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НОВАЦІЇ
ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

23 листопада 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон 
“Про Державний бюджет на 2019 рік”, яким затвердила:

- прожитковий мінімум в розмірі 1921 грн;
- мінімальну заробітну плату в розмірі 4173 грн.
Відповідно в 2019 році зміняться розміри податків, в базі оподатку-

вання яких є ці показники.
Крім того, Верховна Рада України прийняла Закон “Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 
актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ста-
вок окремих податків і зборів” від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII.

Кількість податків і зборів залишилася незмінною: 7 загальнодер-
жавних податків та 4 місцевих податки і збори. Зберігся порядок нара-
хування та сплати військового збору.

Ставки податків переважно залишилися на рівні 2018 року, крім 
незначних змін у регулюванні ставок акцизного податку на тютюнові 
вироби, екологічного податку і рентних платежів. Істотні зміни відбу-
лися у складі платників, базі та ставках оподаткування туристичним 
збором.

Ставки податків

Назва
податку

Ставка
податку

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді заробітної плати 18%
Військовий збір 1,5%
Оподаткування дивідендів:
- виплачені платникам податку на прибуток
- виплачені юридичними особами спрощеної системи оподатку-
вання
- інші пасивні доходи

5%

9%
18%

Базова ставка податку на прибуток юридичних осіб 18%
Ставка податку на нерухоме майно (житлова та нежитлова неру-
хомість) 1,5%
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Ставки оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців на за-
гальній системі оподаткування та осіб, що здійснюють незалежну 
професійну діяльність:
- податок на чистий дохід
- військовий збір

18%
1,5%

Ставки оподаткування доходів підприємців на спрощеній системі 
оподаткування:

- І група: фізичні особи – підприємці (у межах до 10 відсотків 
розміру прожиткового мінімуму)

- ІІ група платників єдиного податку (у межах до 20 відсотків 
розміру мінімальної заробітної плати)

- ІІІ група платників єдиного податку (фізичні особи –під-
приємці та юридичні особи)

192,10

834,60

3% або 
5% від 
доходу

Ставки податку для ІV групи спрощеної системи оподаткування 
у відсотках до нормативної грошової оцінки землі не змінилися і 
становлять:

- для ріллі, сіножатей і пасовищ (у гірських та поліських зонах)
- для багаторічних насаджень (для гірських та поліських зон)
- для земель водного фонду
- для сільгоспугідь в умовах закритого ґрунту

0,95%
(0,57%)
0,57%

(0,19%)
2,43%
6,33%

Крім того, у спрощеній системі оподаткування розширено коло 
платників ІV групи за рахунок фізичних осіб – підприємців, які про-
вадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, заре-
єстрованого відповідно до Закону України “Про фермерське господар-
ство”, за умови виконання сукупності таких вимог:

- здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільсько-
господарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власно ви-
рощеної або відгодованої продукції та її продаж;

- провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем 
податкової адреси;

- не використовують працю найманих осіб;
- членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише 

члени її сім’ї;
- площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у 

власності та/або користуванні членів фермерського господарства ста-
новить не менше 2 гектарів, але не більше 20 гектарів.

Внесено ряд суттєвих змін до розділу 1. “Загальні положення” По-
даткового кодексу України. Зокрема, пункт 10.2 викладено в новій ре-
дакції: “10.2-1. Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний пода-
ток та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за 
землю, крім земельного податку за лісові землі)”.

Внесені зміни до п. 10.3 ПК України, а саме: місцеві ради в межах 
повноважень мають право встановлювати податок на майно (в частині 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та земель-
ного податку за лісові землі) та збору за місця для паркування тран-
спортних засобів, туристичного збору.

Законом внесено зміни до п. 296.10 Податкового кодексу України, а 
саме: реалізація виробів медичного призначення та лікарських засобів 
із 1 січня 2019 р. фізичними особами-підприємцями спрощеної систе-
ми оподаткування здійснюється із застосуванням реєстраторів розра-
хункових операцій.

Це врегульовано також Законом України “Про застосування реє-
страторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського хар-
чування та послуг”. Виникає запитання: що таке вироби медичного 
призначення?

Виріб медичного призначення – це будь-який інструмент, апарат, 
прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, 
призначений для діагностики, лікування, профілактики організму лю-
дини або забезпечення таких процесів.

У розділі “Прикінцеві та перехідні положення” зазначено, що у 
2019 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про 
встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання 
цього Закону, не застосовуються вимоги Закону України “Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, а 
також деякі вимоги Податкового кодексу України, а саме::

- підпункту 4.1.9, який передбачає, що податки та збори, їх ставки,  
а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетно-
го року;

- підпункту 4.5. статті 4, який передбачає, що при встановленні або 
розширенні існуючих податкових пільг такі пільги застосовуються з 
наступного бюджетного року;

- підпункту 12.3.4 статті 12, який встановлює, що рішення про вста-
новлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється від-
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повідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що 
передує бюджетному періоду, в якому планується застосування вста-
новлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В 
іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше по-
чатку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом;

- підпункту 12.3.5 статті 12, яким передбачено, що у разі якщо сіль-
ська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, 
що створена згідно із законом та перспективним планом формування 
територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних 
місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього 
Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи 
з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата 
за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 
року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосуван-
ня плати за землю;

- підпункту 12.5 статті 12, яким платників податку звільнено від від-
повідальності за використання офіційно оприлюднених рішень орга-
нів місцевої влади  про встановлення місцевих податків і зборів, зведе-
ної інформації на сайті ДФС України. 

