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Вступ
Інтеграція України в європейський економічний простір ставить перед
органами державної влади ряд викликів щодо проведення нормативно-правових
та інституційних змін майже в усіх сферах суспільного життя. Основною метою
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (УА) є створення
поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ЗВТ) Україна – ЄС і поступова
інтеграція України у внутрішній ринок Євросоюзу.
Одним із ключових положень УА є наближення вітчизняної податкової
системи до європейської, у першу чергу, щодо адміністрування основних
податків і зборів, а також розмірів податкових ставок. При цьому особливий
акцент робиться на поступовому зближенні акцизних ставок на тютюнові
вироби шляхом діалогу на регіональному рівні та відповідно до Рамкової
конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну 2003 року. Для реалізації даного
завдання Україна повинна імплементувати ряд Директив ЄС, що регулюють
податкове законодавство.
Метою даного дослідження є визначення та оцінка потенційних наслідків
підвищення акцизних ставок на тютюнові вироби для обсягів їх споживання,
виробництва

та

доходів

державного

бюджету

України

в

контексті

імплементації УА. Досягнення мети буде здійснюватися за допомогою аналізу
стану державної акцизної політики щодо оподаткування тютюнових виробів,
визначення основних вимог УА, огляду ринку тютюнових виробів у 20122014 рр., аналізу соціально-політичних передумов та міжнародного досвіду
підняття акцизних ставок на тютюнові вироби, а також побудови сценарного
прогнозу змін акцизних ставок на тютюнові вироби та їх економічних наслідків
засобами економетричного моделювання.
1. Особливості оподаткування тютюнових виробів
Особливості оподаткування тютюнових виробів визначаються Податковим
кодексом України [Податковий кодекс, 28], який встановлює такі види податків
на тютюнові вироби як акцизний збір, ПДВ і митний збір при імпорті продукції.
Ключовим податком, яким оподатковуються тютюнові вироби, є акциз, що
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традиційно справляється з високорентабельних та монопольних товарів і ним
не оподатковують роботи і послуги. При цьому об’єктом оподаткування
акцизним податком є реалізація підакцизних товарів (продукції).
Акцизне

оподаткування

тютюнових

виробів

забезпечує

значні

надходження до бюджету, оскільки податкове навантаження на них є одним із
найбільших серед споживчих товарів. Проте нинішній розмір акцизного
оподаткування значно відрізняється від відповідних показників у провідних
країнах ЄС.
Для тютюнової продукції застосовується комбінована ставка податку
(встановлюють одночасно за ставками у відсотках до вартості товару та у
твердих сумах з одиниці реалізованого товару): адвалорна (податковий платіж
на основі фіксованої процентної ставки з вартості товару) і специфічна
(встановлюється у грошовому виразі на одиницю товару, представлену у
фізичних одиницях виміру).
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Рис.1. Динаміка росту ставок акцизних податків на тютюн для
сигарет з фільтром та без фільтру
Джерело: Податковий кодекс України
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Акциз на тютюнові вироби був запроваджений в Україні у грудні 1991 р.
та стягується з січня 1992 р. У 1992-1995 рр. розмір акцизного збору
встановлювався у відсотках від відпускної ціни товару, у 1996-1999 рр. – у
валютній одиниці Європейської валютної системи (екю). З грудня 1999 р.
специфічна ставка акцизу встановлюється у гривнях. Рис.1. свідчить про
постійне зростання специфічної ставки акцизного податку починаючи з 2008 р.
Якщо на початку 2008 р. специфічна ставка складала 14 грн. за 1000 сигарет з
фільтром, то на початок 2014 р. – 173,2 грн. , тобто за 6 років відбулося
зростання у 12,3 рази. Що стосується адвалорної ставки, то її зростання
відбувалося не такими активними темпами, а, навпаки, суттєвий спад
спостерігався починаючи з 1 січня 2013 р. – більше ніж вдвічі з 25% до 12%. З
1 липня 2014 р. ставки підвищилися ще на 25% – до 216,5 грн. на 1000 шт. на
сигарети з фільтром, а з 1 вересня специфічна ставка для сигарет з фільтром
cтановить 227,33 грн. на 1000 шт., без фільтру – 101,72 грн. на 1000 шт.
Таблиця 1
Ставки акцизного податку за станом на 01.11.2014 р.
на основні види тютюнової продукції
Код товару
(продукції)
згідно з УКТ
ЗЕД
2401
2402 10 00 00

2402 20 90 10
2402 20 90 20
2403

Ставка податку
Опис товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕД
Тютюнова сировина Тютюнові
відхо ди
Сигари, включаючи сигари з
відрізаними кінцями, та сигарили
(тонкі сигари), з вмістом тютюну
Сигарети без фільтра, цигарки

специфічна
одиниця виміру

адвалорна
одиниця
ставка
виміру

ставка

гривень за 1
285,60
кілограм (нетто)
-"285,60

гривень за
101,72
1000 шт.
Сигарети з фільтром
-"227,33
Тютюн та замінники тютюну, інші, гривень за 1
285,60
промислового виробництва; тютюн кілограм (нетто)
«гомогенізований» або
«відновлений»; тютюнові
екстракти та есенції

відсотків

12

-"-
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Мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку
на тютюнові вироби станом на 01.11.2014 р. Податковим кодексом визначено
наступним чином:
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Код товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД
2402 20 90 10
2402 20 90 20

Мінімальне акцизне податкове зобов’язання
Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД
одиниця виміру
сума
Сигарети без фільтра,
гривень за 1000 шт.
133,35
цигарки
Сигарети з фільтром
-"304,11

Джерело: Податковий кодекс України

У разі виробництва на митній території України тютюнових виробів чи
ввезення таких товарів на митну територію України платники податку
зобов’язані забезпечити їх маркування марками. Наявність наклеєної в
установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пачці
(упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну
територію

України

і продажу

таких

товарів

споживачам,

а

також

підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.
Відповідно до змін до ст. 222 Податкового кодексу, запроваджених з
1 січня 2013 р.,

суми

податку

виробниками

тютюнових

виробів

перераховуються до бюджету при придбанні марок акцизного податку на суму,
обчислену з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання із
сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих
відповідно до норм цього Кодексу, з доплатою (у разі потреби) на день подання
податкової або митної декларації. Раніше суми податку виробниками
тютюнових виробів перераховувалися до бюджету при поданні декларацій,
тобто фактично акцизи почали сплачуватися наперед, хоча згідно зі ст. 216
Податкового кодексу датою виникнення податкових зобов'язань щодо
підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, є
дата їх реалізації особою, яка їх виробляє, або дата подання контролюючому
органу митної декларації у разі ввезення підакцизних товарів (продукції) на
митну територію України.
Висновки. Справляння акцизного податку на тютюнові вироби
регулюється

Податковим

кодексом.

Для

тютюнової

продукції

застосовується комбінована ставка податку, яка складається з адвалорної
та специфічної складової. Чинний розмір акцизного оподаткування значно
відрізняється від відповідних показників у провідних країнах ЄС.
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2.Динаміка виробництва та споживання тютюнових виробів в Україні
протягом 2012-2014рр.
Ринок тютюнових виробів в Україні має довгу історію, тому попит на
продукцію в значній мірі є сформований і змінюється відносно плавно.
Різні організації, що вивчають рівень споживання та виробництва сигарет,
власне, як і самі виробники сигарет, дещо по-різному оцінюють параметри
ринку тютюнових виробів в Україні, проте загальні тенденції є спільними для
всіх.
Споживання. Оцінити реальне споживання тютюну жителями України
досить важко, тому що статистичні дані щодо продажу тютюнових виробів
представляють лише частину легального ринку тютюну.
Для оцінки споживання тютюнових виробів можна використовувати такі
показники як: (1) легальний обіг (виробництво + імпорт − експорт) та (2)
продаж оподаткованих сигарет (реалізація сигарет тютюновими фабриками для
внутрішнього споживання + імпорт) [Український інститут стратегічних
досліджень МОЗ, 23].
Таблиця 2
Виробництво, реалізація для внутрішнього споживання та зовнішня
торгівля тютюнових виробів

Рік
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014,
січеньжовтень

Легальний
обіг,
млрд. шт
124,7
110
95,8
87,8
83,8
73,7

64

Реалізація для
внутрішнього
споживання,
млрд. шт
119,4
106,2
90,9
84
78,4
70

Виробництво
сигарет з
фільтром,
млрд. шт
123,4
106,9
96
87,1
87,4
78,6

Виробництво
сигарет без
фільтру,
Експорт, Імпорт,
млрд. шт
млрд. шт млрд. шт
6,5
9,9
4,7
7,6
10
5,5
6,8
11,5
4,5
8,7
12
4
6,7
13,90
3,6
7,5
17,60
5,2

