
Додаток № 4
до рішення Збаразької міської ради

№943 від 29 січня 2015 року

Положення
 про акцизний податок

1. Загальні положення
1.1 Акцизний податок встановлються відповідно до  ст.212 Податкового Кодексу України та змін
згідно із Законом  від 28.12.2014 року  №71-УІІІ  і діє на території Збаразької міської ради.

2. Платники податку
2.1  платниками податку є особи- суб”єкти господарюванння роздрібної торгівлі, як здійснюють 
реалізацію підакцизних товарів.

3. Ставка податку
3.1 Ставки податку для підакцизних товарів , реалізованих відповідно суб”єктами 
господарювання роздрібної торгівлі встановлюються за рішенням міської ради в розмірі 5 
відсотків від вартості (з податком на додану вартість).

4. Об”єкт оподаткування

            4.1 Обєктами оподаткування акцизним податком є операції з реалізації суб”єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів — пива,алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, товарів , зазначених у пп.215.3.4 
Податкового Кодексу України безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх 
особистого некомерційного використання незалежно від форм розрахунків, у тому числі на 
розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб”єктах господарювання громадського харчування.

       5.  Порядок сплати податку

5.1 Акцизний податок сплачується до місцевого бюджету у визначені податковим 
законодавстом терміни.

5.2 Госпсуб”єкти, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов”язковій 
реєстрації, як платники податку. контролюючими органами за місцем знаходження  пункту 
продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за 
місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

6. Контроль за сплатою податку

6.1 Контроль за повнотою та своєчасністю сплати акцизного податку здійснюється 
контролюючими органами за місцем реєстрації.

Секретар міської ради Пелех О.З.
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