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KoMiTeT BepxoBHoi Ради
УкраiЪи з питань фiнансiво
податковоi та митноi полiтики

MiHicTepcTBo фiнансiв УкраiЪи
YKpaiHcbKa Асоцiацiя виробникiв тютюнових виробiв кУкртютюн) (даrri Асоцiацiя), що представляе iнтереси чотирьох найбiльших виробникiв тютюнових
виробiв на ринку Украiни (ПрАТ <Фiлiп Moppic YKpaiHa>, АТ <Щжей Ti
Iнтернешнл Компанi Украiнa>, ПрАТ (АТ <Тютюнова компанiя В.А.Т
Прилуки>, ПзII <Iмперiал Тобако Юкрейн>), звертасться щодо наступного.
12 травня 2021 року Кабiнет MiHicTpiB УкраiЪи схвапив проект Закону
УкраТни <Про внесення змiн до Податкового кодексу Украiни та деяких
законодавчих aKTiB Украiни щодо забезпечення збалансованостi бюджетних
надходжень> (лалi - законопроект).
Зазначеним законопроектом пропонуеться, в тому числi, ряд нововведень,
якi стосуються тютюновоТ г€Lпузi. Пропозицii, спрямованi на боротьбу з
нелегztпьним виробництвом та обiгом тютюнових виробiв, а саме запровадження
звiтування тютюново-ферментацмними заводами щодо своеi дiяльностi,
встановлення однiеТ з умов отримання лiцензiТ на виробництво тютюнових виробiв
користування обладнанням та примiщенням для виробництва лише одним
суб' ектом господарювання безперечно пiдтримуються г€tлуззю.
Разом з цим, стосовно окремих запропонованих законопроектом змiн
зс}знача€ться наступне.
Iltodo нарсlхування П!В прu експорmi mюmюновл,lх вuробiв
Законопроектом запроваджуеться нововведення щодо оподаткування
еКСIIортованих ToBapiB товарних груп 1-24 УКТ ЗЕД, до яких зокрема н€Llrежать
тюТюновi вироби, тютюнова сировина та тютюновi вiдходи. Вiдповiдно до чинноi
редакцii Податкового кодексу УкраТни зазначенi операцii оподатковуються за
нУлЬоВою ставкою. HaToMicTb законопроект запроваджу€ механiзм кредитування
ПДВ на суму договiрноi BapTocTi, що справлятиме негативний ефект на обiговi
кошти експортерiв.
Така пропозицiя суперечить самiй cyTHocTi ПДВ, як податку на споживання,
для якого по експорту повинна бути нульова ставка незЕLпежно вiд руху коштiв