56,2
62,7
10,3
Джерело: Державна фіскальна служба

14,0

5,054
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Відповідно до другого національного звіту «Контроль над тютюном в
Україні» [23] легальний обіг у 2008-2013 рр. зменшився майже на 51 млрд.
сигарет, або на 41% – з 124,7 до 73,6 млрд. шт., продаж оподаткованих сигарет
скоротився з 124,1 млрд. шт. у 2008 р. до 75,2 млрд. шт. у 2013 р.
Показники легального обігу або продажу оподаткованих сигарет можуть
відрізнятися від реального рівня споживання сигарет. Легальний обіг може
бути меншим, ніж справжнє споживання (коли контрабанда до країни висока,
як це було в Україні у 1999-2000 рр.), і він може бути вищим, ніж справжнє
споживання (коли контрабанда з країни висока, як це відбувається в Україні
починаючи з 2003 р.) [Український інститут стратегічних досліджень МОЗ, 23].
Виробництво. Починаючи з 2008 р. в Україні скорочується обсяг
виробництва сигарет. Загальне падіння за період 2008-2013 рр. склало
44 млрд. шт., або

34%. У січні-жовтні 2014 р., за даними Держстату,

виробництво сигарет в Україні склало 73,2 млрд. штук, що на 3,2% більше, ніж
у відповідний період 2013 р.
Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД). Щодо зовнішньої торгівлі
тютюновими виробами, то у 2007-2013 рр. експорт сигарет з України зріс на
8,7 млрд. шт., а імпорт – лише на 1,3 млрд. шт. (Табл.2).
Грошовий баланс торгівлі сигаретами в ці роки був позитивний і зріс від
54 млн. дол. США у 2007 р. до 151 млн. дол. США у 2013 р. Експорт сигарет
переважно відбувається до країн колишнього СРСР. У 2006-2013 рр. обсяг
легального експорту з України до таких країн, як Грузія, Азербайджан,
Молдова і Вірменія, за даними Державної служби статистики, зріс з 5 млрд. до
16 млрд. сигарет. Більша частина сигарет імпортується до України з Росії – у
січні-вересні 2013 р. з РФ було імпортовано 1,8 млрд. сигарет, а у січні-вересні
2014 р. цей показник склав 3,0 млрд. шт. Імпорт з Росії – переважно сигарети
тих самих транснаціональних торгових марок, які діють в Україні, бо їм
простіше виготовляти деякі марки або різновиди марок сигарет на своїх
фабриках в Росії, а потім завозити до України, користуючись статусом
безмитної торгівлі [Український інститут стратегічних досліджень МОЗ, 23].
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Контрабанда.

Міністерство

внутрішніх

справ

надало

наступну

інформацію щодо контрабанди та контрафакту тютюнових виробів у 20002014 рр.: «Відповідно до статистичних даних, у 2009 р. зареєстровано 61 злочин
за ст. 201 (контрабанда) КК України, 2010 – 59, 2011 – 46, 2012 (за станом на
20.11.2012) – 3. Також у 2011 р. вилучено ОВС тютюнових виробів на
підприємствах

агропромислового

комплексу

та

споживчого

ринку

–

83418 пачок, 2012 (за станом на 20.11.2012) – 21186 пачок. У 2009-2010 рр.
відомості про вилучення тютюнових виробів у статистичних звітах не
передбачались». Тобто активні дії правоохоронними органами у боротьбі з
контрабандною та контрафактом або не проводилися, або рівень відкритості
органу бажає бути вищим.
Державна фіскальна служба в контексті оцінки контрабанди надає
інформацію про порушення митних правил, де предметами порушень були
тютюнові вироби.
Таблиця 3
Інформація про порушення митних правил, де предметами порушень
були тютюнові вироби
Рік
2008
Ввезення
Вивезення
2009
Ввезення
Вивезення
2010
Ввезення
Вивезення
2011
Ввезення
Вивезення
2012
Ввезення
Вивезення
2013
Ввезення
Вивезення

К-сть випадків
К-сть сигарет, шт.
Вартість, грн.
2154
66101504
6182218
182
15657834
1038234
1972
50443670
5143984
3588
81729557
15675878
528
8375011
1790632
3060
73354546
13885246
4708
71032456
20806397
1155
18268635
3990544
3553
52763821
16815853
5025
84683085
28292990
1763
44862855
13953326
3262
39820230
14339664
3530
71057104
23587435
1614
47334770
15357281
1916
23722334
8230154
2843
57747149
14767576
1449
33890539
7901845
1394
23856610
6865731
Джерело: Державна фіскальна служба України
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Дані таблиці свідчать, що попри те, що на митницях затримується лише
невелика частина контрабанди з країни, а у 2013 р. рівень контрабанди сигарет
в Україну зменшився. Загалом у структурі виявлених порушень митних правил
більша частина припадає на порушення правил при ввезенні продукції, що
пояснюється специфікою роботи митних органів, які більш прискіпливо
контролюють ввезення продукції на відміну від вивезення з України.
Існує багато дискусій стосовно реального обсягу контрабанди тютюнових
виробів. Так відповідно до проведеного у 2009-2010 рр. Глобального
опитування дорослих про тютюн (GATS) [Глобальне опитування дорослих
щодо вживання тютюну, 9] частка осіб, які показали нелегально ввезені пачки
сигарет, складала 1,5%. Проте оцінки тютюнових компаній та досліджень,
оплачених тютюновими компаніями, щодо контрабанди є дещо вищими. Для
прикладу, у звіті Міжнародного центру податків та інвестицій (ITIC)
[International Tax & Investment Center, 3], профінансованому тютюновими
корпораціями, визначено, що частку нелегально завезених в Україну сигарет у
загальному споживанні оцінено у 3-3,5% у жовтні 2011 р., проте методика
оцінки не наведена, що є характерним для більшості подібних досліджень. За
даними корпорації JTI, у 2012 р. більше 4% українських курців споживали
нелегальну тютюнову продукцію, а за даними корпорації БАТ, – 4,3%
[Український інститут стратегічних досліджень МОЗ, 23]. Проте варто
зазначити, що для представників тютюнової індустрії рівень контрабанди є
одним із найчастіших аргументів проти підвищення акцизних ставок на
тютюнові вироби.
Обсяг контрабанди з України перевищує обсяги контрабанди в Україну.
Проте оцінити ці обсяги складно. Відповідно до розрахунків Українського
інституту стратегічних досліджень МОЗ, у 2012 р. незаконне вивезення сигарет
становило 20 млрд. сигарет.
Відповідно до даних Всесвітньої митної організації (ВМО) Україна посіла
перше місце за кількістю конфіскацій великих партій сигарет (115 партій
обсягом більше ніж 100 тис. шт.) у 2011 р. [Всесвітня митна організація, 34].
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Відповідно до звіту ВМО щодо незаконної торгівлі у 2013 р. Україна у
2013 році займала 2 місце у світі за кількістю конфіскованих партій сигарет.
[Всесвітня митна організація, 34].
Висновки. В Україні протягом 2008-2013 рр. мінімальна ставка акцизу
на сигарети з фільтром зросла з 18 до 218 грн. на 1000 сигарет, або в
12 разів. Це призвело до скорочення легального обігу сигарет зі
124 млрд. шт. у 2008 р. до 75 млрд. шт. у 2013 р.
Контрабанда сигарет із України до інших країн є відносно високою,
хоча з 2008 по 2013 р. вона скоротилася вдвічі (згідно з оцінками, з
приблизно 40 млрд. сигарет до 16 млрд. сигарет) завдяки зменшенню
різниці ставок акцизу в Україні та сусідніх країнах.
3. Зміни в оподаткуванні та доходи бюджету в Україні протягом 20122014рр.
Протягом 2012-2014 рр. було здійснено ряд законодавчих змін, що
стосувалися підвищення акцизних податків на тютюнові вироби.
-

Починаючи з 2012 р. ставки акцизного податку зросли відповідно до

Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
перегляду ставок деяких податків і зборів» № 4235-VI від 22.12.2011 [20].
-

Наступні зміни були прийняті Законом України «Про внесення змін до

Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів»
№ 5503-VI від 20.11.2012 [17]. Найбільшим нововведенням даного закону було
запровадження авансових платежів, що вже тривалий час застосовується в
Україні і до інших податків, зокрема, податку на прибуток. Дані зміни
спровокували значне зростання надходжень у січні-квітні 2013 р. (на
2,6 млрд. грн.).

