачують податок впробнику.

2.3. Реестршliя осiб як платникiв податку, проводиться згiдно
кодексу Уrраiни.

2.З.1. Реестрацiя у коЕтроJIюючЕх органд( як плztтника податку
здiйонюе дiяльнiсть з виробництва пiдакцизнlд< ToBapiB (

апкогольЕих цагrоiв та тютюнових виробiв, яка пiдпягас лirlе
пйставi вiдомостей щодо видачi такому суб'екry вiдповiдноi лi
що уповноваженi видавати лiцензiТ на зазначенi види дi
контроJIюючому органу за мiсцезнаходженням юридичн}tк

фiзичшlж осiб - пiдприемцiв iнформацiю про виданi, п
анульованi лiцензii у п'ятиденний строк з дrя здiйснення таких дiй

а) особи - суб'екги господарюваIIня роздрiбноi торгiвлi, я
пiдакцизнпх ToBapiB, пiдшгають обов'язковiй peecTpauii
контроJIюю.Iими органами за мiсцезнакодкенЕям п}нкту
граничного TepMiHy поданЕя декларацii акцизного податку за Mi
господарська дiяльнiсть, згiдло пп. 2|2,3.1 1, п. 212,3 ст. 2 12 Пода

2.З.2. Iлшi Iшатники пiдлягшоть обов'язковiй реестрацii
коЕтроJIюютIими органаJчlи за мiсцезнil(одженЕям юридиtIних

фiзи.пrих осiб - пiдприемчiв, не пiзнiше граничного TepMiHy
податку за мiсяtlь, в якому розпочато господарську дiяльЕiсть,

3. Об'ект оподаткування

3.1. об'екгами оподатIýъапня, згiдяо п. 21з.1 ст. 213 Пода
операчii з:

З.1,1. решliзацii вироблених в Украшi пiдакцизних ToBapiB (

З.L2. реzuriзашii таlабо передачi в межiж одЕого пiдп
(продукчii) з метою власного споживання, промисловоi
також здiйснення BHecKiB пiдакцизними товарап{и (продукчiею) до

З.1.3. ввезення пiдакцизних ToBapiB (продукцii) на митну територi

З.1.4. решiзацii конфiскованих пiдакцизнrтх ToBapiB (про
(продукцir), ввзнzlних безхазяйними, пiдакцизких ToBapiB (

власник до кiнця строку зберiгашня, та пiдакциз}tих ToBapiB (

успцдкування чи на iпших законIlих пйставах rrереходtть _v власнi ь держzши;

и (продlхчiею), якi не

покJIада€ться виконання
i) в разi порушешня таких

здiйснюе реатiзацiю

товари (продукцiя) з

ст. 2|? податковоl,о

'екта господарюванЕя, що
ii) таlабо iMllopT,v

ню, здiйскюеться на
ii (органи лiIlензрання,
i, зобов'язанi надати

iб, мiсцем проживанЕя
ленi, призупиненi або

здirlснюють реа.тiзачiю
як платЕики податку

:у ToBapiB не пiзнilпе
в якому здiйснюсrr,ся
г0 кодексу Украiни.

як IIлатники податку
iб, мiсцем проживання

декларацii акцизного

кодекс,ч УкраiЪи. с

пlдакцизних товарш
cBoiM працiвникам, а

го капiтаtу;

ii), пiдакцизних ToBapiB
ii), за якими не зворl{увся

дукцii), що за правом

ii);

ва
(и,

Украiни;



3.1.5, реалiзацii або пердаd у володiнtш, користуваЕня чи
T,oBapiB (проryкцir), що були ввезенi на мишtу територirо
оподаткуваIIЕя до закiнчення строку, Rизпаченого
2l3 Податкового кодексу Украiни;

З.1.6, обсши та BapTicTb втрачених пiдакцизних ToBapiB (

встЕIновлснi норми втрат з }р.lхуванням п. 2|4.6 ст.214 Податк

3. 1 . 7. реаlriзшдii суб' ектами господарювzlнFIя розлрiбноi торгiвл i

3.1.8. переобладнання ввезеного Еа митну територiю
пiдакцизний лежовlй автомобiль,