(передоплата або пiсляплата). До того ж пропонуеться встановити зазначене
реryлювання викJIючно для товарних груп I-24 укТ зЕд, що ставитиме
експортеРiв циХ ToBapiB у HepiBHi умовИ в порiвнЯннi З iншими експортерами.
З оглядУ на викJIадене, не пiдтримуються запропонованi нововведення, якi
порушуватимутъ прогнозованiсть регулювання, зокрема NIя експортерiв
тютюнових виробiв та потенцiйно призводитимуть до створення невиправданих
бар'ерiв длlя мiжнародноТ торгiвлi, томУ просимо викJIючити зазначенi положення
iз законопроекту.
Iltodo перенесення на вuробнuкiв mа iл,tпорmерiв обов'язку сплаmu 5вidсоmковоZо акцuзноzо поdаmку з розdрiбноzо проdаэ!су mюmюновllх вuробiв
законопроектом пропонуеться встановити вiдповiдальнiсть
виробникiв/iмпортерiв тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв
тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, щодо сплати
акцизного податку з роздрiбноТ реалiзацii вiдповiдноТ продукцii.
положення законопроекту щодо визначення податковот бази, порядку
нарахування та сплати виробниками/iмпортерами тютюнових виробiв акцизного
податку з роздрiбнот реалiзацii тютюнових виробiв викJIаденi нечiтко та
неоднозначно, що допускае множинне тлумачення при ik застосуваннi.
KpiM того, запропонованi законопроектом новацii в поеднаннi з iснуючою
авансовою сплатою акцизного податку спричинять вимивання обiгових коштiв
виробникiв/iмпортерiв тютюнових виробiв, що негативно позначатиметься на Тх
дiяльностi.
з огляду на викJIадене, передбаченi законопроектом змiни щодо
реryлювання сплати акцизного податку з роздрiбноiреалiзацiТтютюнових виробiв
не пiдтримуються та пропонуеться ix викrrючити iз законопроекry.
Цto d о о бллеэlсення н акопllчення mюmюн о Bux вuро бiв
ЗапропоНоване законопРоектоМ обмеження накопичення запасiв продукцii
виробниками тютюнових виробiв перед пiдвищенням ставок акцизного податку
шляхом встановлення пiдвищеного коефiцiснта 1.5 до акцизного податку за
реалiзацiю тютюнових виробiв у розмiрi, що перевищуе 115 вiдсоткiв
середньомiсячного обсягу реалiзацiт на внутрiшньому
ринку такот продукцii або iT
ввезення за попереднi дев'ятъ мiсяцiв не пiдтримуеться зважаючи на таке:
обмеження свободи пiдприемницькот дiяльностi, адже виробники та
iмпортери через пiдвищенi ставки податку будуть змушенi штучно зменшувати
обсяги реалiзацiТ, незважаючи на попиТ ринку. Ide спотвор."*r" та обмеження
конкуренцii, що суперечитъ вимогам cTaTTi 15 Закону Ir'краiЪи <Про захист
економiчноi конкуренцiт>. Вiдповiдно до зазначеноi cTaTTi заборонясться
прийняття будъ-яких akTiB органiв влади, якi передбачають встановлення
обмежень на здiйснення окремих видiв дiяльностi, на виробництво, придбання чи
реалiзацiю певних видiв ToBapiB;
необlрунтовано завищений розмiр коефiцiента 1.5 до суми акцизного
податку, який сплачуеться пiдприемством у разi перевищення встановлених

обмежень щодо обсягу реалiзацii. Вiдповiдно до Податкового кодексу УкраТни
стаВки акцизiв на тютюновi вироби пiдвищуютъся на2OYо Iцороку до 2025 року;
порушення принципу фiскальноi стабiльностi податкового законодавства,
оскiльки надасться недостатнiй перехiдний перiод для адаптацiТ бiзнесу до змiн у
ЗаконоДавствi з огляду нате, що дата набрання чинностi - 1 липня 202I року;
створення бар'ерiв для виведення на ринок новоТ продукцii в другiй
пОловинi Року, що в свою чергу пригнiчуватиме розвиток га;rузi та негативно
Впливатиме на створення сприятливих умов для з€Lлучення додаткових iнвестицiй.
Враховуючи викJIадене, просимо положення законопроекту щодо
обмеження реалiзацiТ тютюнових виробiв виключити.
IIt оd о d о d аmко Bux пр опозuцiй d о законопроекmу
Пропонуеться вкJIючити до законопроекту положення, якi спрямованi на
вдоскон€tлення чинного законодавства:
1. .Щоповнити перелiк операцiй з пiдакцизними товарами, якi звiльняються
вiд оподаткування, передбачений пiдпунктом 213.3.6 пункту 2|З.З cTaTTi 21З
Податкового кодексу УкраТни, операцiсю з вивезення за межi митноi територiТ
Украiни невикористаноi у виробництвi сировини.
Зокрема, пiдпункт 2\З.З.6 пункту 2\З.З cTaTTi 21З Податкового кодексу
УкраiЪи викJIасти у такiй редакцiТ:
<<2IЗ.З.6. ввезення на митну територiю УкраiЪи пiдакцизних ToBapiB
(ПРОдУкцii), що використовуються як сировина для виробництва пiдакцизних
ToBapiB (rродупцiТ, у тому числi сировини), за умови под€lJIьшого виготовлення з
ТаКоi сировини iнших пiдакцизних ToBapiB (продукцiТ, у тому числi сировини), якi
РеалiзУються на митнiй територiТ УкраiЪи або на експорт, або вивезення за межi