Підтвердженням

зростання

бюджетних

надходжень

від

авансованих платежів є те, що у січні-квітні 2013 р. обсяг реалізації сигарет
майже не змінився.
-

З 1 січня 2014 р. перегляд ставок відбувся лише на зміну індексу

споживчих цін, оскільки інші зміни до Податкового кодексу до кінця 2013 р. не
вносилися.
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-

Перегляд акцизних ставок на тютюнові вироби відбувся у Законі

України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для
економічного зростання в Україні» № 1166-VII від 27.03.2014 [19].
-

Останній перегляд ставок акцизу здійснений Законом України «Про

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих
актів України» № 1621-VII від 31.07.2014 [18].
Таблиця 4
Законодавчі зміни щодо оподаткування тютюнових виробів у 2012-2014 рр.

Назва

Ставка

«Про внесення змін
до По даткового
кодексу України що до
перегляду ставок
деяких податків і
зборів» № 4235-VI
від 22.12.2011, з
01.01.2012

Про внесення змін
до По даткового
кодексу України
щодо перегляду
ставок деяких
податків і зборів»
№ 5503-VI
від 20.11.2012, з
01.01.2013

«Про запобігання
фінансової катастрофи
та створення
передумов для
економічного
зростання в Україні»
від 27.03.2014 № 1166VII

«Про внесення змін до
Податкового кодексу
України та деяких
інших законодавчих
актів України»
від 31.07.2014 № 1621VII

Сигарети
з
фільтром

спец

110,64 грн.

162,6 грн.

216,50 грн.

227,33 грн.

адвал

25%

12%

12%

12%

мін.з

184,4 грн.

217,6 грн.

289,63 грн.

304,7 грн.

Сигарети
без
фільтру

спец

49,28 грн.

72,7 грн.

96,88 грн.

101,72 грн.

адвал

20%

12%

12%

12%

мін.з

70,69 грн.

95,4 грн.

127,00 грн.

133,35 грн.

Акцизні податки займають важливе місце у наповненні бюджету, а акцизні
податки з тютюну забезпечують серед усіх акцизів найбільшу частку.
Незважаючи на те, що кожного року структура бюджетних надходжень
змінюється (для прикладу, з 2012 р. суттєво зросли надходження від податку на
доходи фізичних осіб, за січень-серпень 2014 р. зросла частка ПДВ), акциз із
тютюнових виробів стабільно забезпечує 4-6% надходжень до бюджету.
Плата за
землю
4%
Ввізне мито
4%

2012

Акциз з
тютюнових
виробів
5%

ПДФО
23%
ПДВ
46%

Податок на
прибуток
18%
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Плата за
землю
4%

Ввізне мито
5%

ПДФО
24%

2013

Акциз з
тютюнових
виробів
6%

ПДВ
43%

Податок на
прибуток
18%

Плата
за
землю
Ввізне 5%
мито
5%

2014, січень-серпень

ПДФО
27%

Акциз з
тютюнових
виробів
4%

ПДВ
46%

Податок на
прибуток
13%

Рис.2. Частка акцизного податку з тютюнових виробів у порівнянні з
іншими бюджетноутворюючими податками
Джерело: Державна фіскальна служба України

Зростання надходжень від акцизного збору до бюджету протягом 20072013 рр. відбулося більше ніж у 6 разів, що вплинуло позитивно на дохідну
частину державного бюджету. Також це дало змогу збільшити частку акцизу на
тютюн серед інших податків більше ніж у 5 разів. Крім того, внаслідок
зростання ціни на тютюнові вироби збільшились надходження від ПДВ.
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2012
з тютюнових виробів
30%
43%

з алкогольних виробів
з транспортних засобів і
комплектуючих

3%

з нафтопродуктів

24%

2013
з тютюнових виробів
23%
з алкогольних виробів
49%

3%

з транспортних засобів і
комплектуючих
25%

з нафтопродуктів

2014, січень-серпень
з тютюнових виробів
32%

з алкогольних виробів
46%
з транспортних засобів і
комплектуючих

2%

20%

з нафтопродуктів

Рис.3. Частка акцизного податку з тютюнових виробів у порівнянні з
іншими акцизними податками
Джерело: Державна фіскальна служба України
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Акцизний податок з тютюну забезпечує найбільше надходжень в
порівнянні з іншими акцизними податками. Головною причиною такої переваги
над іншими акцизами є те, що в ціні сигарет акциз становив в середньому 4050%, тоді як частка акцизу в ціні інших підакцизних товарів набагато менша.
2,50

2,00

2011

2012

2013

2014

1,50

1,00

0,50

0,00

Рис. 4. Надходження до державного бюджету від тютюнових акцизів по
місяцях 2011-2014 рр., млрд. грн.
Джерело: Державна фіскальна служба України

Специфічна ставка складає основну частину надходжень, у зв’язку зі
значним її податковим навантаженням на тютюнові вироби. Порівнюючи
часовий ряд 2012-2014 рр., варто зазначити, що у 2013 р. надходження від
специфічної ставки складали більше 12 млрд. грн., що на 45% більше, ніж в
2012 р., в якому надходження склали 8,83 млрд. грн. Адвалорна ставка
забезпечила набагато менші надходження до державного бюджету після
зниження ставки у 2013 р. з 25% до 12% для сигарет з фільтром та з 20% до
12% для сигарет без фільтру – спад у 2013 р. у порівнянні з 2012 р. склав 35%.
Ситуація у 2014 р. дещо змінилася у зв’язку з тим, що акцизи активніше
підвищували. Попри очікування значного зростання доходів за І півріччя
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2014 р. бюджет отримав від тютюнових акцизів на 1,7 млрд. грн. менше, ніж у
І півріччі 2013 р. Основною причиною формального скорочення надходжень є
те, що надходження 2014 р. порівнюються зі штучно завищеними (завдяки
авансовим платежам) надходженнями перших місяців 2013 р., проте фактично
надходження були приблизно такими ж, як і у 2013 р.
У результаті підвищень ставок акцизу з 1 липня та з 1 вересня 2014 р. у
липні-жовтні 2014 р. доходи від тютюнових акцизів були на 1,64 млрд. грн.
більші, ніж у відповідному періоді 2013 р. У серпні 2014 р., вперше за всю
історію України, місячні надходження від тютюнових акцизів перевищили
рівень 2 млрд. грн. Зростання надходжень у другій половині 2014 р. дозволило
перекрити зменшення надходжень у перші місяці року, і загалом у січні-жовтні
2014 р. було отримано 15,266 млрд. грн., майже таку ж суму, як і у відповідний
період 2013 р. (15,329 млрд. грн.).
Іншою проблемою, характерною для 2014 р., було штучне збільшення
реалізації сигарет напередодні підвищення ставки акцизу «форестелінг».
Наприклад, у червні 2014 р. було реалізовано 11 млрд. сигарет з фільтром, а у
липні – лише 2,5 млрд., тоді як у червні та липні 2013 р. реалізація складала
відповідно 5,6 та 5,7 млрд. сигарет. Таким чином, лише в червні 2014 р.
надлишкова реалізація сигарет з фільтром склала приблизно 5 млрд. шт. З
1 липня акциз на 1000 сигарет з фільтром зріс на 58 грн. і, таким чином, завдяки
«форестелінгу» бюджет втратив приблизно 290 млн. грн. Аналогічним чином
приблизно на 2,5 млрд. сигарет підскочила реалізація сигарет у серпні 2014 р.,
через що бюджет втратив ще приблизно 40 млн. грн.
За даними Держстату, у 2013 р. з 8,1 мільйона українських курців
371 тисяча жила в АР Крим, 891 тисяча і 461 тисяча відповідно – в Донецькій та
Луганській областях. Таким чином, на тимчасово окупованих територіях
проживає приблизно 1 мільйон, або 12% українських курців. Але навіть
незважаючи на скорочення числа курців, зростання ставок акцизу в 2014 р. не
призвело до скорочення реалізації сигарет.