3.2. Операчii з пiдакцизними товарами, якi звiпьняються вiд

3.2.1. реапiзацii легкових автомобiлiв для iнвалiдiв, у тому
BapTocTi яких здiйснюеться за ракунок коштiв дерiкавного
фондiв залапьнообов'язкового державного страхування) а
спецiшlьного призначення (швидка медIчна допомога та дJIя
вцконавчоi впади, що рещliзують державну полiтику ),

ряryвшъноi справи, пожехсrоi i техногенноi безпеки), оплата
раryнок коrггiв державного та мiсцевих бюджетiв;

3.2.2, ввезення пiдакlизЕих ,говарiв (продухчii) на митну
для офiцiйного (службового) користувчшня дипJIоматичItиjчIи

держав, консуJIъськими установами iноземних держав та
член€tми ддппоматищшх представництв iцоземних держав, кон
держ{lв виходяЕIи з принципу взаемностi стосовно ко;кноi окрем

а) у разi реапiзаlдii rra митнiй тэриторii Уlсраiъи пiдакцизних
ввезенi iз звiльненням вц оподаткування вiдповi4rо до н
спJIачустьоя особами, що реатiзують або передають у
розпордджеЕня TaKi пiдаlщизнi товари (продцуr<цiю), не пi
одночасно iз сплатою податку на додану BapTicTb за ставками,
митяоi лекларшii при ввезвннi пiдшtцизних ToBapiB (продукrrii)

З.2.З. ввезення пiдакцизпих ToBapiB (продукчii) з-за меж ми
територiю Украhи, якщо при цьому згiдно iз законсlм не сп
BapTicTb у зв'язку з розмiщенням ToBapiB (пролукчii) у митних
тимчасового ввезекня, митного складу, вЬноi пtитIlоi зони,
митнiй територii, знищення або руйнування, вiдмови IIа

уIuов митних режимiв, що передбачають повне або часткове
особц вiдповiдшtьна за дотрим{IнIIJI режиму, зобов'я:зана
податкового зобов'язшIня. У разi коли в зе}начених
Украlrти передбачаетъся вимога щодо здiйснення заходiв
встановлюеться i для цiлей акцизного податку. Податок
щодо таких ToBapiB (пропукчii) виник8Jоть зобов'язання зi сп

3,2,4, безоплатноТ переда.ri лiя з]шilценIIя Iтi7trалсtлизних ToBapiB

рiшенням суду та такrх, що перейшли у власнiсть Jдержави
якщо вони не пiдлшають реапiзацiТ (rrродаlпсу) в установленоIчfу

пiдакцизних
кршни iз звiльненням вiд

вiдповiдно до п.21j.j ст

ii), що перевищують
о кодексу Украrни;

rдакцизни}i l,oBaplB;

и транспортного засобу у

аткування:

СЛl ДlТеИ-IНВfu-IlДlВ, ОПJ-IаТа

мiсцевих бюджетiв, коштiв
легкових автоплобi"riв

поr,реб цеЕтрчLтrьних органiв
цивl.тьного зФffiсl,у,

j,l,t яких здlиснюеться за

Украiни, ]tризначених
иIIтвами 1нозсмниу.

особистого використання
JIьських установ iноземних
держави.

в (продукцiТ), шо були
цього пiдпрrкту, податок

корист}ъання чи
iше дати TaKoi роапiзацii

дiяrци на момент полання
митну територiю Украни;

територiТ Украiни на митву
я податок на додан},

мах: реiмпорту, тршrзиту.
i торгiвлi, переробки на

дерrкави. У разi порушення
lльнення вlд оподаткрання.

лI{,ги та сплатити суму
митким законодавством

гарант}ъання, Tzlкa вимога
:ться, якщо в подзльшому

податку на додану tsарпсть;

родукчii), конфiсковапllк за
rас-ltiдок вiдмсlви власника.

порядку;



З.2.5, реапiзацii таlабо передачi в межах одного
(продукцii), вироблених Еа митнiй територii Укршни, що
виробництва пйаrсцизних ToBapiB (продукцii). IИ норма
реалiзацii та/або перелачi в межах одного пiдприемства

З.2,6. ввезенЕя ка митну територiю Уrgаrhи пiдакциз
використов)rються як сировина ця виробництва пйакt{и
подЕuъшого виготовлеЕня з такоi сировини готовоi продукчii
шсоi сплачуеться аrtцизний податок, або реалiзацii такоТ п
експорт, та пред'явлення конц)олюючому оргму лiцензii на п
поширюсться Еа операцii з ввезенвя нафтопродуктiв;

