ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ СЕСІЇ
Сьоме скликання
Двадцять сьома сесія
Позачергова сесія
04.07.2019

м. Гуляйполе

№1

Про встановлення акцизного податку на території Гуляйпільської міської
територіальної громади на 2020 рік
Керуючись розділом VI «Акцизний податок» пп.213.1.9 п.213.1 ст. 213,
пп.215.3.10 п.215.3 ст..215 Податкового кодексу України, п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Гуляйпільська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території Гуляйпільської міської територіальної громади
акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів та затвердити Положення, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
Гуляйпільської міської ради з питань планування бюджету^ фінансів та соціальноекономічного розвитку.
Т.ЗІНЕНКО

Секретар міської ради

і

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Гуляйпільської міської ради
від 04.07.2019 р. № 1

Положення
про акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів
1. Загальні положення
1.1 Акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої,
тютюнові вироби, нафтопродукти та інші) встановлюється з 1 січня 2020 року згідно з Законом
України від 28.12.2014 р. № 71 -VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи».
2. Платники податку
2.1. Платниками податку є:
2.1.1. Особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження
підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України із звільненням від
оподаткування до закінчення строку визначеного законом відповідно до статті 213 Податкового
кодексу України.
2.1.2. Особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами (продукцією), які не
підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається виконання умов
щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції) в разі порушення таких умов.
2.1.3. Особа - суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію
підакцизних товарів.
3. Реєстрація осіб як платників податку.
3.1. Реєстрація у контролюючих органах як платника податку суб'єкта господарювання, що
здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей
щодо видачі такому суб'єкту відповідної ліцензії.
3.2. Особи - суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію
підакцизних товарів, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими
органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну
подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.
4. Об'єкти оподаткування
Об'єктами оподаткування є операції з:
4.1. реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції");
4.2. реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
5. База оподаткування
5.1. Вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно
до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України.
б.Ставка податку
6.1.Ставка податку становить 5 % від вартості реалізації акцизної продукції.

7. Складення та подання декларації з акцизного податку
7.1. Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.
7.2. Платник податку з підакцизних товарів (продукції") подає щомісяця не пізніше 20 числа
наступного звітного (податкового) періоду контролюючому органу за місцем реєстрації
декларацію з акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею
46 Податкового кодексу України.
8. Порядок сплати податку
8.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до
бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади згідно з положеннями Бюджетного
кодексу України.
9. Відповідальність платників за сплату податку та контроль за його надходженням до
Бюджету
9.1. Платники акцизного податку несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання
розрахунку до органу державної податкової служби, правильність обчислення, повноту і
своєчасність сплати податку до місцевого бюджету відповідно до Податкового кодексу України
від 2 грудня 2010 року № 2755-УІ.
9.2. Контроль за своєчасністю подання декларації з акцизного податку до органу державної
податкової служби, правильність його обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджету
здійснюють органи державної фіскали
Секретар міської ради

*