17

Таблиця 5
Номінальні та реальні надходження до бюджету від ПДВ та акцизу з
тютюнових виробів
Назва
2011
2012
Номінальні надходження від акцизу на тютюнові
вироби, млн.грн.
15291
16572
Реальні надходження від акцизу на тютюнові
вироби, млн.грн.
14932
15231
Номінальні надходження від ПДВ з тютюнових
виробів, млн.грн.
3413
3726
Реальні надходження від ПДВ з тютюнових виробів,
млн.грн.
3333
3424
ІСЦ на тютюнові вироби, %
102,4
108,8
Джерело: Державна фіскальна служба України

2014,
вересень

2013
17911,5

13692

15643

13077

3618

3107

3159

2967

114,5

104,7

Динаміка ПДВ з тютюнових виробів протягом 2011-2014 рр. знижується,
що пов’язано із зменшенням обсягів реалізації та виробництва тютюнових
виробів через підвищення ставок та відповідний спад споживання тютюнових
виробів. Проте зниження надходжень від ПДВкомпенсується зростанням
надходжень від акцизних податків. Для прикладу, у 2013 р. відбулося
зменшення ПДВ на 108 млн. грн., при цьому зростання акцизу відбулося на
1339,5 млн. грн.
Висновки.

Серед

підакцизних

виробів

найбільші

надходження

забезпечують саме тютюнові вироби (частка перевищує 40%). Протягом
2012-2014 рр. простежувалася тенденція менш активного підвищення
урядом податкових ставок у порівнянні з 2008-2012 рр. (у 2008-2012 рр.
мінімальна ставка акцизу зросла з 18 грн. до 184 грн. на 1000 сигарет з
фільтром, тобто в 10 разів, тоді як в 2012-2014 рр. вона зросла до 304 грн.,
або на 65%. Зміни до законодавства дали змогу збільшити надходження до
бюджету

від

оподаткування

тютюнових

виробів:

у

2007-2011 рр.

надходження зросли з 2,5 млрд. грн. до 15,3 млрд. грн., або в 6 разів, тоді як
у 2012 р. зростання надходжень від акцизного податку з тютюнових
виробів відбулося лише на 8,4% у порівнянні з 2011 р.; у 2013 р. фактична
сума

надходжень

від

акцизів

дорівнювала

17,9 млрд. грн.,

розмір
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«акцизного авансу» склав приблизно 1,8 млрд. грн.; надходження від
тютюнових акцизів у липні-жовтні 2014 р. зросли на 1,64 млрд. грн., а
загалом за 10 місяців 2014 р. (з урахуванням штучних негативних ефектів)
надходження збільшилися на 20%, хоча номінальна сума надходжень
залишилася на рівні 2013 р.
4. Соціально-політичні передумови для підвищення акцизів
За даними звіту ВООЗ, від вживання тютюну щороку гине понад
5 мільйонів людей, очікується, що до 2030 р. ця цифра зросте до 8 мільйонів
смертей щорічно. Дана проблема є також надзвичайно актуальною для України,
де поширеність тютюнокуріння на 2006 рік була однією із найвищих у світі.
Крім того, непрямі щорічні економічні втрати від тютюнокуріння, за деякими
оцінками, сягають в Україні 3 млрд. дол. США [7, Tobacco Atlas].
Проводити оцінку поширеності тютюнокуріння складно у зв’язку із
методологічними

проблемами:

різницею

формулювань

питань

щодо

тютюнокуріння, відмінностями розміру та складу вибірки, типом опитувань,
різними віковими межами вибірки і т.д. [Український інститут стратегічних
досліджень МОЗ, 23]
Дослідження GATS, проведене у 2010 р. щодо вживання тютюну
дорослими, показало, що на час опитування курили тютюнові вироби 28,8%
(близько 11,5 мільйона) дорослих віком від 15 років і старші. Частка курців
серед

чоловіків

склала

50,0%

(9,1 мільйона),

серед

жінок

–

11,2%

(2,5 мільйона). Щоденно курили 45,5% чоловіків та 8,9% жінок.
За даними загальнонаціонального опитування (омнібус), проведеного
Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у жовтні 2014 р. серед
населення 18 років і старше, в Україні щоденно курили 42% чоловіків та 9%
жінок [КМІС, 21].
Відповідно до даних Держстату, у 2013 р. загальна поширеність куріння
серед населення віком 12 років і старше зменшилася до 21,3% у порівнянні з
21,8% у 2012 р. Загалом у 2008-2012 рр. кількість курців в Україні скоротилася
з 10,07 мільйона осіб до 8,1 мільйона осіб, або на 20% за п’ять років. Чим
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більшим було річне зростання ставок акцизу, тим більшими були як зростання
надходжень до бюджету, так і скорочення поширеності куріння [Дані
Держстату, 24].
У той же час основним політичним чинником підвищення акцизного
податку на тютюнові вироби у найближчий час та найближчі роки може бути
Угода про асоціацію з ЄС, яка визначає основні напрями економічних реформ в
Україні, у тому числі щодо оподаткування. Угода передбачає суттєве зростання
податкового навантаження на тютюнові вироби, що матиме вплив на рівень їх
споживання та реалізації.
Висновки. Поширеність тютюнокуріння у 2006 році була однією із
найвищих у світі. Проте, в останні роки спостерігається загальна
тенденція по скороченню поширеності тютюнокуріння.
5. Основні положення УА про акциз на тютюн
Заходи

для

наближення

оподаткування

тютюнових

виробів

до

європейських стандартів визначаються ст. 352 УА. У даній статті йдеться про
«поступове зближення акцизних ставок на тютюнові вироби, наскільки це
можливо, беручи до уваги обмеження регіонального контексту, у тому числі
шляхом діалогу на регіональному рівні та відповідно до Рамкової конвенції
ВООЗ із боротьби проти тютюну 2003 року» [Угода про асоціацію з ЄС, 32].
Порядок оподаткування підакцизних товарів, таких як тютюнові вироби,
визначається Директивою Ради 2011/64/ЄС від 21.06.2011 «Про структуру та
ставки акцизного збору, що застосовується до переробленого тютюну»
[Директива ЄС, 11]. Положення Директиви повинні бути імплементовані
протягом двох років після набуття чинності УА за виключенням ст. 7.2 (єдині
ставки для сигарет з фільтром та без фільтру), ст. 8 (співвідношення
специфічного та адвалорного компонентів), ст. 9 (структурні елементи податку
на сигарети), ст. 10 (мінімальні вимоги щодо рівня ставок), ст. 11 (особливі
умови перегляду ставок), ст. 12 (особливі умови для Португалії та Франції),
ст.ст. 14.1, 14.2, 14.4 (види і розміри акцизів для тютюнових виробів окрім
сигарет), ст. 18 (визначення валютних курсів для формування розміру акцизу)
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та ст. 19 (порядок надання звіту і в необхідних випадках пропозицій, що
стосуються ставок і структури акцизу), для яких графік імплементації буде
встановлений Радою Асоціації.
Кожна держава-член ЄС може застосовувати загальний акцизний збір
(податок) (специфічна складова плюс адвалорна складова без урахування ПДВ),
розмір якого повинен в кінцевому випадку скласти не менше 60% від
середньозваженої роздрібної ціни сигарет, що відпускаються для споживання, і
не повинен бути нижчим 64 євро, а протягом 2014-2018 рр. він повинен зрости
до 90 євро.
Від держав-членів ЄС, що встановили акцизний збір/податок у розмірі, як
мінімум, 101 євро за 1000 сигарет від середньозваженої роздрібної ціни, не
вимагається дотримуватись мінімального 60-відсоткового рівня мита.
Сигари та сигарили обкладаються акцизом у розмірі 5% від роздрібної
ціни, включаючи всі податки, або 12 євро за 1000 одиниць або за кілограм.
Дрібно рублений тютюн (для скручування сигарет) обкладається акцизом
загальним розміром не менше ніж 40% від середньозваженої роздрібної ціни
дрібно рубленого тютюну, призначеного для скручування сигарет, що
відпускається для споживання, або 40 євро за кілограм. Загальний збір
(податок) на сигарети має складати не менше 43% від середньозваженої
роздрібної ціни дрібно рубленого тютюну, призначеного для скручування
сигарет, що відпускається для споживання, або 47 євро за кілограм.
Щодо іншого тютюну для паління, то загальний розмір акцизу має
складати не менш 20% від роздрібної ціни, включаючи всі податки, або 22 євро
за кілограм.
Стан імплементації УА щодо оподаткування тютюнових виробів. У
2012 р. було внесено зміни до підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення»
Податкового кодексу щодо коригування ставок акцизного податку. Положення
розділу VI

«Акцизний

податок»

