
                                            

 

       
УКРАЇНА

ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект РІШЕННЯ

від  25 червня   2019 року   №  7                      46  сесія 1 скликання
с. Чорноморка

Про  встановлення  ставки  акцизного 
податку   з   реалізації  суб’єктами  гос-
подарювання  роздрібної  торгівлі  під-
акцизними товарами по Чорноморській 
сільській  раді  Очаківського  району 
Миколаївської області  на 2020 рік.
                       Відповідно до  статті  26  Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтей 212 - 215 Податкового кодексу  України,
Чорноморська  сільська рада

              ВИРІШИЛА:      
1. Встановити   акцизний  податок   з  реалізації  суб’єктами

господарювання   роздрібної  торгівлі   підакцизними  товарами  по
сільській раді на території  Чорноморської  об’єднаної те6риторіальної
громади  на 2020 рік. 

2. Затвердити ПОЛОЖЕННЯ  про  акцизний  податок (додаток 1)
3. Встановити   ставку   акцизного   податку  з  реалізації   суб’єктами

господарювання  роздрібної торгівлі  підакцизних товарів на території
Чорноморської  об’єднаної  територіальної  громади   у  розмірі  5
відсотків від вартості.

4. Контроль  за  виконанням даного  рішення покладається  на  постійну
комісію сільської ради  з питань фінансів, планування та  формування
бюджету,  соціально-економічного  розвитку,  соціального  захисту  та
праці, житлово-комунального господарства та транспорту;

Сільський голова                                                                               А.А. Дмитренко 



Додаток 
до рішення 

Чорноморської сільської ради
від 25  червня   2019 року № 7

СТАВКИ
акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання  роздрібної

торгівлі  підакцизними товарами

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальна одиниця,  або  населені пункти на території  Чорноморської 
об’єднаної територіальної громади,   на які поширюється дія рішення  сільської ради:

Код
області

Код
району

Код КОАТУУ Назва

51 5167 4825183703 с. Благодатне

51 5167 4825183702 с. Березань

51 5167 4825183704 с. Іжицьке

51 5167 4825183705 с. Осетрівка

51 5167 4825183701 с. Рівне

51 5167 4825184801 с.  Чорноморка



              ДОДАТОК  1  
                                                                                     до рішення Чорноморської 
                                                                                     сільської ради  

                                                                                                       від 25 червня 2020 року №  7

ПОЛОЖЕННЯ
про  акцизний  податок

Платники акцизного податку:
-  платником податку є особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі,  яка 

здійснює реалізацію підакцизних  товарів.
            Особи – суб’єкти господарювання  роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію 
підакцизних  товарів,  підлягають  обов’язковій  реєстрації  як  платники  податку
контролюючими  органами   за  місцезнаходження  пункту   продажу   товарів  не  пізніше
граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюються
господарська діяльність.

Об’єкт оподаткування:
-  об’єктом оподаткування є операції з: реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
База  оподаткування: 
-  вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з 

реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних
товарів, що реалізовані суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
                Порядок обчислення податку з товарів, реалізованих суб’єктами 
                 господарювання  роздрібної торгівлі:
                 -  Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів, реалізованих 
 суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, визначаються платником податку 
 самостійно, виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього 
 податку, що діють на дату виникнення податкових зобов'язань.

    Податковий період: базовий податковий період для сплати податку відповідає
календарному місяцю.

Строки сплати податку з підакцизних товарів,  реалізованих суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі:

- Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання 
роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних
днів,  що  настають  за  останнім  днем відповідного  граничного  строку,  передбаченого  цим
Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період;

- Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами 
господарювання  роздрібної  торгівлі  підакцизних  товарів  є  дата  здійснення  розрахункової
операції  відповідно  до Закону  України "Про  застосування  реєстраторів  розрахункових
операцій  в  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.

-  Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію 
підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.
Строк та порядок надання звітності про обчислення і сплату податку:

- платник податку з підакцизних товарів - суб’єкт господарювання роздрібної 
торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів; подає щомісяця не пізніше 20 числа
наступного  періоду  контролюючому  органу  за  місцем  реєстрації  декларацію  акцизного
податку  за  формою,  затвердженою  у  порядку,  встановленому  статтею  46  Податкового
Кодексу.

Секретар сільської ради                                                                                           Т.В. Мелентьєва

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80