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

З 1 січня 2019 р. у разі ліквідації платника податків документи за 
період діяльності не менш як 1095 днів (2555 днів – для документів та 
інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за тран-
сфертним ціноутворенням), що передували даті ліквідації платника 
податків, в установленому законодавством порядку передаються до 
архіву.

Внесено зміни до пункту 44.7, а саме: платник податку має право 
до закінчення перевірки контролюючим органом надіслати копії до-
кументів протягом 10 робочих днів (до 1 січня 2019 р. було 5 робочих 
днів) з дня наступного за отриманням акта перевірки.

Скарга платника податків на рішення контролюючого органу пода-
ється до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі про-
тягом 10 робочих днів (замість діючої до 31 грудня 2018 р. норми у 10 
календарних днів).

Відсутність з вини платника податку реєстрації акцизних складів у 
системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту 
етилового тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1 000 000 гри-
вень, а за повторне порушення протягом року – 2 000 000 гривень (пунк-
тів 128.1, 1282, 128.3 ПК України набирає чинності з 1 липня 2019 р.).

Незабезпечення з вини розпорядника акцизного складу своєчас-
ного подання електронних документів, що містять дані про фактичні 
залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового (п. 
128.3), тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1000 гривень за 
кожний неподаний електронний документ (ця норма набирає чинно-
сті з 1 липня 2019 р.).

Змінено порядок нарахування пені. Зокрема, у п. 129.1.3 ПК України 
внесено зміни, відповідно до яких пеня нараховується після спливу 90 
календарних днів (270 календарних днів для платників контрольованих 
операцій) у разі самостійного виявлення платником податків помилок 
у податковій звітності. Відповідно пункт 129.9 ПК України виключено.
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ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ
В РОЗРІЗІ ОКРЕМИХ ПОДАТКІВ

Зміни в податковому законодавстві, внесені Законом України “Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших зако-
нодавчих актів України щодо покращення адміністрування та пере-
гляду ставок окремих податків і зборів” від 23 листопада 2018 року № 
2628-VIII в розрізі окремих податків:

Податок на доходи фізичних осіб

Платники, об’єкти, база та ставка оподаткування податком на дохо-
ди фізичних осіб не змінилися. Однак внаслідок прийняття 23 листо-
пада 2018 року Закону України “Про Державний бюджет на 2019 рік”, 
яким затверджено нові розміри прожиткового мінімуму та мінімаль-
ної заробітної плати, змінилися розміри податкових соціальних пільг, 
а також розмір окремих показників необхідних для оподаткування.

Вказані у таблиці показники залишаються незмінними протягом 
2019 року.

Порівняльна таблиця основних показників
при оподаткуванні доходів фізичних осіб

Показник
Розмір, грн

станом на
01.01.2018 р.

станом на
01.01.2019 р.

Прожитковий мінімум на одну працездатну 
особу 1762,00 1921,00
Мінімальна заробітна плата 3723,00 4173,00
Граничні розміри мінімальної заробітної 
плати, які дають право на застосування 
податкової соціальної пільги 2470,00 2690,00
Податкові соціальні пільги:

- 100%
- 150% 
- 200%

881,00
1321,50
1762,00

960,50
1440,75
1921,00

Нецільова матеріальна допомога без оподат-
кування 2471,00 2690,00
Пенсії, що не оподатковуються 13730,00 14970,00
Вартість дарунків,  які не оподатковуються 930,75 1043,25
Добові на відрядження:
- в Україні
- за кордоном

372,30
80,00 євро

417,30
80,00 євро

Плата за навчання фізичної особи, яка не 
оподатковується 11169,00 12519,00

Крім того, протягом 2018 року в офіційному журналі “Вісник ДФС 
України” опубліковані зміни та роз’яснення щодо оподаткування дохо-
дів фізичних осіб:

1) до переліку витрат, дозволених до включення до податкової зниж-
ки, віднесено суми коштів, сплачених платником податку на користь 
вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації 
вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або 
члена його сім’ї першого ступеня споріднення (підпункт 166.3.3 пункту 
166.3 статті 166 в редакції Закону № 2477-VIII від 03.07.2018);

2) ДФС України роз’яснило, що вартість безоплатного відвідування 
приміщень для занять спортом, безоплатне перевезення робітників до 
місця роботи тощо включаються до загального місячного оподаткову-
ваного доходу фізичної особи як інші доходи і оподатковуються на за-
гальних підставах (18% ПДФО та 1,5% військового збору).

Водночас такі доходи не є базою для оподаткування ЄСВ;
3) у разі якщо підзвітною особою (працівником) придбання товарів 

(робіт, послуг) здійснено не за рахунок попередньо виданих юридич-
ною особою (роботодавцем) коштів під звіт, то дохід, виплачений та-
кій підзвітній особі за реалізовані (продані) товари (роботи, послуги) 
включається до її загального місячного (річного) оподатковуваного до-
ходу як інший дохід та оподатковується податком на доходи фізичних 
осіб на загальних підставах.
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Податок на прибуток

Найменше змін зазнав розділ ІІІ “Податок на прибуток” ПК Украї-
ни.  Базова ставка податку на прибуток залишається незмінною – 18%.

Однак слід звернути увагу, що право на прискорене нарахування 
амортизації основних засобів четвертої групи протягом мінімально 
допустимого строку у два роки поширюється на основні засоби, введе-
ні в експлуатацію із 1 січня 2017 р. до 31 грудня 2019 р.