Податкового

кодексу

спрямовані

на

наближення законодавства України в частині оподаткування акцизами до норм
і стандартів ЄС та на забезпечення ефективного застосування податкового
законодавства як платниками податків, так і контролюючими органами.
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Положення Податкового кодексу приведені у відповідність до вимог ст. 7
«Про загальну режимі акцизних зборів» Директиви Ради Європи 2008/118/ЕС
від 16.12.2008 у частині виникнення податкового зобов’язання в момент
випуску підакцизного товару до споживання. У ст. 216 зазначеного Кодексу
вводиться поняття виникнення податкового зобов’язання у разі втрати
підакцизного товару і передачі для власного споживання.
Ст. 215 Податкового кодексу закріплений діючий перелік підакцизних
товарів, встановлені специфічні ставки акцизного податку в гривнях
(алкогольні напої та тютюнові вироби) і адвалорні ставки для оподаткування
сигарет, що відповідає діючому законодавству і узгоджується зі світовим
досвідом акцизного оподаткування, зокрема в країнах-членах ЄС (Директива
Ради Європи 2011/64/ЕС від 21.06.2011 про структуру і ставки акцизів, які
застосовуються до тютюнових виробів).
Найбільшим викликом

наближення

українського законодавства до

європейського в частині акцизного оподаткування є гармонізація податкових
ставок та мінімального акцизного зобов’язання.
Наразі в Україні мінімальна ставка акцизу на 1000 сигарет з фільтром
становить 304,1 грн. (=16 євро), що в більш ніж в 5 разів менше рівня ЄС –
90 євро. Середня ціна сигарет в Україні становить приблизно 13,5 грн. за пачку
і частка акцизу в ній дорівнює 45%, тоді як Директива ЄС вимагає, щоб ця
частка була більше 60%.
Специфічні ставки акцизу на сигарети без фільтру в Україні є в 2,28 разів
меншими, ніж на сигарети з фільтром. Ст. 7.2 Директиви 2011/64/ЄС вимагає,
щоб всі сигарети обкладалися однаковим податком.
Міністерство фінансів розробило своє бачення наближення ставок на
тютюн до європейського розміру. Передбачається протягом двох наступних
років зрівняти ставки акцизу на сигарети з фільтром і без фільтру, підвищувати
специфічну ставку та мінімальне акцизне зобов’язання на 20% до 2024 р.,
зробити відстрочку підняття ставок у 2015 р.
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Рис.5. Пропозиції Мінфіну щодо гармонізації акцизних ставок на
тютюнові вироби
Джерело: Міністерство фінансів

Незрозумілим є відтермінування підняття ставок до 2016 р. Такі дії
відтягують час для гармонізації, що може мати негативні наслідки у вигляді
«форестелінгу» у майбутньому. Акцизні ставки на тютюнові вироби повинні
підніматися щорічно рівними відсотками до європейського рівня для
досягнення максимально позитивного результату.
Зрівняння податкових ставок для сигарет з фільтром та без фільтру
збільшить надходження до бюджету та підвищить ціну на сигарети без фільтру,
популярність яких зростає в останні роки у зв’язку із ціновою доступністю. Це,
в свою чергу, зменшить стимули до споживання сигарет низької цінової
категорії та полегшить адміністрування акцизного податку.
Висновки. Згідно з вимогами чинної Директиви ЄС з 1 січня 2014 р.
повний акциз на сигарети повинен становити принаймні 60% від
середньозваженої роздрібної ціни на сигарети, випущені для споживання,
та повинен бути не менше ніж 90 євро на 1000 сигарет незалежно від
середньозваженої роздрібної ціни (для деяких країн 64 євро до 2018 р.).
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Щоб гармонійно досягнути

рівня ЄС,

необхідним

є щорічне

підвищення специфічних ставок акцизного збору (податку) з 1 січня
кожного року, автоматичне щорічне підвищення мінімального акцизного
збору (податку) з 1 січня кожного року, фіксація адвалорної ставки акцизу,
поступова конвергенція ставок на сигарети з фільтром та без фільтру.
6. Міжнародний досвід наслідків підвищення акцизу на тютюнові
вироби.
Підвищення податків на тютюн є одним із найбільш потужних
інструментів, які застосовує держава для контролю за обігом сигарет. Основна
ціль, яку переслідують органи влади різних країн світу при підвищенні акцизів
на тютюн, – це скорочення споживання, що веде до скорочення смертності від
тютюнокуріння. На додаток до цієї основної мети податкова політика має
сприяти зростанню надходжень до державного бюджету та скороченню
нелегального обігу сигарет між країнами.
За розрахунками ВООЗ, якщо всі країни збільшать акцизи на кожну пачку
сигарет на 50%, то кількість курців скоротиться на 49 мільйонів осіб, що
дозволить запобігти щонайменше 11 мільйонам випадків смерті. В середньому
збільшення шляхом підвищення податків ціни на тютюнові вироби на 10%
скоротить споживання тютюну на 4% у країнах із високим рівнем доходів і
приблизно на 5% у країнах із низьким і середнім рівнями доходів [Європейське
регіональне бюро ВООЗ, 15].
Оскільки саме підняття податків є найбільш ефективним способом
зменшення споживання тютюну та поширеності куріння, ВООЗ рекомендує
зростання ставок акцизу принаймні до рівня 70% від роздрібної ціни, що в свою
чергу призведе до скорочення загального рівня куріння та упередження куріння
серед молоді.
Безпосередній результат підвищення податків на тютюнові вироби
значною мірою залежить від способу оподаткування. Справа в тому, що при
встановленні податкових ставок на сигарети слід враховувати місцеву
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специфіку, включаючи рівень оподаткування в сусідніх країнах і структуру
акцизного податку (адвалорну або специфічну).
В Україні з вересня 2014 р. всі сигарети з фільтром ціною вище 15,4 грн. за
пачку (при середній ціні 13,5 грн.) обкладаються однаковим мінімальним
акцизом (6,08 грн. за пачку). Адвалорний акциз лише незначним чином
підвищує загальний рівень акцизу, наприклад, для сигарет Marlboro 19,5 грн. за
пачку акциз складає 6,50 грн., лише на 7% вище мінімального акцизу. Тобто
наразі Україна фактично застосовує модель простого податку, яка не
призводить до зростання цінового розриву між дорогими і дешевими марками
сигарет.
У Російській Федерації в 2010-2014 рр. мінімальна специфічна ставка
акцизу на сигарети з фільтром щорічно зростала більш ніж на 40%, загалом з
177 до 1040 руб. З 2012 р. у РФ сигарети без фільтру обкладаються тими
самими ставками, що і сигарети з фільтром. У результаті доходи бюджету
зросли з 80 млрд. руб. в 2009 р. до 253 млрд. руб. у 2013 р. У 2015 р. (закон від
24.11.2014 № 366-ФЗ) мінімальна специфічна ставка зростає до 1330 руб. (=400
гривень, на 31% вище, ніж чинна ставка на сигарети з фільтром в Україні), а
адвалерна зростає до з 8,5% до 11% максимальної роздрібної ціни, тобто
фактично буде вища, ніж в Україні.
Оподаткування тютюнових виробів в Європейському регіоні має свої
особливості. Саме Європейський регіон вважається світовим лідером зі
зростання податків на тютюнові вироби.
У

28 країнах-членах

Європейського

Союзу

податкова

політика

визначається законодавчими ініціативами ЄС. Останній із таких законів,
Директива Ради ЄС 2011/64 від 21.06.2011 про структуру та ставки акцизного
мита на тютюнові вироби промислового виробництва, встановлює для країн ЄС
наступні ставки акцизу:
•

мінімальне акцизне мито в розмірі 60% від роздрібної ціни сигарет (для

деяких країн до 2018 р. – 57%);
•

мінімальне акцизне мито в розмірі 90 євро на 1000 сигарет незалежно

від їх роздрібної ціни (для деяких країн 64 євро до 2018 р.).
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Таблиця 6
Середнє акцизне навантаження (євро на 1000 сигарет) в нових країнах ЄС
у 2004-2013 рр.
Польща
Чехія
Словаччина
Угорщина
Словенія
Литва
Латвія
Естонія
Румунія
Болгарія

2004
27
29
39
42
47
21
12
26
14
20

2005
33
31
40
46
50
21
14
30
17
19

2006
43
41
52
51
56
20
16
34
28
37

2007
45
58
50
49
61
25
23
35
39
35

2008
54
66
60
61
64
37
45
48
45
41

2009
64
75
78
68
67
45
68
64
55
51

2010
64
76
78
67
71
68
69
67
74
76

2011
77
82
86
67
80
65
72
75
79
77

2012
75
83
83
78
86
69
76
85
77
77

2013
87
84
91
89
97
73
80
88
80
79

2014
93
84
93
89
101
73
83
94
84
79

Джерело: [Єврокомісії, 35]