МИТнОi територiТ Украiни невикористаноi

у

виробництвi сировини,

Td

ПРеД'явлення контролюючому органу лiцензii на право виробництва ЕLлкогольних
НаПОiЪ або тютюнових виробiв. Щя норма не поширюеться на операцiТ з ввезення
пЕLпьного;)
Запровадження запропонованоi законодавчоI змiни дозволить забезпечити
ГНУЧКiСть виробництва тютюнових виробiв, особливо в умовах пандемiТ, коли у

ДеЯКИх краiЪах встановлюються жорсткi карантиннi обмеження i виникае
необхiднiсть швидкого перемiщення залишкiв сировини дJIя уникнення перебоТв з
постачанням.
2. З Метою усунення неоднозначного тлумачення та чiткостi викладення
ВИМОГ ЩОДО ПОДання звiтностi про обсяги виробництва та обiгу тютюнових
виробiв, якi передбаченi частиною третьою cTaTTi 16 Закону Украiни "Про
ДеРЖаВНе РеryЛЮВаННЯ виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i
ПЛОДОВоГо, апкогольних напоiЪ, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються
В елеКТронних сигаретах, та п€шIьного", пропону€ться розмежувати звiти, якi
МаЮТЬ ПОДаВаТи виробники та суб'екти господарювання, якi здiЙснюють лише
оптову торгiвлю пiдакцизними товарами.
ЗОКрема, частину третю cTaTTi 16 закону викJIасти у такiй редакцiТ:

"Виробники спирту, аJIкогольних напоiЪ, тютюнових виробiв та рiдин, що
Використовуються в електронних сигаретах, якi здiйснюють виробництво таlабо
ОПТОВУ торгiвлю та/або експорт, iмпорт зазначеноТ продукцiТ, зобов'язанi подавати
ЗВiТ ПРО обсяги виробництва та обiгу (в тому числi iмпорry та експорту) спирту,
iLПКОГОЛЬНИх напоiЪ, тютюнових виробiв та тютюновоi сировини, рiдин, що
Використов)aються в електронних сигаретах. Iншi суб'екти господарювання, KpiM
виробникiu, (у тому числi iноземнi суб'екти господарювання, якi дiють через своi
заресстрованi постiйнi представництва), якi здiйснюють оптову торгiвлю спиртом,
ЕLпкогольними напоями i тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються
В еЛеКТРОнних сигаретах, та/або експорт, iмпорт з€}значеноТ продукцii зобов'язанi
подавати звiт про обсяги обiгу (в тому числi iмпорту та експорry) спирту,

аПКОГОЛЬНИХ напоiЪ, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в
еЛеКТРоННих сигаретах. Звiт подаеться щомiсяця до 10 числа наступного мiсяця до
ОРГаНУ Виконавчоi влади, уповноваженого Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи видавати
лiцензiТ на виробництво та оптову торгiвлю спиртом, алкогольними напоями,
ТЮТЮНОВиМи Виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах.

ФОРма та порядок скJIадання звiту встановлюються централъним органом
ВИКОнаВчоi влади, що забезпечус формування та реалiзус державну фiнансову
ПОЛiтикУ. У разi якщо в мiсяцi, наступноIчrу за звiтним мiсяцем, виробник, суб'ект
ГОСПОДаРЮВання (у
числi iноземниЙ суб'ект господарювання, якийдiе через
'orny
СВО€ Зареестроване постiйне представництво) самостiйно виявив помилки у
ПОДаНОМУ ним звiтi за звiтниЙ мiсяць, BiH зобов'язаний подати уточнений звiт до

У такому разi штраф, встановлений
абзацом дев'ятнадцятим частини другоТ cTaTTi I7 цього Закону, не
Кiнця мiсяця, наступного за звiтним мiсяцем.

застосовуеться.".
ПРОСИмО Врахувати пропозицii АсоцiацiТ при опрацюваннi проекту Закону
УКРаiНИ <Про внесення змiн до Податкового кодексу Украiни та деяких
ЗаКОНОДаВчих aKTiB Украiни щодо забезпечення збалансованостi бюджетних
надходженьD.
ТаКОж пiдкреслюсмо важJIивiсть проведення попереднiх консультацiй iз
ПРеДСТаВНИКаМи iндустрiТ при пiдготовцi законодавчих змiн до профiльного
регулювання та закJIикаемо до вiдкритого дiалогу з бiзнесом.
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