Надходження до місцевих бюджетів акцизного податку від платників Мар’їнського управління пере

У січні-липні поточного року суб'єкти господарювання, які торгують уроздріб
підакцизними товарами, сплатили до місцевих бюджетів Мар’їнського,
Великоновосілківського районів та м.Вугледар 4175,5 тисяч гривень акцизного податку.

Завдяки надходженням акцизного податку з продажу місцеві громади отримали
додатковий та стабільний ресурс наповнення бюджетів. Приміром, до місцевих бюджетів
Мар’їнського району надійшло майже 2797,4 тисяч гривень, Великоновосілківського
району – 508,4 тисяч, до бюджету міста Вугледар – 869,7 тисячі гривень податку.

Для торгівлі підакцизними товарами суб'єктам господарювання необхідно мати
відповідні ліцензії. Таких з початку року в регіоні налічується 694 одиниці. Від
ліцензування права на здійснення реалізації алкогольної і тютюнової продукції до
місцевих бюджетів надійшло 1002,6 тисяча гривень, що майже на 111,5 тисяч більше
аналогічного періоду минулого року. Лише у липні 2020 року видано 72 ліцензії, з яких 41
– на торгівлю алкогольними напоями та 31 – на право продажу тютюнових виробів. Крім
цього, продовжено термін дії 56 ліцензій, анульовано 1 ліцензію.

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій повідомляє, що законом
України Законом України від 16.01.2020 № 466-ХІ «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та
логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі - Закон), який набув
чинності з 23.05.2020 приводяться норми Кодексу у відповідність до Закону України
«Про ринок електричної енергії» в частині:

виключення з переліку платників акцизного податку оптового постачальника
електричної енергії;

уточнення визначення платника акцизного податку – виробника електричної енергії;

виключаються з об’єктів оподаткування акцизним податком операції з реалізації та/або
передачі в межах одного підприємства електричної енергії, виробленої на об’єктах
електроенергетики;
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Законом також доповнюється перелік підакцизних товарів тютюновмісним виробом для
електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням,
надається визначення термінів «електронна сигарета» та «рідини, що використовуються
в електронних сигаретах». Встановлено ставку акцизного податку на рідини, що
використовуються в електронних сигаретах (3000 гривень за 1 літр), та визначено
порядок їх оподаткування, також запроваджено маркування ємності (упаковки) з
рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, марками акцизного податку
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