За останні роки Європа досягла в цій області величезного прогресу. З 2008
по 2012 рр. кількість держав-членів Європейського регіону, де податкова
складова ціни найпопулярнішої марки сигарет перевищує 75% (мінімальний
рекомендований ВООЗ рівень), збільшилася з 15 до 26.
При вступі до Євросоюзу нові члени приводять свої акцизи у відповідність
до вимог ЄС. Деякі країни (Кіпр і Мальта) зробили це відразу. Іншим членам
було відведено для цього певний термін: Чехії та Словенії до 2007 р, Польщі до
2008 р, Естонії, Латвії та Литві до 2009 р. Підсумок: після вступу до Євросоюзу
лише з 2004 по 2008 рр. ціни на сигарети в країнах Балтії та Польщі зросли
більше ніж в 2 рази, акцизи підвищилися на сотні відсотків, що призвело до
падіння попиту на тютюн і зниження рівня куріння.
У Туреччині ставка акцизів на тютюнові вироби постійно збільшується з
2008 р. і становить на даний момент 84,2%; поряд з цим у країні була введена
заборона на куріння в приміщеннях і на рекламу тютюнових виробів. Це
призвело до того, що в період з 2008 по 2012 рр. відносне скорочення
поширеності куріння склало 13%. Таким чином, поширеність куріння серед
дорослих знизилася за цей період з 31,2% до 27,1%.
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Досить цікавим видається досвід Балтійських держав. Латвія, Литва та
Естонія приєдналися до ЄС у 2004 р., і це вимагало від них, в тому числі,
підвищення акцизів на тютюн.
Починаючи з 2005 р., Латвія, яка мала найнижчу ставку акцизу,
підвищувала ставки щорічно до 2010 р., в той час як дві інші країни мали
відносно значні періоди (по 2,5 роки), протягом яких ставки залишались
незмінними. Протягом 2008 р. Естонія підвищила специфічну ставку з 275 до
500 крон та адвалорну – з 26% до 31%, Литва протягом 2008-2009 рр.
підвищила специфічну ставку з 66 до 132 літів та адвалорну ставку з 15% до
25%. На додаток у 2009 р. всі три країни у зв’язку з економічною рецесією були
змушені підняти ПДВ. У результаті, після зміни податкових ставок в 20042010 рр., загальна ставка акцизу у всіх трьох країнах перевищила норму, яку на
той момент вимагало європейське законодавство [Красовский К., 5].
Політика оподаткування тютюну в Балтійських країнах у 2004-2011 рр.
привела до наступних результатів. Загальне (легальне і нелегальне) споживання
сигарет скоротилося на 30% в Латвії та Литві та на 10% в Естонії; поширеність
щоденного куріння знизилася на 10-20%; контрабанда сигарет з Балтійських
країн скоротилася; рівні контрабанди сигарет в Литву й Естонію майже не
змінилися; щорічні надходження від тютюнових акцизів до бюджетів трьох
країн, разом узятих, зросли втричі.
Висновки. Загальносвітова практика оподаткування тютюнових
виробів полягає у послідовній політиці зростання акцизного навантаження
на тютюнові вироби з метою скорочення їх споживання. Така політика,
крім

скорочення

споживання

тютюну,

призводить

до

зростання

надходжень до державного бюджету.
Акцизна політика ЄС передбачає систематичне підвищення ставок
акцизу для скорочення споживання тютюнових виробів. Завдяки росту
акцизів та інших заходів контролю за тютюном у 28 країнах ЄС загалом
продаж сигарет та тютюну для самокруток у 2002-2013 рр. скоротився на
26% за 12 років, сумарні доходи від оподаткування тютюнових виробів
зросли на 27%.
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7. Сценарії зміни акцизних ставок на тютюнові вироби та їх економічні
наслідки (модель)
Сценарії підвищення акцизів на сигарети. Даним дослідженням
пропонується аналіз трьох сценаріїв щодо підвищення акцизу в контексті
виконання умова Угоди про Асоціацію з ЄС. Кожен сценарій відображає, як
зміна податкової ставки впливає на обсяг виробництва тютюнових виробів, їх
споживання та надходження до бюджету:
Сценарій 1 – сценарій Міністерства фінансів (Рис.5).
Сценарій 2 – акцизи збільшуються рівномірно на 20% щороку починаючи з
2015 р. для досягнення ставок на рівні ЄС ( 2024 р.), а також відбувається
зрівняння ставок без фільтрових сигарет з сигаретами з фільтром.
Сценарій 3 – акцизи збільшуються рівномірно на 30% щороку починаючи з
2015 р. для досягнення ставок на рівні ЄС (2021 р.), а також відбувається
зрівняння ставок безфільтрових сигарет із сигаретами з фільтром.
Перший сценарій відповідає пропозиціям Мінфіну. Цей сценарій варто
вважати найліберальнішим, він передбачає відстрочку у піднятті акцизів та не
враховує реальний курс гривні.
Другий сценарій передбачає досягнення ставок на рівні ЄС протягом
наступних одинадцяти років і розміру мінімального акцизного зобов’язання
90 євро за 1000 сигарет відповідно до Директиви Ради 2011/64/ЄС від
21.06.2011. Даний сценарій вважається компромісним, оскільки дозволяє
досягнути зростання надходжень до бюджету з помірним впливом на обсяги
виробництва.
Третій сценарій є більш жорстким для товаровиробників, оскільки
передбачається найбільше щорічне підняття акцизних ставок у розмірі 30%, що
може сильно вплинути як на поведінку товаровиробників, так і на поведінку
споживачів.
Основні припущення, які використовувалися під час моделювання:


зростання

акцизних

ставок

на

тютюнові

вироби

виробники

компенсують зростанням ціни, безподаткова частка ціни на тютюнові вироби
зростає на рівень інфляції;
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застосовані наступні розрахункові дані: еластичність по ціні -0,3 та по

доходу 0,4;


досягнення розміру мінімального акцизного зобов’язання 90 євро за

1000 сигарет відповідно до Директиви Ради 2011/64/ЄС;


прогноз довший за історичний період, за яким наявні статистичні дані,

тому після 2017 р. продовження тенденцій є умовним;


розрахункові ставки інфляції відображені у табл. 7, за основу взятий

довгостроковий прогноз МВФ по Україні.
Таблиця 7
Прогнозування рівня інфляції, грудень до грудня, %
Інфляція

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,5

19,0

9,0

6,9

5,9

4,6

4,1

4,9

4,5

4,5

4,6

4,6

Економетрична специфікація моделі залежності реалізації сигарет
На обсяги реалізації сигарет мають впливати ціна сигарет та доходи
споживача, при чому зростання ціни зменшує обсяги реалізації (як за рахунок
меншого споживання, так і за рахунок нелегального – контрабандного і
контрафактного – продажу), а зростання доходів – збільшує. Для оцінки
доходів ми використали дані про середню зарплату, оскільки дані про доходи
домогосподарств обраховуються лише на квартальній основі, що значно
скорочує кількість спостережень. Через те, що в Україні інфляція часто
перевищує 10% на рік, ми перевели як ціни сигарет, так і зарплати, у реальний
вимір, в обох випадках використовуючи зміну в індексі споживчих цін в якості
дефлятора через значну інерційність, що можна пояснити звичкою до
споживання сигарет, та для прибирання фактору сезонності до моделі включено
реалізацію сигарет із лагом у 12 місяців. Для додаткового зменшення коливань
та отримання зручних для інтерпретації коефіцієнтів еластичності змінні було
переведено у логарифмічну форму.
Модель обраховано на 79 спостереженнях із січня 2008 по липень 2014 рр.
методом звичайних найменших квадратів.
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LOG(реалізація) = 2.00 - 0.28*LOG(ціна) + 0.4*LOG(зарплата) +
0.63*LOG(реалізація(t-12))
Усі коефіцієнти є статистично значимими при 99-відсотковому рівні
надійності, що свідчить про коректність включення їх до моделі, усі
коефіцієнти мають очікувані знаки.
Залежна змінна: LOG(реалізація)
Стандартна
tЗмінна
Коефіцієнт похибка
статистика Імовірність
C
2.00
1.26
1.59
0.12
LOG(ціна)
-0.28
0.07
-4.23
0.00
LOG(зарплата)
0.40
0.14
2.80
0.01
LOG(реалізація(t12))
0.63
0.08
8.14
0.00
R2
Скоригований R2
Логарифмічна
правдоподібність
F-статистика