Пункт 133.4 розширив перелік тих, кому неприбуткові організації 
можуть передати свої активи, це юридичні особи, що здійснюють не-
державне пенсійне забезпечення. При цьому вказана зміна вводиться 
в дію з 01.07.2017 року, тобто “заднім числом”.

Стаття 198 ПКУ доповнена новим пунктом 138.4, який передбачає, 
що вимоги п.п. 138.1 –  138.3 не застосовуються до операцій з активами 
з права користування за договорами оренди (тобто податкові коригу-
вання не здійснюються).

До речі, актив із права користування – це визначений орендарем 
відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності ак-
тивів, який представляє право орендаря використовувати базовий ак-
тив протягом строку оренди.

Вартість електронно-обчислювальних машин (група 4 п. 138.3.3 ПК 
України) збільшена із 2500 до 6000 грн, тобто на вартість таких машин 
до 6000 грн амортизація не нараховується.

Фінансовий результат до оподаткування страховика збільшується 
на позитивну різницю між сумою будь-яких виплат страховим посе-
редникам за надані послуги щодо укладення договорів страхування та 
сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам.

Законопроект про податок на виведений капітал не прийнято.

Податок на додану вартість

У новій редакції викладено статтю 191 “Особливості оподаткування 
операцій з ввезення на митну територію України товарів у міжнарод-
них поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному бага-
жі та товарів, що ввозяться на митну територію України фізичними 
особами в ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі”.

У ній передбачено, що у разі ввезення на митну територію Украї-
ни товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у не-
супроводжуваному багажі базою оподаткування є їх митна вартість 
(для юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців) або фактурна 
вартість (для фізичних осіб), визначені відповідно до Митного кодек-
су України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають 
сплаті.

Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення на мит-
ну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-від-
правленнях, у несупроводжуваному багажі є дата подання контролю-
ючому органу митної декларації або документа, який відповідно до 
законодавства замінює митну декларацію.

При ввезенні на митну територію України товарів, сумарна фак-
турна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, для одного 
одержувача – фізичної особи в одній депеші від одного відправника 
у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі екс-
прес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-від-
правленнях до контролюючого органу подаються:

- реєстри (тимчасові та додаткові) міжнародних поштових відправ-
лень, складені з урахуванням вимог актiв Всесвітнього поштового со-
юзу, – оператором поштового зв’язку;

- реєстри (тимчасові та додаткові) міжнародних експрес-відправ-
лень – експрес-перевізником;

- митна декларація – фізичними особами у порядку, встановленому 
Митним кодексом України для фізичних осіб.

Сплата податку, нарахованого у реєстрі, здійснюється протягом 30 
днів з дня оформлення.

Сплата податку, нарахованого у митних деклараціях, здійснюється у 
загальному порядку, визначеному Митним кодексом України.

У новій редакції викладений підпункт 196.1.17 статті 196 ПК Укра-
їни. Зокрема, до операцій, що не є об’єктом оподаткування, віднесено:

- ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна 
вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, у несупроводжувано-
му багажі;

- ввезення на митну територію України товарів, сумарна митна вар-
тість яких не перевищує еквівалент 150 євро, на адресу одного одер-
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жувача – юридичної особи або фізичної особи – підприємця в одній 
депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправлен-
нях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника 
у міжнародних експрес-відправленнях;

- ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна 
вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержу-
вача – фізичної особи в одній депеші від одного відправника у міжна-
родних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-переві-
зника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях.

Відповідно до п. 68 “Перехідних положень”:
- з 1 січня 2019 р. до 30 червня 2019 р. не є об’єктом оподаткування 

податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію 
України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквіва-
лент 150 євро для одного одержувача – фізичної особи в одній депеші 
від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в 
одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжна-
родних експрес-відправленнях;

- з 1 липня 2019 р. до 31 грудня 2020 р. нарахування податку на дода-
ну вартість на товари у міжнародних відправленнях, сумарна вартість 
яких перевищує 100 євро, здійснюється у порядку, визначеному Мит-
ним кодексом України для товарів, вартість яких перевищує 150 євро;

- особою, відповідальною за сплату податку на додану вартість при 
ввезенні товарів  на митну територію України у міжнародних пошто-
вих відправленнях та експрес-відправленнях, є оператор поштового 
зв’язку та експрес-перевізник (з 1 січня 2019 р. до 31 грудня 2020 р. цей 
порядок сплати податку не застосовується).

Акцизний податок

Ставки акцизного податку змінилися лише на тютюнові вироби та 
бензини авіаційні, паливо для реактивних двигунів. На бензини мо-
торні та паливо для реактивних двигунів уведено підвищувальний ко-
ефіцієнт 10.

Ставки акцизного податку на тютюнові вироби

Тютюнові вироби 2018 р. з 01.01.2019 р. 
до 30.06.2019 р.

з 01 07. 2019 р. 
до 31.12.2019 р.

