
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

тридцять дев’ята  сесія VІ скликання 
 

від  22.01.2015 р. №1737 
 
Про  затвердження акцизного  податку 
на території м. Коростеня 
 
 

На виконання положень Податкового кодексу України щодо 
запровадження акцизного податку в частині  реалізації суб’єктами 
господарювання підакцизних товарів в роздрібній торгівлі , керуючись ст. 25, п. 
24 ч.1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА : 
 
1.Затвердити акцизний податок в частині  реалізації суб’єктами 
господарювання підакцизних товарів в роздрібній торгівлі м. Коростеня за 
ставкою у  розмірі 5%  від вартості реалізованих товарів ( із ПДВ). 
 
2. Затвердити Положення про акцизний податок на території м. Коростеня 
( Додаток додається ). 
 
3. Секретарю Коростенської  міської ради  Ходаківському В.В рішення міської 
ради від 22.01.15р. „ Про затвердження акцизного податку на території м. 
Коростеня” оприлюднити в друкованих засобах масової інформації та на 
офіційному  сайті  міста в мережі  Інтернет  у десятиденний термін з дня його 
прийняття. 
 
4. Рішення  набуває  чинності з 01 січня 2015р. 
 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
Секретар міської ради  В.Ходаківський 
Заступник міського голови             О.Ясинецький 
Начальник фінансового управління                                                             Л. Щербанюк 
Начальник управління економіки                                              О.Жилін                                                               
Начальник юридичного відділу                                  Т.Камінська                                
Начальник відділу торгівлі та                                                                       В.Безпалько 
побутового обслуговування                                               



Додаток   до рішення тридцять 
дев’ятої  сесії VІ скликання 
Коростенської міської ради     від  
22.01.2015р. №1737 

 
Положення 

про акцизний податок на території  м. Коростеня 
 

І. Загальні положення 
Акцизний податок – це податок, яким оподатковуються  підакцизні товари,  

включений  до їх ціни та оплачений покупцями через роздрібну торговельну 
мережу. 

До підакцизних товарів, що реалізуються у роздрібній  торговельній 
мережі міста  Коростеня, належать: 

- алкогольні напої, пиво; 
- тютюнові вироби, тютюн і промислові замінники тютюну; 
- нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як 

компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне. 
  
ІІ. Ставка податку 

        Ставка акцизного податку становить 5% від вартості товарів (із ПДВ). 
                   
ІІІ. Платники податку та терміни сплати акцизного податку 
 Платниками  акцизного податку є суб’єкти господарювання роздрібної 

торгівлі м. Коростеня, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів. 
 Суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію 

підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку  у 
Коростенській ОДПІ  за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше 
граничного строку подання декларації акцизного податку за місяць, у якому 
провадиться господарська діяльність. 

  Сума податку  обраховується суб’єктом господарювання  самостійно та 
щомісячно перераховується до міського бюджету протягом 10 календарних 
днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, 
передбаченого для подання податкової декларації  за місячний податковий 
період. 

 
            ІV. Контроль за сплатою акцизного податку 

    Платники акцизного податку  несуть відповідальність за правильність 
обчислення і своєчасність сплати податку відповідно до чинного  законодавства 
України. 

     Контроль за правильністю  нарахування та сплати акцизного податку у 
м. Коростені  покласти на Коростенську ОДПІ. 
 
     
 Секретар міської ради                                               В. Ходаківський 

 
 



 