0.68
0.67
52.57
52.75
9.6
9.4
9.2
9.0
8.8

.4

8.6
.2

8.4

.0
-.2
-.4
2008

2009

2010
Residual

2011
Actual

2012

2013

2014

Fitted

Рис.6. Основні характеристики моделі
Джерело: розрахунки експертів МЦПД

Результати сценарного прогнозу.
Сценарій 1
Сценарій 1 відображає бачення Міністерства фінансів України щодо
підвищення акцизних ставок на тютюнові вироби у контексті імплементації УА
(Рис. 5). Передбачається, що щорічне підвищення ставок на 20% почнеться з
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2016 р. і необхідна ставка 90 євро буде досягнута у 2024 р. Проте Мінфін
застосовує занадто оптимістичні прогнози щодо курсу гривні відносно євро
(береться курс 16,7 грн.за євро). Станом на 16 грудня офіційний курс євро
становив 19,6 грн., тому в майбутніх періодах він очікувано буде зростати, що
означає, що досягнення мінімального акцизного зобов’язання, визначеного
директивою ЄС, за розрахунками Мінфіну, має відбутися пізніше 2024 р.
Використавши припущення Мінфіну щодо динаміки підвищення акцизних
ставок, ми спрогнозували обсяги надходжень до бюджету та реалізації
тютюнових виробів. Відповідно до отриманих результатів, у 2024 р. обсяг
реалізації тютюнових виробів складе 65,9 млрд. шт., що майже на 6% менше,
ніж очікувано

на кінець

2014 р.

Доходи до

бюджету зростуть

до

106,3млрд. грн., що на 84,3 млрд. грн. більше, ніж очікується у 2014 р.
Таблиця 8.
Прогноз реалізації оподаткованих сигарет та доходів від акцизу з
тютюнових виробів відповідно до сценарію 1
реалізація
оподатковани
х сигарет,
млрд. шт
доходи від
акцизу млрд.
грн.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

69,9

71,1

71,9

70,1

69,5

68,6

68,1

67,5

66,9

66,1

65,9

22,0

22,5

27,2

31,8

37,8

44,7

53,2

63,2

75,0

88,9

106,3

Джерело: розрахунки експертів МЦПД

Відповідно до отриманих результатів у 2024 р. ціна на пачку сигарет
складатиме – 53,05 грн. (зростання ціни більше ніж у 3 рази), при цьому
безподаткова частина ціни складатиме 12,8 грн., а сукупні податки –40 грн. У
цьому варіанті адвалорна ставка акцизу почне працювати лише для сигарет з
безподатковою часткою ціни 28,3 грн., що дорівнює ціні 16,8 грн. у 2014 р., тоді
як наразі безподаткова ціна найдорожчої із поширених марок сигарет
(Parliament) наразі складає 12,3 грн. Наразі це означає, що адвалорна ставка
перестане працювати, а всі сигарети будуть обкладатися однаковою ставкою
податку на рівні мінімального специфічного акцизу.
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Таблиця 9.
Прогноз структури ціни на сигарети відповідно до сценарію 1
ціна без
акцизу і
ПДВ
податки
сукупно
Загальн
а ціна

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

518

576

639

702

763

827

903

984

1073

1174

1284

833
1351

845
1421

1003
1642

1191
1893

1413
2176

1678
2505

1996
2899

2375
3359

2829
3902

3372
4546

4021
5305

Джерело: розрахунки експертів МЦПД

Даний сценарій дасть змогу скоротити обсяг споживання сигарет та
збільшити надходження до бюджету, проте відстрочка щодо підвищення ставок
на один рік (2015 р.) та зрівняння ставок на сигарети з фільтром та без фільтру
протягом двох років не дозволяють отримати максимально позитивний
результат від підвищення ставок, оскільки дане створює додаткові стимули для
виробників обрати тактику випередження (форестелінг). Ця політика також
призведе до того, що реалізація сигарет в 2015-2018 рр. буде вище, ніж 2014 р.,
що неприйнятно з точки зору громадського здоров’я. Також у ці роки буде
зберігатися величезна різниця між ціною сигарет в Україні (в середньому
менше 1 євро за пачку), тоді як у ближніх країнах ЄС середня ціна пачки
сигарет складає 2,8-3,4 євро. Це стимулює нелегальний вивіз сигарет з України
до ЄС і може зашкодити скорішому запровадженню безвізового режиму між
Україною та ЄС.
Сценарій 2
Відповідно

до сценарію 2 передбачається

підвищення

специфічної

акцизної ставки та мінімального зобов’язання на тютюнові вироби у контексті
імплементації УА щорічно на 20%. Ставки на сигарети з фільтром та без
фільтру вирівнюються вже в 2015 р. Передбачається, що щорічне підвищення
ставок почнеться з 2015 р. і необхідна ставка 90 євро буде досягнута на початку
2024 р. При побудові сценарію була врахована інфляція, яка визначається
відповідно до довгострокового прогнозу МВФ, – у 2015-2016 рр. очікуються
відносно високі темпи інфляції, проте в довгостроковій перспективі інфляція
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буде спадати. Курс євро до гривні брався станом на 16 грудня 2014 р. –
19,6 грн. за євро.
Таблиця 10.
Прогноз зміни акцизних ставок відповідно до сценарію 2
Назва

Ставка

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

227,33

272,79

327,35

392,82

471,39

565,66

678,80

814,56

977,47

1172,97

1407,56

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

мін.з

304,7

365,64

438,76

526,52

631,82

758,19

909,82

1091,79

1310,15

1572,18

1886,62

спец

101,72

272,79

327,35

392,82

471,39

565,66

678,80

814,56

977,47

1172,97

1407,56

адвал

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

мін.з

133,35

365,64

438,76

526,52

631,82

758,19

909,82

1091,79

1310,1

1572,18

1886,62

спец
Сигарети
з
фільтром
Сигарети
без
фільтру

адвал

Джерело: розрахунки експертів МЦПД

Відповідно до отриманих результатів у 2024 р. обсяг реалізації
оподаткованих сигарет тютюнових виробів складе 63,6 млрд. шт., що майже на
8,6% менше, ніж очікувано на кінець 2014 р. Доходи до бюджету зростуть до
123 млрд. грн., що на 101 млрд. грн. більше, ніж очікується у 2014 р.
Зміни обсягу виробництва, як показала модель, будуть майже такими ж, як
і обсяг реалізації оподаткованих сигарет. Варто зазначити, що обсяги експорту
та імпорту тютюнових виробів у порівнянні з реалізацією на внутрішньому
ринку, є значно нижчими, що також впливає на те, що обсяги споживання і
виробництва будуть скорочуватися або зростати майже однаковими темпами.
Таблиця 11.
Прогноз реалізації оподаткованих сигарет та доходів від акцизу з
тютюнових виробів відповідно до сценарію 2
реалізація
оподатковани
х сигарет,

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

69,9

69,1

68,6

68,1

67,7

67,2

66,7

66,1

65,3

64,5

63,6

22,0

26,1

31,1

37,0

44,1

52,4

62,4

74,1

87,8

104,0

123,0

млрд. шт.

доходи від
акцизу,
млрд. грн.

Джерело: розрахунки експертів МЦПД

Відповідно до отриманих результатів у 2024 р. ціна на пачку сигарет
складатиме – 61,06 грн. (зростання ціни майже у 5 разів), при цьому
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безподаткова частина ціни складатиме 13,2 грн., а сукупні податки – майже
48 грн.
Таблиця 12.
Прогноз структури ціни на сигарети відповідно до сценарію 2
ціна без
акцизу і
ПДВ
податки
сукупно
Загальна
ціна

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

518

584

648

713

776

843

922

1007

1101

1207

1324

833

992

1180

1403

1668

1984

2363

2816

3357

4006

4782

1351

1576

1828

2116

2444

2827

3285

3823

4458

5214

6106

Джерело: розрахунки експертів МЦПД

Даний сценарій дасть змогу скорити обсяг споживання сигарет та
збільшити надходження до бюджету суттєво більше, ніж Сценарій 1.
Сценарій 3
Відповідно

до сценарію 3 передбачається

підвищення

специфічної

акцизної ставки та мінімального зобов’язання на тютюнові вироби у контексті
імплементації УА щорічно на 30%. Передбачається, що щорічне підвищення
ставок почнеться з 2015 р. і необхідна ставка 90 євро буде досягнута в 2021 р.
при курсі 19,7 грн. за євро. При побудові сценарію була врахована інфляція, яка
визначається відповідно до довгострокового прогнозу МВФ, – у 2015-2016 рр.
очікуються відносно високі темпи інфляції, проте в довгостроковій перспективі
інфляція буде спадати.
Таблиця 13.
Прогноз зміни акцизних ставок відповідно до сценарію 3
Назва

