
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  фінансів ,  податкової  та  митної  політики

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-07, факс: 255-25-91

До реєстр. № 8237 від 28.11.2022

ВИСНОВОК
на проект Закону України 

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України 
щодо запровадження електронної акцизної марки та системи Е-акциз контролю 

за обігом тютюнових виробів (реєстр. № 8237 від 28.11.2022)

10 січня 2023 року
протокол № 127

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 10 січня 2023 року (протокол №127) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законів України щодо запровадження електронної акцизної марки та 
системи Е-акциз контролю за обігом тютюнових виробів (реєстр. № 8237 
від 28.11.2022), поданий народним депутатом України Холодовим А. І. 

Як зазначено у пояснювальній записці до проекту Закону, метою прийняття 
проекту Закону є врегулювання окремих питань обігу тютюнових виробів, а 
також посилення контролю з метою протидії незаконному виробництву та обігу 
тютюнових виробів.

Проектом Закону передбачено: 
- запровадити Електронну акцизну марку, яка є унікальним графічним 

елементом, нанесеним на пачку (одиничну упаковку) тютюнового виробу, та яка 
дозволяє ідентифікувати продукцію і відстежити її переміщення; 

- скасувати з 01.01.2026 року маркування марками акцизного податку 
тютюнових виробів; 

- запровадити акцизні накладні на тютюнові вироби, що містять відомості 
про Електронні акцизні марки та які реєструються в Єдиному реєстрі акцизних 
накладних; 

- встановити обов’язок суб’єктів господарювання складати в електронній 
формі акцизні накладні у разі ввезення/вивезення тютюнових виробів на митну 
територію України/за межі митної території України, у разі відвантаження 
тютюнових виробів, або у разі наявності зіпсованих, знищених, у тому числі 
внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин тютюнових 
виробів;
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- встановити обов’язок суб’єктів господарювання, що здійснюють роздрібну 
реалізацію тютюнових виробів, сканувати Електронні акцизні марки при 
роздрібній торгівлі тютюновими виробами; 

- встановити, що акцизний податок з тютюнових виробів сплачується 
протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем подання економічним 
оператором в системі Е-акциз контролю за обігом тютюнових виробів звіту про 
використання Електронної акцизної марки; 

- доповнити функції контролюючих органів в частині здійснення ними 
адміністрування системи Е-акциз контролю за обігом тютюнових виробів, 
контролю за наявністю Електронних акцизних марок на пачках (одиничних 
упаковках) тютюнових виробів, відбору зразків тютюнових виробів з метою 
проведення експертизи щодо автентичності Електронних акцизних марок; 

- встановити штрафні санкції за не нанесення Електронних акцизних марок, 
не подання звіту про використання Електронної акцизної марки, порушення 
порядку реєстрації акцизних накладних на переміщення тютюнових виробів; 

- запровадження системи Е-акциз з 01.01.2025 року без застосування 
штрафних санкцій, з можливістю одночасного маркування Електронними 
акцизними марками та паперовими акцизними марками, відстеження 
переміщення тютюнових виробів до моменту їх відвантаження суб’єктам 
господарювання, що здійснюють їх роздрібний продаж;

 - запровадження системи Е-акциз з 01.01.2026 року у повному обсязі.

Головне науково експертне управління у своєму висновку від 20.12.2022 
№ 16/03-2022/219028 висловлює зауваження до поданого законопроекту.

Міністерством фінансів України в експертному висновку від 20.12.2022 
№ 11320-03-3/30474 законопроект підтримується. Міністерство фінансів 
України, зокрема, зазначає, що впровадження положень законопроекту 
сприятиме посиленню контролю за обігом тютюнових виробів, зменшенню 
частки нелегальної торгівлі цими товарами, наслідком чого буде збільшення 
надходжень до державного та місцевих бюджетів. 

Положення проекту Закону за своїм змістом дублюють положення проекту 
Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законів України щодо запровадження електронної акцизної марки та системи Е-
акциз контролю за обігом тютюнових виробів (реєстр. № 8287-1 від 30.12.2022), 
поданий народними депутатами України Васильєвим І. С. та Холодовим А. І. 
(далі – проект Закону № 8287-1)

Проект Закону № 8287-1 є альтернативним до проекту Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України 
у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах (реєстр. № 8287 від 15.12.2022), поданий народним депутатом України 
Гетманцевим Д. О. та іншими народними депутатами України (далі – проект 
Закону № 8287).
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При цьому проект Закону № 8287 є більш комплексний ніж проекти Законів 
№ 8237 та № 8287-1, охоплює ширше коло питань, зокрема, врегульовує питання 
обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах.

За результатами обговорення зазначеного законопроекту та керуючись 
положеннями частини третьої статті 93, статті 108 Регламенту Верховної Ради 
України, Комітет вирішив:

рекомендувати Верховній Раді України: 
1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законів України щодо запровадження електронної акцизної 
марки та системи Е-акциз контролю за обігом тютюнових виробів (реєстр. 
№ 8237 від 28.11.2022), поданий народним депутатом України Холодовим А. І., 
включити до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання; 

2. За наслідками розгляду в першому читанні прийняти одне з рішень, 
передбачених ч. 1 ст. 114 Регламенту, щодо проекту Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо 
запровадження електронної акцизної марки та системи Е-акциз контролю за 
обігом тютюнових виробів (реєстр. № 8237 від 28.11.2022), поданого народним 
депутатом України Холодовим А. І.

3. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити заступника голови Комітету 
Верховної Ради України Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики, народного депутата України Холодова А.І.

Голова Комітету                                                              Д.О. Гетманцев 


