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Ще з давніх часів податки почали ділити на непрямі і прямі. 

Сьогодні піде розмова  про непряме оподаткування, яких видів 

вони бувають, а також детальніше розповім про акцизний 

податок(його  проблема та шляхи вирішення).  

 Існують два види непрямих податків – універсальний та 

специфічний акциз, а також мито. Специфічний акциз 

розміщується на вузький перелік товару.  

Універсальний акциз  був створений на початку нашого 

століття, відрізняється від специфічного тим, що має велику 

базу оподаткування та уніфіковані ставки на всі товари. На 

практиці можна виділити такі форми універсальних акцизів: 

Податок з продажу. Такий акциз застосовується у сфері 

оптової та роздрібної торгівлі. Об’єктом є продаж товарів на 

кінцевому етапі.  

Податок з обороту. Такий податок включається в ціну 

товарів, послуг і цілком перекладається на споживача. Ставка 

податку з обороту в основному 25% і переважна більшість 

промислових товарів підкорюється під цю ставку. Пільгова 

ставка складає 12% до неї входить (транспортні, культурні, 

наукові послуги, енергоносії, продукти харчування, лікувальні 

препарати). Одне з головних місць серед непрямих податків в 

Україні займає податок на додану вартість. На сьогодні ставка 

ПДВ складає – 20%. 

В Україні існує три види непрямих податків: акцизний 

податок (специфічний акциз); податок на додану вартість 

(універсальний акциз); мито. 

У ціну будь-якого товару включають непрямі податки, що 

продаються, послуги що надаються та роботи, що виконуються. 

Отже, можна сказати те що ці податки впливають на рівень цін.  
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До 2011 р. акцизний податок називався, акцизним збором. 

Все дуже просто, всі алкогольні напої, а також тютюнові 

вироби, нафтопродукти (бензин, дизельне паливо, гас, уайт-

спірит), лекові автомобілі (кузови) причепи, мотоцикли всі вони 

мають акциз, тобто акцизний податок ─ це податок, який є 

непрямим на споживання або використання підакцизної 

продукції, що є включеним до їх ціни.  

Існують також операції з підакцизними товарами, які не 

підлягають оподаткуванню, наприклад вивезення (експорту) 

підакцизної продукції платників податку за межі митної 

території України, ввезення на митну територію України раніше 

експортованих підакцизних товарі у яких виявлено недоліки. 

Отже, слід сказати те, що в Україні акцизне оподаткування має 

ряд недоліків, особливу проблему  займає питання втрати з 

бюджету, звідси ухилення вiд сплати податків. Від цього 

підприємству загрожує в довготривалій перспективі працювати 

не легально. Насамперед це стосується підприємств, які 

виготовляють підакцизну продукцію, адже надходження від 

акцизного податку залежить від розвитку тіньового сектору. 

Існують шляхи для удосконалення підакцизних товарів, треба 

посилити заходи стосовно контрабандних підакцизних товарів 

на митній території України.  

Наступний вид непрямих податків є мито. Цей вид непрямого 

податку стягується з транспортних засобів і товарі через  кордон 

нашої країни. Фізичні і юридичні особи являються платниками 

мита. Виділяють такі види мита: вивізне мито, ввізне мито. 

Товари які ввозяться через митний кордон України мають єдині 

для всіх осіб ставки імпортного мита. Також треба виділити те 

що об’єктом оподаткування мита є митна вартість. 

 Митна вартість – це ціна під час перетину митного кордону 

України, яка дійсна  сплачена або підлягає сплаті. 

Головною  проблемою митної вартості в Україні, є те що, 

деякі товари, які надходять із-за кордону, мають завищену ціну. 

Тому, такі товари, автомобілі, іноземна техніка для 
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середньостатистичного підприємства є в деякому розумінні 

недоступними. Тому що, ціна за такі товари на багато вища ніж 

спроможність підприємств в  Україні. Для вирішення цієї 

проблеми потрібно внести ряд змін в закони, які «пом’якшать» 

митну вартість. Так, безперечно, для країни це буде втрати 

грошей, але такі зміни, допоможуть підняти рівень якості 

багатьом українським підприємствам. 

Можна зробити такий висновок, що акциз і мито дуже схожі 

між собою явища, вони обидва включаються до ціни товару та 

сплачуються за гроші покупця. А це важливо для економіки 

нашої країни. 
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