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Протягом січня-вересня 2017 року суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібний
продаж підакцизних товарів, перерахували до місцевих бюджетів Донеччини 171,8 млн
грн акцизного податку. Лише у вересні до місцевих бюджетів надійшло понад 21 млн грн
вищезгаданого податку.
Нагадуємо, що суб'єкти господарювання щомісяця сплачують
5% акцизного податку з роздрібної торгівлі алкоголем, пивом та тютюновими виробами
до місцевих бюджетів громад, на території яких розташовані пункти продажу
підакцизних товарів. Раніше такий податок справлявся і з роздрібного продажу
пального, але з 01.01.2017 пальне, відпущене через АЗС/АГЗС (фізичний відпуск),
акцизним податком не оподатковується.

При цьому, з метою компенсації скасування акцизного податку з роздрібного продажу
пального та доведення оподаткування дизельного пального до єдиної ставки акцизного
податку, з початку 2017 року збільшено ставки акцизного податку на пальне для
виробників, імпортерів та осіб, що реалізують пальне (для останніх – при перевищені
обсягів реалізації над обсягами придбання). Отже, ставки на пальне наступні:

• на біодизель та його суміші – 106 євро за 1000 л;

• на бензин (легкі та середні дистиляти) – 213,5 євро за 1000 л;

• на паливо моторне альтернативне – 162 євро за 1000 л;

• на дизельне пальне (важкі дистиляти (газойль)) – 139,5 євро за 1000 л;
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• на паливо рідке (мазут) – 139,5 євро за 1000 л;

• на скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази – 52 євро за 1000
л;

У зв’язку з тим, що частина вуглеводнів ациклічних насичених, а саме бутан та ізобутан,
використовується як сировина для виробництва скрапленого газу, який є підакцизним
товаром, то для бутану та ізобутану у Податковому кодексі України встановлено окремі
ставки:

• для вуглеводів ациклічних насичених (крім бутану та ізобутану) ставки акцизного
податку становлять 213,5 євро за 1000 л;

• для бутану та ізобутану – 52 євро за 1000 л.
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