Сигарети з фільтром і без 
фільтру:
- за 1000 шт.
- у відсотках

577,98 грн
12%

693,58 грн
12%

756,00 грн
12%

Тютюн за 1 кг 728,15 грн 871,38 грн 949,8 грн
Сигари за 1 кг 728,15 грн 871,38 грн 949,8 грн
Мінімальне податкове 
зобов’язання за 1000 шт. 773,20 грн 927,84 грн 1011,35 грн

Ставки акцизного податку на алкогольні напої не змінилися, однак 
змінився опис товару, до якого застосовуються ставки акцизного збору 
(набирають чинності з 1 березня 2019 р.), а саме цифри та слова:

Код товару (про-
дукції) згідно

з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця
виміру

Ставка
податку

“2204 
(крім 2204 10, 
2204 21 06 00, 
2204 21 07 00, 
2204 21 08 00, 
2204 21 09 00, 
2204 29 10 00)

Вина виноградні натуральні -”- 0,01

2204 
(крім 2204 10, 
2204 21 06 00, 
2204 21 07 00, 
2204 21 08 00, 
2204 21 09 00, 
2204 29 10 00)

Вина натуральні з доданням 
спирту та міцні (кріплені)

-”- 8,02
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2204 10, 
2204 21 06 00, 
2204 21 07 00, 
2204 21 08 00, 
2204 21 09 00, 
2204 29 10 00

Вина ігристі 
Вина газовані

-”- 11,65

2205 Вермути та інші вина вино-
градні натуральні з доданням 
рослинних або ароматизу-
вальних екстрактів

-”- 8,02

2206 00 
(крім 2206 00 31 00, 
2206 00 51 00, 
2206 00 81 00 – сидр 
і перрі (без додання 
спирту); 
2206 00 39 00, 
2206 00 59 00, 
2206 00 89 00 – тіль-
ки зброджені напої, 
одержані виклю-
чно в результаті 
природного (нату-
рального) бродіння 
фруктових, ягідних 
та фруктово-ягід-
них соків, з вмістом 
спирту не більше 
8,5 відсотка об’єм-
них одиниць (без 
додання спирту)

Інші зброджені напої (на-
приклад, сидр, перрі (груше-
вий напій), напій медовий); 
суміші із зброджених напоїв 
та суміші зброджених напоїв 
з безалкогольними напоями, 
в іншому місці не зазначені (з 
доданням спирту)

гривень
за 1 літр 

100% 
спирту

126,96

2206 00 31 00, 
2206 00 51 00, 
2206 00 81 00

Сидр і перрі (без додання 
спирту)

гривень 
за 1 літр

1,06

2206 00 39 00, 
2206 00 59 00, 
2206 00 89 00

Тільки зброджені напої, одер-
жані виключно в результаті 
природного (натурального) 
бродіння фруктових, ягідних 
та фруктово-ягідних соків, з 
вмістом спирту не більше 8,5 
відсотка об’ємних одиниць 
(без додання спирту), суміші 
таких зброджених напоїв та 
суміші таких зброджених на-
поїв з безалкогольними напоя-
ми з вмістом спирту не більше 
8,5 відсотка об’ємних одиниць 
(без додання спирту)

замінити цифрами та словами:

Код товару (про-
дукції) згідно

з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця
виміру

Ставка
податку

“2204 
(крім 2204 10, 
2204 21 06 00, 
2204 21 07 00, 
2204 21 08 00, 
2204 21 09 00, 
2204 29 10 00), 
2205 10 10 00, 
2205 90 10 00, 
2206 00 59 00, 
2206 00 89 00

Звичайні (неігристі) вина, 
сусло виноградне, зброджені 
напої, фактична міцність яких 
вища за 1,2 відсотка об’ємних 
одиниць етилового спирту, 
але не вища за 15 відсотків 
об’ємних одиниць етилового 
спирту, за умови що етиловий 
спирт, який міститься у гото-
вому продукті, має повністю 
ферментне (ендогенне) поход-
ження

гривень 
за 1 літр

0,01
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2204 10, 
2204 21 06 00, 
2204 21 07 00, 
2204 21 08 00, 
2204 21 09 00, 
2204 29 10 00, 
2205 10 10 00, 
2205 90 10 00, 
2206 00 39 00

Вина ігристі та вина газовані, 
зброджені напої, вина (напої) 
ароматизовані ігристі (газо-
вані), фактична міцність яких 
вища за 1,2 відсотка об’ємних 
одиниць етилового спирту, 
але не вища за 15 відсотків 
об’ємних одиниць етилового 
спирту, за умови що етило-
вий спирт, який міститься 
у готовому продукті, має 
повністю ферментне (ендоген-
не) походження, які розлива-
ються у пляшки, закорковані 
спеціальними пробками для 
таких напоїв типу “гриб”, 
що утримуються на місці за 
допомогою стяжок або засті-
бок, та/або мають надмірний 
тиск, спричинений наявністю 
діоксиду вуглецю у розчині 
на рівні не менше 1 бар при 
температурі 20° С

-”- 11,65

2204, 2205, 2206 
(вина та інші 
зброджені напої без 
додання етилового 
спирту в іншому 
місці не зазна-
чені; вина та інші 
зброджені напої з 
доданням етилового 
спирту)

Вина та інші зброджені напої 
(у тому числі суміші із зброд-
жених напоїв та суміші на 
основі зброджених напоїв), 
фактична міцність яких вища 
за 1,2 відсотка об’ємних оди-
ниць етилового спирту, але не 
вища за  22 відсотки об’ємних 
одиниць етилового спирту

гривень 
за 1 літр

8,02

2204, 2205, 2206 
(алкогольні напої 
з доданням або без 
додання етилового 
спирту, в іншому 
місці не зазначені)

Алкогольні напої, фактична 
міцність яких вища за 22 від-
сотки об’ємних одиниць ети-
лового спирту, інші суміші із 
зброджених напоїв та суміші 
на основі зброджених напоїв

гривень
за 1 літр 

100% 
спирту

126,96

2206 00 31 00, 
2206 00 51 00, 
2206 00 81 00

Сидр і перрі (без додання 
спирту)

гривень 
за 1 літр

1,06”;

Пункт 14.1.6 статті 4 ПК України, в якому дано визначення що таке 
“акцизний склад” повністю оновлено. 

