
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Офіційний вебпортал Державної податковоїї  служби України: 

tax.gov.ua   

Інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР)  0-800-501-007 
"Гаряча лінія"  "Пульс ": 0800-501-007 

Акредитований центр сертифікації ключів: 044-284-00-10 

 

внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України 

на 2022 рік» змін до Бюджетного 

кодексу України від 08 липня 2010 

року № 2456-VI із змінами та 

доповненнями (далі – БКУ), з 01 

травня 2022 року набувають 

чинності окремі норми Закону № 

1914 в частині перенесення на 

виробників та імпортерів обов’язку 

сплачувати 5 % акцизного податку 

з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

тютюнової продукції. 

Відповідно до п. 40 підрозд. 5 розд. 

XX «Перехідні положення» 

Кодексу  тимчасово, до 01 січня 

2023 року, сплата акцизного 

податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів (тютюнової 

продукції), вироблених до 01 квітня 

2022 року, в тому числі іноземними 

виробниками, та не реалізованих 

кінцевим споживачам до 01 квітня 

2022 року, здійснюється у порядку 

та на умовах, що діяли до 01 квітня 

2022 року. 

Тобто суб’єкти господарювання 

повинні забезпечити виконання 

вимог щодо відображення (при 

торгівлі тютюновою продукцією) в 

розрахункових документам (чеках 

РРО/програмних РРО) 

обов’язкових реквізитів, відповідно 

до Положення № 13, зокрема: 

для СГ роздрібної торгівлі, що 

здійснюють реалізацію тютюнової 

продукції, виробленої до 01 квітня 

2022 року, в тому числі іноземними 

виробниками, та не реалізованої 

кінцевим споживачам до 01 квітня 

2022 року - окремим рядком 

літерне позначення, розмір ставки 

акцизного податку, загальна сума 

акцизного податку за всіма 

зазначеними в чеку товарами, на 

початку рядка друкується назва 

такого податку (рядок 22). 
 
Підписуйтесь на наші офіційні сторінки в соціальних 

мережах. ДПС у Чернівецькій області:  

Facebook: https://www.facebook.com/tax.chernivtsi/  

ДПСУ  https://www.facebook.com/TaxUkraine  
 

«InfoTAX» http:/t.me/infoTAXbot  

 

Телеграм-канал ДПС 

 https://t.me/tax_gov_ua 

 

Головне управління  ДПС   

у  Чернівецькій  області 

58013,  м. Чернівці,  

вул. Героїв Майдану, 200 А,    

тел. 0372-54-54-99 

 

Оподаткування ПДВ 

для операцій з 

постачання тютюнової 

продукції 

2022 року 

tel:0800501007
https://www.facebook.com/tax.chernivtsi/
https://www.facebook.com/TaxUkraine
https://cv.tax.gov.ua/http:/t.me/infoTAXbot
https://t.me/tax_gov_ua


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

- суб’єктами господарювання - 

виробниками тютюнової продукції; 

- суб’єктами господарювання, які 

пов’язані відносинами контролю з 

виробниками у розумінні Закону 

України "Про захист економічної 

конкуренції" (далі – контрольовані 

суб’єкти господарювання). Перелік 

контрольованих суб’єктів 

господарювання затверджується 

Кабінетом Міністрів України; 

- імпортерами тютюнової продукції. 

Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють операції з постачання 

такої тютюнової продукції, але які 

не відносяться ні до категорії 

виробників тютюнової продукції, ні 

до категорії контрольованих 

суб’єктів господарювання, ні до 

імпортерів такої продукції (далі – 

«Інші суб’єкти господарювання»), з 

1 січня 2022 року застосовують 

режим звільнення від 

оподаткування, встановлений 

пунктом 197.27 статті 197 Кодексу, 

незалежно від дати придбання ними 

такої продукції. 

Враховуючи викладене, Державна 

податкова служба України звертає 

увагу суб’єктів господарювання на 

необхідності з 1 січня 2022 року 

забезпечення «Іншими суб’єктами 

господарювання», що зареєстровані 

як платники ПДВ, вимог щодо 

відображення (при торгівлі 

тютюновою продукцією) в 

розрахункових документам (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: 

назва товару (послуги), вартість, 

літерне позначення ставки ПДВ 

(окреме для товарів, що звільнені 

від оподаткування, та окреме для 

товарів, що оподатковуються ПДВ) 

(рядок 10); 

окремим рядком літерне 

позначення ставки ПДВ, розмір 

ставки ПДВ у відсотках, загальну 

суму ПДВ за всіма зазначеними в 

чеку товарами, що 

оподатковуються ПДВ, на початку 

рядка друкуються великі літери 

"ПДВ" (рядок 21). 

З прийняттям Закону України від 21 

квітня 2022 року № 2218-IX «Про 

 

Згідно із Законом України від 

30.11.2021 № 1914 «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України та інших законодавчих 

актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних 

надходжень» до Податкового 

Кодексу України (далі – Кодекс), 

внесено зміни порядку 

оподаткування ПДВ для операцій з 

постачання тютюнової продукції. 

Статтю 189 розділу V Кодексу 

доповнено пунктом 189.18, згідно з 

яким базою оподаткування для 

операцій з постачання на митній 

території України тютюнових 

виробів, тютюну та промислових 

замінників тютюну, рідин, що 

використовуються в електронних 

сигаретах (далі – тютюнова 

продукція), для яких встановлені 

максимальні роздрібні ціни, є 

максимальна роздрібна ціна таких 

товарів без урахування податку на 

додану вартість. 

Отже, встановлений пунктом 189.18 

порядок визначення бази 

оподаткування застосовується 

виключно трьома категоріями 

платників: 


