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Акцизна політика: 2014-2016 роки 

n  щорічні хаотичні зміни до податкового 
законодавства 

n  основа змін – збільшення доходів бюджету 
n  відсутність детального аналізу ситуації та 
ринків 

n  непрогнозованість результатів впроваджених 
змін 



Податкові зміни - 2014 рік 
n  перший етап податкової реформи  
– скасування екологічного податку в частині викидів забруднюючих речовин 

пересувними джерелами забруднення при використанні ними палива 
n  наслідок – збільшення ставок акцизного податку на пальне (на 

скраплений на 4 євро або 13,6%) 
 
n  потреба фінансування армії 
- спрямування частини ПДФО (25%) з місцевих до Державного бюджету  
n  наслідок – зменшення доходів місцевих бюджетів  

n  компенсація втрат місцевих бюджетів 
- запроваджено акцизний податок з роздрібної реалізації підакцизних товарів  
n  наслідок – збільшення частки тіньового сектору реалізації пального, 

маніпуляції з вартістю пального , визначенням цільового 
використання пального  



Податкові зміни - 2015 рік 
n  протидія маніпуляціям з вартістю пального  
– ставку акцизного податку з роздрібної реалізації пального з 5% від вартості 

змінено на 0,042 євро з кожного літра фактично реалізованого пального  
n  наслідок – для скрапленого газу ставка податку збільшена вдвічі  
 
n  протидія тіньовому сектору реалізації пального  
- запроваджено Систему електронного адміністрування реалізації пального: 

введено акцизну накладну, доплату акцизного податку за реалізацію не 
облікованих обсягів пального, доповнено перелік підакцизного видів 
пального рядом позицій, які використовувалися як компоненти для 
змішування та отримання готових видів пального  

n  наслідок – зменшення тіньового сектору реалізації пального, 
встановлення для бутану та ізобутану ставок акцизного податку на 
різні з бензинами у розмірі 171,5 євро - через віднесення їх до групи 
"вуглеводнів ациклічних насичених" (код 2901 10 00 90), для них немає 
окремого коду 



Податкові зміни - 2016 рік 
n  протидія тіньовому сектору реалізації пального 
– скасування акцизного податку з роздрібної реалізації пального з відповідним 

збільшенням базових ставок акцизного податку на пальне (на бензини на 
42 євро, на скраплений газ – на 21 євро для виправлення минулої помилки) 

 
– встановлення для бутану та ізобутану окремого коду УКТЗЕД (2901 10 00 10) 

з одночасним встановленням ставки акцизного податку на рівні скрапленого 
газу  

 
n  наслідок – очікувані позитивні результати: створення рівних 

конкурентних умов, збільшення доходів місцевих бюджетів  



Акцизний податок – 2017-2018 роки 
n  скасування акцизного податку для електромобілів 
n  опрацювання можливості оподаткування газу-метану, що 
використовується як автомобільне пальне 

n  аналіз тенденцій розвитку ринку після скасування акцизного 
податку з роздрібної реалізації пального 

n  детальний аналіз рівня податкового навантаження на різні 
види пального, приймаючи до уваги три групи критеріїв:  

v  - Соціальні 
v  - Економічні 
v  - Екологічні 
n  логічна, збалансована акцизна політика на основі Директиви 2003/96/

ЄС “Про реструктуризацію системи Співтовариства щодо 
оподаткування енергоносіїв та електроенергії”, яка передбачає 
необхідність диференціації мінімальних ставок акцизів на 
енергетичні продукти відповідно до напрямів їх використання 



Ставки акцизного податку на енергетичні 
продукти повинні бути диференційовані 
в залежності від напрямів їх 
використання  

Український ринок пального потребує 
більш детального аналізу структури 
оподаткування пального, приймаючи до 
уваги такі важливі показники розвитку 
економіки як зміна рівня інфляції та 
валютного курсу, структури споживчого 
кошику, середньої заробітної плати та 
пенсії.  

Акцизна політика щодо пального має бути логічна, 
збалансована та створена на базі європейської концепції 