Статтю 4 ПК України доповнено новим підпунктом 14.1.6 в якому 
дано визначення пересувного акцизного складу, зокрема:  акцизний 
склад пересувний – транспортний засіб (автомобільний, залізничний, 
морський, річковий, повітряний, магістральний трубопровід), на яко-
му переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий на 
митній території України.

Транспортний засіб набуває статусу акцизного складу пересувного 
протягом періоду його використання для:

а) переміщення в ньому митною територією України пального або 
спирту етилового, що реалізується (крім пального або спирту етило-
вого, що переміщується митною територією України прохідним тран-
зитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом “а” пункту 
2 частини другої статті 91 Митного кодексу України);

б) зберігання в ньому пального або спирту етилового на митній те-
риторії України;

в) ввезення пального або спирту етилового на митну територію 
України, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених 
статтею 229 ПК Укрїни.

Не є акцизним складом пересувним транспортний засіб, що вико-
ристовується суб’єктом господарювання, який не є розпорядником 
акцизного складу, для переміщення на митній території України влас-
ного пального або спирту етилового для потреб власного споживання 
чи промислової переробки.

Статтю 228 “Контроль за надходженням податку з алкогольних на-
поїв і тютюнових виробів” ПК України доповнено словами “пального 
та спирту етилового”, що посилює відповідальність за порушення по-
рядку переміщення, зберігання та реалізації підакцизних товарів (аж 
до їх конфіскації).

Статті 230 “Акцизні склади”, 231 “Акцизна накладна”, 232 “Електро-
нне адміністрування реалізації пального” ПК України викладено у но-
вій редакції. Розділ VI ПК України доповнено статтею 233 “Зіставлення 
показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обі-
гу спирту етилового”.

8 листопада 2018 р. було прийнято Закон України “Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним 
податком легкових транспортних засобів”, згідно з яким підпункт 
215.3.5-1 ПК України викладено в наступній редакції:
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“автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначе-
ні головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній 
позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД (крім моторних транспортних засобів, 
зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи 
вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому 
числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку пода-
ються до органів, що здійснюють державну реєстрацію транспортних 
засобів, для реєстрації або перереєстрації у зв’язку із зміною моделі 
транспортного засобу, що до переобладнання під час ввезення відпо-
відала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання 
відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:

ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу ви-
значається за формулою:

Ставка = Ставка базова • К двигун • К вік,

де Ставка базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного 
засобу:

з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та 
кривошипно-шатунним механізмом з об’ємом циліндрів до 3000 куб. 
сантиметрів (включно) – 50,0;

з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та 
кривошипно-шатунним механізмом з об’ємом циліндрів понад 3000 
куб. сантиметрів – 100,0;

з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення 
(дизелем або напівдизелем) з об’ємом циліндрів до 3500 куб. сантиме-
трів (включно) – 75,0;

з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення 
(дизелем або напівдизелем) з об’ємом циліндрів понад 3500 куб. санти-
метрів – 150,0;

К двигун – коефіцієнт, що визначається діленням об’єму циліндрів 
двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в 
куб. сантиметрах на 1000 куб. сантиметрів;

К вік – коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних ро-
ків з року, наступного за роком виробництва відповідного транспорт-
ного засобу, до року визначення ставки податку (для нових транспорт-
них засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного 

повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1, а для транспорт-
них засобів, що використовувалися понад п’ятнадцять повних кален-
дарних років, коефіцієнт дорівнює 15).

Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарній 
позиції 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно елек-
тричними двигунами (одним чи кількома), встановлюється у розмірі 
1 євро за 1 кіловат-годину ємності електричного акумулятора таких 
транспортних засобів”.

Екологічний податок

Статтю 240 ПК України доповнено новим пунктом 240.7, згідно з 
яким розширилось коло платників, що мають пільгу зі сплати еколо-
гічного податку, а саме: не є платниками податку за викиди двоокису 
вуглецю суб’єкти, якими здійснюються такі викиди в обсязі не більше 
500 тонн за рік. У разі якщо річний обсяг викидів двоокису вуглецю 
перевищує 500 тонн за рік, суб’єкти зобов’язані зареєструватися плат-
никами податку у податковому (звітному) періоді, в якому відбулося 
таке перевищення, і сплатити податок.

Ставка податку за викиди двоокису вуглецю із 1 січня 2019 р. ста-
новить 10 грн за 1 тонну (раніше ставка становила 0,41 грн за 1 тонну).

Рентна плата

Збільшилися ставки рентної плати за спеціальне використання лі-
сових ресурсів.

Наприклад, ставки за 1 куб. метр великої деревини І розряду, друга 
група лісів (до якої належить Закарпатська обл.):

Деревина Ставка у 2018 р., грн Ставка у 2019 р., грн
Бук 497,97 746,96
Дуб 690,54 1035,78

Ялина 242,10 363,17
Ясен 258,96 388,44

Береза і т.д. 22,65 55,62
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Податок на майно

1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Платники, база, ставка податку (до 1,5% від мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня податкового року за 1 м. кв.), порядок сплати 
податку юридичними та фізичними особами не змінилися.