а) ввезення на митну територiю Уцраrни потюповоi сrрови
зЕlводЕllчlи, якi здiйсrпоють реалiзацiю ферментованоТ
тютюIIових виробiв або на експорт, та реалiзацiя ферме
тIотюново-ферментацiйними завода}dи виробникам

3.2.7. ввезеЕIIя фiзи.пrиплr особами на митну територiю
(продукцi0 в обсягш<, що не перевищують норм безмитного :

кодексом Ущраt'ни;

3.2.8. реалiзшtii безпосередЕъо вiтчизн.шrими виробниками
виробiв маг:LзинzlD{ безмитноi торгiвлi. Пiдставою дJIя
продlкчii, яка призначена для реалiзацii магазинами
оформлена митна декларашiя, що оформлJIеться пй час Bi
виробника;

З.2.9. ввезенЕя на ]!rитну територiю Улgаяи
апкого;ъндх напоlЬ i тютюновlдt виробЬ) як мiжнародшоi
вiдповiдно до мiжнародню< договорiв Укршни, згода н
Верховною Радою Украни, або як грrанiтарноi допомоги,
Уrqlаlни "ГIро гуманiтарпу допомоry" ;

3.2.10. ввезенЕя акредитованими державними випроб
суб'сктаt,ш господарювання, якi мають лiцензii на ви
gтапонних (монiторингових) чи тестових зразкiв
продах\у вроздрiб) дIя проведешня дослЦжень чи вип
обладнання, проведеЕlIя деryстацiй, вивчення фiзико-хiмi

3.2.11. решriзачii GкрапJIеного газу на спецiагliзовЕlних а
порядку, встаIIовленому Кабiнетом MiHicTpiB Украrни.

4. База оподаткування

4.1. У разi обчислення податку iз застосуванЕJIм адва,Iорн
згiдко п.2L4.1ст.2Т4 Податкового кодексу Украtни, е:

4, l . 1 . BapTicTb решtiзоваIrого товару (продукцii), виробленого
встановлеЕими виробником максимЕlJIьними роздрiбнпми
BapTicTb та з урш(увilIн.Ем акцизIIого податку;

пiдакшIзних ToBapiB
,овуIоться як сировина для

поlширюетъся на отlераuii з

ToBapiB (продукцii), що
,гсlварiв (rrродукцii), :]а умOви

митнiй територii Украiни, з

Kuii (пiдакцизних ToBapiB) на
виробництва. Ця норма не

тюпопово-форментачiйrrими
воi сировини виробникам

Т тютюновоi сировини
виробiв;

краihи пiдакцизнlж ToBapiB
встановлених Митнтшt

Еення
HmIolB l тютюнових
вiд сплати lrодатку

митноl торгiвлi, е належно
Iш щродукц1l вlд такого

ToBapiB (пролlхчii) (KTiM
чноi llопомоtи, яка нiцаеться
обов'язковiсть яких наДана

oi згiл1,1о з пормами 3акону

лабораторiями таtабо
1ицlво тютюнових виробiв,
виробiв (не призначених для
(калiбруваr.rня лабораторпо t,o

показникiв, шrзайну);

онах дjlя потреб населення у

cTElBoK базою оподатк}ъання.

а митнiй територii Украiн,и, за
и без податку на додану



4.1.2. вартiстъ ToBapiB (продукцii)э що ввозяться на
вgтановJIеними iмпортером максимаJIьними роздрiбними цiнам
BiH iмпортуе, без подажу Еа додану вар,гiсть та з )прахувЕшням

4.1.З. BapTicTb Ф податком на додаЕу BapTicTb)
вiдповiдно до пiдпункту 2lЗ.1.9 пуIIкгу 213,1 cTaTTi 21З ГIодат

4.2. При визначеннi бази оподаткуванЕя перермунок
здiйсшоеться за чтсом ваJIюти, вIIзЕаченим вЦповiдrо до
Украiви.

4.3. Митпа BapTicTb ToBapiB, що ввозяться на митну
вiдповiдно до Митного кодексу Украни.

