КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
Дніпропетровська область

РІШЕННЯ
(LV сесія VI скликання)
31.01.2015

м. Кривий Ріг

№ 3290

Про встановлення в 2015 році
акцизного податку

У зв’язку з ухваленням Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи», яким унесено зміни в частині встановлення ставки
акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів; відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213,
підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України;
керуючись Законом України «Про місцевого самоврядування в Україні», міська
рада вирішила:
1. Установити з 01.01.2015 ставку акцизного податку з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
(алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що
використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного
альтернативного) у розмірі 5 відсотків від їх вартості (з податком на додану
вартість).
2. Особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють
реалізацію підакцизних товарів:
2.1 підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше
граничного терміну подання декларацій акцизного податку за місяць, у якому
здійснюється господарська діяльність;
2.2 сплачують податок за місцем здійснення реалізації зазначених товарів.
3. Сума податку перераховується до бюджету суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі, якими здійснюється реалізація акцизних товарів, протягом
10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку,
передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової
декларації за місячний податковий період.

4. Рекомендувати Криворізьким об’єднаним державним податковим
інспекціям Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області та
зобов’язати управління розвитку підприємництва, фінансове виконкому міської
ради (Рожко О.В., Рижкова І.О.) щоквартально здійснювати аналіз надходження
коштів від сплати вищезазначеного податку суб’єктами малого підприємництва
до бюджету міста.
5. Управлінням фінансовому, розвитку підприємництва виконкому міської ради, відділу преси та інформації апарату міської ради і виконкому
(Герасименко І.М.) забезпечити інформування населення міста про зміст
рішення.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської
ради з питань регуляторної політики та підприємництва, планування бюджету
та економіки (Шевчик Д.В., Нусінов В.Я.), координацію роботи – на
заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова

Ю.Вілкул