Уточнено підпункт “ж” пункту 266.2.2 статті 266 ПК України:

редакція до 1 січня 2019 р.: нова редакція з 1 січня 2019 р.:
“будівлі, споруди сільськогосподар-
ських товаровиробників, призначені 
для використання безпосередньо у 
сільськогосподарській діяльності”

“будівлі, споруди сільськогосподар-
ських товаровиробників (юридич-
них та фізичних осіб), віднесені до 
класу “Будівлі сільськогосподарсько-
го призначення, лісівництва та риб-
ного господарства” (код 1271) Дер-
жавного класифікатора будівель та 
споруд ДК 018-2000, та не здаються 
їх власниками в оренду, лізинг, по-
зичку”

Таким чином вказана пільга із 1 січня 2019 р. поширюється і на фі-
зичних осіб.

2. Плата за землю

Ставки плати за землю із 1 січня 2019 р. не змінилися (крім плати за 
лісові землі):

Плата за землю Ставка плати
За землі сільгосппризначення від 0,3 до 1% нормативної грошової 

оцінки землі
За землю, яка має грошову оцінку до 3%
За землі загального призначення до 1%
Орендна плата не менше плати за землю, визначе-

ної в установленому порядку, та не 
більше 12% грошової оцінки

За лісові землі не більше 0,1% нормативної грошо-
вої оцінки

За землі сільгосппризначення розта-
шовані за межами населених пун-
ктів або в межах населених пунктів, 
які не мають грошової оцінки

від 0,3 до 5% від вартості 1 га ріллі в 
цілому по області

За інші землі за межами населених 
пунктів, які не мають грошової 
оцінки

до 5% від вартості 1 га ріллі в цілому 
по області

За лісові в межах або за межами 
населених пунктів, які не мають 
грошової оцінки

не більше 0,1% від нормативної гро-
шової оцінки ріллі по області

3. Транспортний податок

Оподаткуванню підлягають легкові автомобілі не більше 5-ти років з 
дня випуску, вартістю 375 мінімальних зарплат (у 2019 р. – 1 564 875 грн).

Ставка податку не змінилася і становить 25 000 грн на рік як для 
юридичних так і для фізичних осіб.

4. Туристичний збір

З 1 січня 2019 р. змінився порядок нарахування туристичного збору 
(платники, бази, ставки), а тому в п. 14.1.277 ПК України дано визна-
чення внутрішнього та в’їзного туризму.

З метою оподаткування:
- внутрішній туризм – це переміщення в межах території України 

громадян України та/або осіб, які постійно проживають на території 
України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях;

- в’їзний туризм – прибуття на територію України та/або перемі-
щення в межах території України осіб, які постійно не проживають на 
території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

З 1 січня 2019 року внесено зміни до п. 268.2.2, зокрема:
“Платниками збору не можуть бути:
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редакція до 1 січня 2019 р.: нова редакція з 1 січня 2019 р.:

б) особи, які прибули у відряджен-
ня”

б) резиденти-фізичні особи, які 
прибули у відрядження або тимча-
сово розміщуються у місцях про-
живання (ночівлі), за направленням 
квартирно-посередницьких органі-
зацій у будинках (квартирах), що 
належать фізичним особам на праві 
власності або на праві користуван-
ня за договором найму”.

Звільнені від сплати туристичного збору члени сім’ї фізичної особи 
першого та/або другого ступеня споріднення (резиденти), які тимча-
сово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (но-
чівлі), що належать їй на праві власності або на праві користування за 
договором найму.

Змінилась база оподаткування: з 1 січня 2019 року – це загальна 
кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), 
замість вартості проживання (до 2019 року).

Змінились ставки туристичного збору:

ставки у 2018 р.: ставки з 1 січня 2019 р.:
від 0,5 до 1 відсотка до бази справ-
ляння збору (вартість усього періоду 
проживання (ночівлі)

до 0,5 відсотка – для внутрішнього 
туризму та 
до 5 відсотків – для в’їзного туризму 
від розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 
січня звітного (податкового) року, 
для однієї особи за одну добу тимча-
сового розміщення.

Згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єд-
наної територіальної громади, справляння збору з тимчасового розмі-
щення може здійснюватися у таких місцях проживання (ночівлі), які і 
будуть податковими агентами:

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, 
будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для 

відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-ку-
рортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, кварти-
ра, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші 
об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед 
тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим 
агентам.

Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням 
щоквартально або авансовими внесками до 30 числа (включно) кож-
ного місяця (у лютому – до 28 (29) числа включно).

Остаточна сума збору визначається на підставі податкової деклара-
ції за відповідний квартал.

5. Збір за паркування автотранспортних засобів

Платники, база, ставка податку (до 0,075% від мінімальної заробіт-
ної плати станом на 1 січня податкового року за 1 м. кв. земельної ді-
лянки, відведеної для організації та впровадження такої діяльності за 
кожен день провадження такої діяльності) та порядок сплати податку 
не змінилися.

Єдиний соціальний внесок

Ставки сплати ЄСВ не змінилися: базова ставка – 22%; нарахування 
на доходи найманих осіб з інвалідністю – 8,41%; для громадських орга-
нізацій інвалідів – 5,3%.

З 1 січня 2019 р. для фізичних осіб-підприємців, у тому числі спро-
щеної системи оподаткування, в яких працюють особи з інвалідністю, 
застосовується ставка 8,41% із доходів таких осіб з інвалідністю.

