
У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДРУГА СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

  

від 23 лютого 2016 року                                               № 81 
 

Про  встановлення акцизного податку  
в частині реалізації суб’єктами  
господарювання роздрібної торгівлі  
підакцизних товарів 
 
 

 Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України, статтями  7, 8, 
9, 12, 14, 214, 215 Податкового кодексу України, статтею 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансованості  бюджетних надходжень у 2016 році»,  
Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Встановити на території міста Кіровограда акцизний податок  в 
частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів згідно з додатком. 
 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року № 3945 «Про встановлення акцизного 
податку в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів». 
 3. Відділу по роботі із засобами масової інформації Кіровоградської 
міської ради оприлюднити дане рішення у віснику Кіровоградської міської 
ради  «Вечірня газета»  та на офіційній сторінці Кіровоградської міської ради  
в мережі Інтернет у десятиденний термін після його прийняття. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 
планування та соціально-економічного розвитку та заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О. В. 
 
 
 
Міський голова                                                                                А. Райкович 
 
 
 

Бондаренко 22 38 36 
 



        Додаток 
        до рішення Кіровоградської 
        міської ради 
        23 лютого 2016 року 
        №  81 
 
 
 
 

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК   
В ЧАСТИНІ  РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ 
 
 

 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, пального, зазначеного у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 
Податкового кодексу України.  
 
 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, пального, зазначеного у                        
підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України.  
 
 3. База оподаткування 
  Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість та без 
урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані  
через роздрібну торговельну мережу.   
  
  4. Ставка податку  
 Ставка податку встановлюється з 01 січня 2016 року у відсотках від 
вартості (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку 
з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів) для наступних товарів, що реалізовані через роздрібну торговельну 
мережу: 
 пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових 
замінників тютюну – п’ять відсотків; 
  пального, зазначеного у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 
Податкового кодексу України, – 0,042 євро за кожний літр реалізованого 
(відпущеного) товару.   
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 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, пального, 
зазначеного у підпункті 215.3.4  пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу 
України, є  дата здійснення розрахункової операції, відповідно до Закону 
України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій  у сфері 
торгівлі, громадського харчування та послуг», для безготівкових розрахунків 
– дата оформлення розрахункового документа на суму проведеної операції, 
який підтверджує  факт продажу, відвантаження, фізичного відпуску товару, 
а у разі реалізації товарів фізичними особами-підприємцями, які сплачують 
єдиний податок,  - 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,  пального, зазначеного 
у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, 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, пального, зазначеного у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 
Податкового кодексу України, 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 в частині 
реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,  пального, 
зазначеного у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу 
України, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим 
кодексом України. 
 
 
Начальник управління по сприянню розвитку 
торгівлі та побутового обслуговування 
населення Кіровоградської міської ради                                             Н. Бабенко 
 