4.4.У разi обчислсннlI податку iз застосуваЕням спеrrифiтrих
терrгорii Укршни або ввезених на митну териmрirо Украrни
базою оподаткування е ix велЕtIинц визначена в одиницях
товару (проryкцii), об'ему цллтliIцрiв двиryна азтомобi-tlя
ПОКЛ}НИКЕЧL

4.5. У разi обчислення податку iз застосуванням одlочасIIо
ставок податку базою оподаткувtlння е база, визначена Bi
Подажового кодексу Украtни.

4.6. У разi tra-шHocTi наrчнормативнIоt втра,т спирт,y
спирту етилового ректифiковшrого виIIоградIIого, сrrирту
плодового, спЕргу-сирцю виноградного, спирту-сирцю
допущенЕх з вини виробника пiд ч,ас виробничтва пi
оподажув.lЕIu( е BapTicTb (кiлькiсть) цих ToBapiB,
Еаднормативно втрачеrтих ToBapiB (дродукцii).

4,б.l. Норми втрат i виходу спирту етилового, коньлIного 1

рекгиф iKoBaнoro вЕноградного, спирту етило вого ректи ф iKo
виноlрадrого, сIмрту-сирцю плодового та алкогольнI{х напоl
що визначаеться Кабiнетом MiHicTpiB Укршни.

4,7, При псрапui, зЕиценнi, BTpaTi пiдакцизних ToBapiB
передбачеrшх у п. 216,3 ст. 2Iб Податкового кодексу У
BapTicTb та обсяги втрачених ToBapiB (пролукчii), що переви
згi.щrо з п.2|4.6 cT-2l4 Податкового кодексу Украrни.

5. Пцакцизнi товари та ставки податку

5.1. ,Що пiдакцизнттх ToBapiB, згiдlо з п. 215.1 ст. 215 Податко

- сЕирт етиJIовий та itшi спирт,овi д.lстпJIяти, алкогоrьнi напоi,

- тrотrоновi вироби, тютюн та промЕсловi заrчriнники тютюку;

- нафтопродукти, скраплений г{ц,, речовини, що
паJIив, паJIиво моторне шътернarтивне;

територiю Укршни, за
на товари (продукцiю). якi

ToBapiB, що реалiзованi
кодексу Украlhи.

ва.;тюти у валюту Украiни
39 I Податкового Колексу

ю УкраЪи, визначаеться

к з вироблених на митнiй
них ToBapiB (продукчii)

ру ваIи, об'ему, кiлькостi
або в iнших нат)ральнп(

адвал.орних
до п.2]4,1

та спечифiчних
л,214.4 ст.274

, коньячного i п:тодового,
етипового ректифiкованого

го та fu,Iкогольних напоiв.
ToBapiB (продукцii), базою

жна було б виробити з

спирту е,I,иJIового
го плодового, спирту-сирцю
затверджуються в порялку,

продукцii), KpiM випадкiв,
ни, базою оподаткуванIrя е

встановленi норми втрат

кодексу УкраiЪи, HaJ,IeжaTb :

як ком(Iоненти моторних

податку;

якl



- автомобiлi легковi, кузови до них, причепи та
засоби, призначевi дJIя перевезенЕя 10 осiб i бi.пьше, трансп
BaHToIciB;

- електриЕIна енергiя.

5.2. Ставм податку встаIIовлюються, згiдно ст. 2l5
едиЕими на всiй терlтгорii Украihи:

5.2.1. ,Щля пiдакцизних ToBapiB, реалiзованих вi.щrовiдно до
Податкового кодексу Укршhи, ставки податку встановлю

втраченим е товар (продукцiя), мiсцезпаходження якого
встzIновити, згiдно п. 216.2 ст.266 Податкового кодексу УкраiЪ

селищноi або мiськоi рачrr у вiдсотках вiд BapTocTi (з податком додану варт,iс,гь), у розмiрi
5 вiдсоткЬ, згiдrо з rш. 215,3,10 п. 215.3 ст. 215 Податковогсl Украiни.

б. Щата виникЕенвя податкових зобов

6.1. .Щатою виникнення податкових зобов'язань щодо х ToBapiB (пролукчii),
вироблених на митнiй териюрii Уrqраiни, е дата iх реа-пi ii особою, яка ix виробляс,
Еезалея(но вiд цi"чей i налlрямiв подаJIьшого в!Iкористанпя ToBapiB (пролукuii), згiдно п.
216.1 ст. 216 IIодаткового кодексу Украrhи, KpiM вип4дкiв,
Податкового кодсксу Украiпи.