Мінімальна ставка ЄСВ із 1 січня 2019 р. – 918,06 грн., максимальна 
– 13770,90 грн на місяць. Максимальна база оподаткування із 1 січня 
2019 р. – 62595 грн (у 2018 р. вона становила 55845 грн).
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ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Прийнятий Верховною Радою України 23 листопада 2018 року За-
кон “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких ін-
ших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та 
перегляду ставок окремих податків і зборів” набрав чинності з 1 січня 
2019 р.

Ставки акцизного податку на тютюнові вироби набувають чинності 
з 1 березня 2019 року.

Ряд змін до ПК України у пунктах 14, 15, 16, 75, 78 (підкреслені в 
контексті змін, що викладені в цьому посібнику) набирають чинності 
з 1 липня 2019 року.

Зміни в частині доданої статті 233 “Зіставлення показників обсягів 
обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилово-
го” набирають чинності з 1 січня 2020 року.

Дію пункту 23 підрозділу 2 “Особливості справляння податку на 
додану вартість” щодо звільнення від оподаткування операцій з по-
стачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і 
кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації, продов-
жено до 1 січня 2022 року.

Дію пункту 38 підрозділу 2 про звільнення від оподаткування по-
датком на додану вартість операції з ввезення на митну територію 
України лікарських засобів продовжено до 31 грудня 2020 р.

Дію пункту 44 підрозділу 2 щодо дати виникнення податкових зо-
бов’язань та податкового кредиту за касовим методом для постачаль-
ників електроенергії, які надають послуги з централізованого водопо-
стачання та водовідведення, продовжено до 1 січня 2022 року.  
При цьому товарну підкатегорію 2703000000 виключено взагалі.

Дію пункту 45 щодо звільнення від оподаткування податком на до-
дану вартість операції з постачання на митній території України вугіл-
ля продовжено до 1 січня 2022 року.

Дію пункту 64 щодо звільнення від оподаткування податком на 
додану вартість операції із ввезення на митну територію України та з 
постачання на митній території України транспортних засобів, осна-
щених виключно електричними двигунами, продовжено до 31 грудня 
2022 року.

Пункт 10 підрозділу 5 “Особливості справляння акцизного подат-
ку та екологічного податку” щодо відкриття на обліковій картці плат-
ників акцизного податку, які є виробниками пального, сум овердрафт 
доповнено словами: “Установити, що з 1 липня 2019 року до суми овер-
драфту застосовується коефіцієнт у розмірі 1,2”.

Крім того, підрозділ 5 доповнено пунктами 22–27, у тому числі:
“22. Платники податку зобов’язані з 1 травня до 1 червня 2019 року 

зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації 
пального усі акцизні склади, а з 1 липня 2019 року такі платники зо-
бов’язані зареєструватися платниками акцизного податку.

23. Акцизні накладні/розрахунки коригування, складені:
- до 30 червня 2019 року – реєструються в Єдиному реєстрі акциз-

них накладних до 15 липня 2019 року;
- з 1 до 31 липня 2019 року – реєструються в Єдиному реєстрі акци-

зних накладних у період з 23 липня до 15 серпня 2019 року;
- з 1 серпня 2019 року – реєструються в Єдиному реєстрі акцизних 

накладних у терміни, передбачені пунктом 231.6 статті 231 ПКУ.
24. Протягом 20 календарних днів, починаючи з 1 липня 2019 року, 

платник податку зобов’язаний подати до контролюючого органу акт 
проведення інвентаризації обсягів залишків спирту етилового, в якій 
бере участь представник контролюючого органу на акцизному складі 
та засвідчує  акт проведення інвентаризації”.

Нові штрафні санкції запроваджені у статті 120-2.1-3 та статті 128-
1. Вони застосовуються з 1 жовтня 2019 року, а норми пункту 128-1.3 
статті 128-1 – з 1 січня 2020 року.

Дію п. 9 підрозділу 6 “Особливості справляння плати за землю” 
щодо встановлення індексу споживчих цін для визначення коефіці-
єнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських 
угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподар-
ського призначення, який застосоваються з 2017 р. в розмірі 100 відсо-
тків, продовжено до 2023 року.

Аналогічно продовжено дію п. 5 підрозділу 8 “Особливості справ-
ляння єдиного податку” щодо визначення величини коефіцієнта індек-
сації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, 
сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) для цілей оподаткування 
єдиним податком четвертої групи спрощеної системи оподаткування, 
якийзастосовується із значенням 100 відсотків з 2017р. до 2023 року.
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У підрозділі 10 “Інші перехідні положення”, підпункт 16.1.7, в якому 
передбачено звільнення від оподаткування військовим збором окре-
мих видів доходів фізичних осіб, доповнено, а саме:  доходи, отримані 
платником податку за здані побутові відходи, брухт чорних, кольоро-
вих металів, а також дорогоцінних металів, проданих Національному 
банку України.

Пункт 52 Перехідних положень встановлює, що до 31 грудня 2019 
року до рішень про встановлення туристичного збору та/або про вне-
сення змін до таких рішень, прийнятих сільською, селищною, міською 
радою або радою об’єднаної територіальної громади, що створена 
згідно із законом та перспективним планом формування територій 
громад, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 статті 
4, підпунктів 12.3.3-12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та 
пункту 12.5 статті 12 цього Кодексу та Закону України “Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Крім того, у Перехідних положеннях містяться зміни до: 
- Кодексу України про адміністративні правопорушення;
- Кримінального кодексу України;
- Земельного кодексу України;
- Цивільного кодексу України;
- Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу 

спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тю-
тюнових виробів”;

- Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових 
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”; 

- Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування” та деяких інших.

