
До уваги платників 5 % акцизного податку з 

роздрібного продажу щодо обліку продукції, яка 

підлягає оподаткуванню цим податком 
 

З 30 квітня 2022 року  набрав чинності Закон України від 21 квітня 2022 

року № 2218-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2022 рік» («Голос України» від 30.04.2022 № 96 (7846)). 

Згідно з п. 3 розділу ІІ Прикінцевих положень зазначеного закону змінено 

дату введення в дію змін до Бюджетного кодексу України щодо 

впровадження в дію порядку зарахування до місцевих бюджетів 5 % 

акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, тютюну та 

промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних 

сигаретах, який сплачується їх імпортерами й виробниками. Дату перенесено 

на 1 травня 2022 року замість 1 січня 2023 року. 

Із внесенням змін до Бюджетного кодексу України з 01.05.2022 

набувають чинності норми Закону України від 30 листопада 2021 року № 

1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень» щодо перенесення на виробників та імпортерів обов’язку 

сплачувати 5 % акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників 

тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, який на 

сьогодні сплачується СГ роздрібної торгівлі. 

Разом з тим, суб’єктами господарювання  роздрібної торгівлі до кінця 

2022 року залишаються у порядку та на умовах, що діяли до 1 квітня 2022 

року, платниками 5 % акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових 

виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, вироблених до 1 квітня 

2022 року, в тому числі іноземними виробниками, та не реалізованих 

кінцевим споживачам до 1 квітня 2022 року (п. 40 підрозділу 5 розділу ХХ 

Податкового кодексу України (далі – Кодекс)). 

Для запобігання подвійної сплати суб’єктами господарювання  

роздрібної торгівлі 5 % акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових 

виробів, тютюну та промислових замінників тютюну платникам з 1 травня 

2022 року доцільно забезпечити ведення окремого обліку тютюнових 

виробів, тютюну та промислових замінників тютюну залежно від дати їх 

виробництва, а саме забезпечити: 

окреме відображення в бухгалтерському обліку та обліку у місці торгівлі 

тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, вироблених 

до та після 1 квітня 2022 року; 

відображення в розрахункових документах (чеках РРО/програмних РРО) 

обов’язкових реквізитів відповідно до Положення про форму та зміст 

розрахункових документів/електронних розрахункових документів, 



затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13, 

зокрема: 

для СГ роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних 

товарів та зареєстровані платниками акцизного податку (СГ, що 

зареєстровані платниками іншого податку, крім ПДВ), – окремим рядком 

літерне позначення, розмір ставки такого податку, загальну суму такого 

податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка 

друкується назва такого податку (рядок 22). У реквізиті «Акцизний податок» 

його назва наводиться згідно з Кодексом. За потреби дозволяється 

використовувати скорочення. 

При цьому при здійсненні роздрібної торгівлі тютюновими виробами, 

тютюном та промисловими замінниками тютюну, виробленими до 1 квітня 

2022 року, з 1 травня 2022 року СГ повинні надалі забезпечувати 

відображення в розрахунковому документі такого обов’язкового реквізиту як 

«Акцизний податок» (окремим рядком літерне позначення, розмір ставки 

такого податку, загальну суму такого податку за всіма зазначеними в чеку 

товарами). 

Водночас СГ, що здійснює роздрібну торгівлю тютюновими виробами, 

тютюном та промисловими замінниками тютюну, виробленими після 1 

квітня 2022 року, а також рідинами, що використовуються в електронних 

сигаретах, з 1 травня 2022 року у розрахунковому документі (рядок 22) не 

відображає такий реквізит як «Акцизний податок» по таких товарах. 

 