чених у ст.ст. 225 та 229

6.2. ,Щатою виЕикнення rrодаткового зобов'язання щодо зi знищеного! втраченого

акта. У цьому пунктiпЦакщтзного товару (rrродукцir) е дата складання BiщloBi

мотоцикJIи, транспортнl
i засоби для перевезення

го кодексу Украни i е

213.1.9 п. 2lЗ.l ст. 2lЗ
за рiшенням сiлъськоТ,

цлатник податку не може

6.3, Податкове зобов'язання щодо втрачеЕого пiдакцизного
згiдrо п.216.3 ст. 266 Податкового кодексу Украiни, якщо:

(продукцii) не виникас,

а) платник податку доку!\(еI{таJIьно зафiксlъав цi втрати та КОНТРОЛЮЮЧИм ОРГаНа]чI

необхhнi докази того, що вiдповiдний пiдакцизний товар (п
aBapiT, пожежi, повенi чи iнших форс-мажорних обставин i
територii Укршни е ЕеможJIивим;

iю) утрачено внаслiдок
I,o використання на митнй

б) пiлакцизшгй товар (продукцiю) утрачено внаслiдок в процесi виробництва,
(продукцii) щt з iншоI

овуеться у разi втрати

рджук)тъся в порядку, що

6,4, .Щатою виникнення податкових зобов'язаЕь щодо суб'екгами господарюванЕя
yTrKoBoi операчii вiдповiднороздрiбноi торгiвлi пiдакцизних ToBapiB е дата :здiйснепrrя роз

до Закону УцраiЪи "Про застосуванЕя peecTpaTopiB х операцiй в сферi торгiвлi,
lpiB фiзичнlдr,tи особаь,{и -громадського харчувtшня та послуг", а у разi реатliзачii

шiдприемцями, якi сплачують единий податок, - е дата дження оплати за tlродаrtий
товар, згiдно п. 216.9 ст. 2lб Податкового кодексу УкршЪи.

обробки, переробки, зберiгання чи транспортуваIrЕя такого
причиЕи, повlязаноi з прироjцIим результатом" IJд вимога
пiдакцизких ToBapiB (пролуrсчii) у межах нормативiв в,грат, якi
визначаеться Кабiнетом MiHicTpiB Украrни.

7. Подвтковий (звiтнпй) перiод

7.1. Базовий податlсовий перiод дIя сплати податку вiдповiдае
п.22З.l ст,223 Податкового кодексу Украrни.

каJIсндарном,у мiсяцю, згiдно



7.2. Платник подажу з пiдакцизнrтх ToBapiB (продукцii), в
митнiй територii Украни; iмпортер zшкогольних напоiв та
господарювання роздрiбноi торгi B.;Ti, який здiйснюс реалliз шдiю
постачаJъник електритtоi енергii подае щомiсяця не пiзнiшlе
коЕцолюючому органу за lticueM peccTpmlii декjlарацiю
затвердженою у порядку, встановленому ст. 46 та п. 22З.2
Уцршви.

8. Порядок та строки спJ&ти п

8.1. Сплата податку при реаrriзачii суб'ектом
цiдшсцизнюr ToBapiB, встановJтюеться згi,щr о пп. 222.З,| п, 222.З
Укршни.

8.1.1. Суми податку перераховуються до бюлжету суб'ектом
торгiвлi, який злiйонюс решliзацiю пiдакцизних ToBapiB,
насfilють за ocTaHHiM дrем вiдповiдного цраничIlого clpoкyl
Податкового кодексу Украiни для поданнJI податковоi де
перiол.

8.1.2. Особа - суб'ект господарювЕlння роздрiбноi торгiвлi,
пiдакцизпlоt ToBapiB, сплачуе податок за мiсцем здiйснення
пп. 222.З .2 п, 222.3 ст. 222 Податкового кодексу Укра:ни.

або псреобладнани,х на
вих виробiв; суб'скт
них ToBapiB; сlптовлtй

числа наступного перiолу
пOдатку за фOрмOю.

223 Податкового кодексу

klя роздрiбноТ торгiвлi
,. 222 Податкового кодексу

господарювання роздрiбноi
10 календарних l:IHiB. що

ченого t1.22З.2 ст^ 22З

який здiйснюе реа.liзшliю
iзацii TaKI|D( ToBapiB, :згiдно

Селищний