Так, Кодекс України про адміністративні правопорушення доповне-
но статтею 163-17 “Порушення порядку справляння та сплати турис-
тичного збору”. 

Статтею передбачено, що за невиконання платником туристичного 
збору зобов’язання із сплати туристичного збору у порядку, встанов-
леному Податковим кодексом України, рішенням відповідної сільської, 
селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, 
що створена згідно із законом та перспективним планом формування 
територій громад, тягне за собою накладення штрафу у розмірі п’ят-
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушення 
податковим агентом, особою, яка здійснює тимчасове розміщення 

платника збору у місцях проживання (ночівлі), порядку та/або особли-
востей справляння та/або сплати туристичного збору, тягне за собою 
накладення штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян. Повторне порушення тягне за собою накладення штрафу 
у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Значні штрафи передбачені статтею 164-5 “Зберігання або тран-
спортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає 
марок акцизного податку встановленого зразка”.

Так, зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютю-
нових виробів з підробленими чи фальсифікованими марками акциз-
ного податку посадовими особами підприємств – виробників, імпор-
терів і продавців таких товарів, тягне за собою накладення штрафу від 
ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян з конфіскацією таких підакцизних товарів.

 За ті самі дії, повторно вчинені протягом року або вчинені у вели-
ких розмірах, накладається штраф від шестисот до однієї тисячі двох-
сот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та-
ких алкогольних напоїв або тютюнових виробів (від 10 200 до 17 000).

Під великим розміром слід розуміти вартість алкогольних напоїв 
або тютюнових виробів, яка у п’ятсот чи більше разів перевищує нео-
податковуваний мінімум доходів громадян (тобто від 8 500).

Незаконне зберігання марок акцизного податку тягне за собою на-
кладення штрафу від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з конфіскацією марок акцизного податку 
(від 1700 до 7250 грн).

Статтю 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
доповнено четвертою та п’ятою частинами такого змісту:

“Переміщення пального або спирту етилового транспортними засо-
бами, не зазначеними у митних деклараціях при переміщенні пального 
або спирту етилового митною територією України прохідним тран-
зитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом “а” пункту 
2 частини другої статті 91 Митного кодексу України, або в акцизних 
накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних, 
складених на операції, при здійсненні яких переміщується пальне або 
спирт етиловий у таких транспортних засобах, або в заявках на пере-
міщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що 
не є акцизними складами пересувними, –
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тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією паль-
ного або спирту етилового та транспортних засобів.

Зберігання та/або реалізація на митній території України пально-
го або спирту етилового на акцизному складі, не зареєстрованому у 
системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту 
етилового, –

тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією паль-
ного або спирту етилового, транспортних засобів, ємностей та облад-
нання, що використовувалися для зберігання та/або реалізації такого 
пального або спирту етилового, грошей, одержаних внаслідок вчинен-
ня цього адміністративного правопорушення”.

Суттєві зміни внесено у статтю 156 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення, зокрема:

Норма, частина статті Діюча редакція
до 31.12.2018 р.

Редакція з 01.01.2019 р.

абзац другий частини 
першої 
(за роздрібну торгівлю 
алкогольними та тютю-
новими виробами без 
ліцензії)

від п’ятдесяти до двох-
сот н.м.д. громадян (від 
850 до 3 400 грн)

від двохсот до шести-
сот н.м.д. громадян (від 
3400 до 10200 грн)

абзац другий частини 
другої (за торгівлю 
алкогольними та тютю-
новими виробами в 
заборонених місцях)

від тридцяти до ста 
н.м.д. громадян (від 510 
до 1700 грн)

від ста до чотирьохсот 
н.м.д. громадян (від 
1700 до 6800 грн)

абзац другий частини 
третьої (за торгівлю 
пивом, алкогольними 
напоями з рук)

від тридцяти до п’ят-
десяти н.м.д. громадян 
(від 510 до 850 грн)

від двохсот до шести-
сот н.м.д. громадян з 
конфіскацією предметів 
торгівлі та виручки, 
одержаної від продажу 
(від 3 400 до 10 200 грн)

частина четверта (за 
повторне порушення 
вказаних вище статей 
протягом року)

від ста п’ятдесяти до 
двохсот п’ятдесяти 
н.м.д. громадян (від 2 
550 до 4 250 грн)

від шестисот до однієї 
тисячі двохсот н.м.д. 
громадян (від 10 200 до 
17 000 грн)

 
В абзаці другому статті 156-2 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення слова “від двадцяти до п’ятдесяти” замінено словами 
“від однієї тисячі до двох тисяч чотирьохсот” (340 до 850 грн замінено 
на 17 000 до 40 800). Цей штраф застосовується за порушення порядку 
промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення 
конфіскованого спирту, алкоголю чи тютюнових виробів.

Ще більш жорсткі заходи відповідальності передбачені Криміналь-
ним кодексом України. Його статтю 204 “Незаконне виготовлення, збе-
рігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів” 
викладено в новій редакції:

“1. Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією ме-
тою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно ви-
готовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних 
напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників 
тютюну, пального або інших підакцизних товарів –

караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням неза-
конно виготовлених товарів.

2. Незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистиля-
тів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промисло-
вих замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів або 
вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею, –

карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з 
конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних то-
варів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

3. Незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій 
або другій цієї статті, що становлять загрозу для життя і здоров’я лю-
дей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спри-
чинило смерть особи, –

караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з 
конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробле-
ної або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення”.
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