Ставка

Сигарети спец
адвал
з
фільтром мін.з
Сигарети спец
адвал
без
фільтру
мін.з

2014
227,33
12
304,7
101,72
12
133,35

2015
295,52
12
396,11
295,52
12
396,11

2016
384,18
12
514,94
384,18
12
514,94

2017
499,44
12
669,42
499,44
12
669,42

2018
649,27
12
870,25
649,27
12
870,25

2019
844,06
12
1131,33
844,06
12
1131,33

Джерело: розрахунки експертів МЦПД

2020
1097,27
12
1470,72
1097,27
12
1470,72

2021
1426,46
12
1911,94
1426,46
12
1911,94
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Відповідно до отриманих результатів у 2021 р. обсяг споживання
тютюнових виробів складе 551,8 млрд. шт., що на 25% менше, ніж очікувано на
кінець 2014 р. Темпи зниження реалізації (25% за 7 років) є меншими, ніж в
10 нових країнах ЄС в 2007-2013 рр. (31% за 6 років). Доходи до бюджету
зростуть до 101,4 млрд. грн., що на 79,4 млрд. грн. більше, ніж очікується у
2014 р.
Як і для двох попередніх сценаріїв, зміни обсягу виробництва будуть
майже такими ж, як і обсяг споживання.
Таблиця 14.
Прогноз реалізації оподаткованих сигарет та доходів від акцизу з
тютюнових виробів відповідно до сценарію 3
реалізація
оподаткованих
сигарет,
млрд. шт.
доходи від
акцизу млрд.
грн.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

69,9

68,2

66,1

63,7

61,0

58,1

55,0

51,8

22,0

27,9

35,1

43,9

54,5

67,4

82,9

101,4

Джерело: розрахунки експертів МЦПД

Відповідно до отриманих результатів у 2021 р. ціна на пачку сигарет
складатиме – 59,12 грн. (зростання ціни більш ніж у 4 рази), при цьому
безподаткова частина ціни складатиме 11 грн., а сукупні податки – 48 грн. Але
навіть при такому зростанні лише в 2021 р. ціна сигарет в Україні досягне
чинного рівня цін на сигарети в Польщі та інших ближніх країн ЄС. Це означає,
що контрабанда сигарет із України в ЄС буде мати місце, хоч її обсяги можуть
скоротитися.
Таблиця 15.
Прогноз структури ціни на сигарети відповідно до сценарію 3
ціна без
акцизу і ПДВ
податки
сукупно

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

518

588

658

731

807

890

993

1111

833
1351

1066
1654

1365
2022

1749
2480

2245
3052

2887
3777

3720
4714

4800
5912

Загальна ціна

Джерело: розрахунки експертів МЦПД
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Сценарій 3 є достатньо жорстким для виробників, оскільки ставки будуть
підвищуватися щорічно на 30%. Проте він є найкращим з точки зору
наповнення бюджету. Також різке підвищення ставок може на певному етапі
призвести до скорочення контрабанди тютюнових виробів з України до країн
ЄС. При цьому зростання контрабанди сигарет з Росії не варто очікувати, бо
наразі ставка акцизу на сигарети в РФ вище, ніж в Україні, а в 2015 р.
мінімальна ставка зросте в РФ на 28%.
80,0
Сценарій 1:сценарій
Мінфіну

70,0
60,0
50,0

Сценарій 2:
підвищення
специфічного акцизу
на 20% щороку

40,0
30,0
20,0
10,0

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

0,0

Сценарій 3:
підвищення
специфічного акцизу
на 30% щороку

Рис.7. Результати сценарного прогнозу для споживання та
виробництва, у млрд. шт.
Джерело: розрахунки експертів МЦПД

Відповідно до усіх сценаріїв обсяг споживання у довгостроковій
перспективі внаслідок підвищення акцизних ставок буде спадати. Найбільший
спад забезпечить реалізація третього сценарію (майже на 25%). Сценарій 2
також відображає значний спад (на 8,6%), проте сценарій, визначений
Мінфіном, забезпечить найменший спад. Причиною цьому є те, що відстрочка
на один рік у підвищенні акцизів зумовлює зростання собівартості тютюнових
виробів через девальвацію гривні та менше зниження реальної ціни у 2015 р.
Зменшення споживання могло би бути більшим, проте його зростання
пов’язано з додатною еластичністю по доходах, які згідно з прогнозами МВФ у
довгостроковій перспективі будуть зростати.
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Темп спаду споживання тютюнових виробів у довгостроковій перспективі
може помінятися, по-перше, очікуване зростання добробуту населення у
післякризовому періоді (відповідно до прогнозів МВФ починаючи з 2016 р.)
дасть змогу домогосподарствам збільшувати витрати на купівлю тютюнових
виробів; по-друге, у довгостроковому періоді у споживачів є час переглянути
свої споживачі настрої та адаптуватися до змін, тому споживання тютюнових
виробів може частково збільшуватися; по-третє, за деякими технічними
моментами моделювання – прогноз довший за історичний період, за якими
були наявні статистичні дані.
Також побудована модель дала можливість зробити висновок, що попри
очікуване зростання споживання сигарет без фільтру, що пов’язано з переходом
споживачів на сигарети нижчої цінової категорії через зростання цін, в Україні
кількість таких випадків є не значною. Щодо споживання контрабандної та
контрафактної продукції, то фактор споживання нелегальної продукції також
включався на рівні 2-5% від споживання, відповідно до оцінок міжнародних
організацій та представників тютюнового ринку. Рівень нелегального продажу
тютюнових виробів є на відносно низькому рівні, оскільки різниця в цінах із
сусідніми країнами є не значною і вони також декларують зростання акцизних
ставок у майбутніх роках, тому стимулів до різкого зростання контрабанди
майже немає. Крім того, зростання контрабанди тютюнових виробів можливе, в
першу чергу, за рахунок неефективної роботи митних та правоохоронних
органів, тому реформа даної гілки влади залишається актуальною.
Зміни обсягу виробництва, як показала модель, майже будуть такими ж, як
і обсяг споживання, тому в контексті скорочення обсягів виробництва сценарій
3 також буде найбільш привабливим. Варто зазначити, що обсяги експорту та
імпорту тютюнових виробів у порівнянні з реалізацією на внутрішньому ринку
є значно нижчими, що також впливає на те, що обсяги споживання і
виробництва будуть скорочуватися або зростати майже однаковими темпами.
Доходи бюджету.
Акцизний податок з тютюнових виробів забезпечує значну частку доходів
у структурі доходів Державного бюджету. В умовах погіршення економічної
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ситуації та постійного бюджетного дефіциту додатковим джерелом надходжень
може стати зростання акцизних ставок на тютюнові вироби. Дані заходи
відповідають директивам ЄС, які повинні бути імплементовані в Україні
найближчим часом. Тому державна політика щодо оподаткування тютюнових
виробів має бути спрямована на щорічне зростання ставок та зрівнювання
розміру ставок на сигарети з фільтром та без фільтру. Всі три сценарії
призводять до значного підвищення доходів державного бюджету від
оподаткування

тютюнових

виробів.

Сценарій 3

забезпечить

найбільше

зростання доходів, оскільки у кожному наступному році різниця в доходах між
Сценарієм 3 та Сценаріями 1 і 2 зростає.
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Мінфіну
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підвищення
специфічного акцизу
на 20% щороку
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Сценарій 3:
підвищення
специфічного акцизу
на 30% щороку

Рис.8. Результати сценарного прогнозу для надходжень до бюджету, у
млрд. грн.
Джерело: розрахунки експертів МЦПД

Висновки. Фізичні обсяги споживання сигарет внаслідок зростання
ставки акцизу знижуються, що також є характерним і для обсягів
виробництва. Ці темпи могли би бути вищими, однак додатна еластичність
по ціні частково перекриває від’ємну еластичність по ціні.
Доходи бюджету при підвищенні акцизних ставок зростатимуть, проте
ці темпи зростання буде нижчими за темпи зростання ставок акцизу.
Проблемою є те, що при пропонованому підвищенні специфічної ставки та
мінімального акцизного зобов’язання відбувається фактична ліквідація
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адвалорного акцизу, мінімальний акциз буде дорівнювати середньому
Проте потрібно враховувати, що при різкому зростанні акцизних ставок
зменшується рівень контрабанди тютюнових виробів із України, а отже, і
кількість оподаткованих сигарет.
8. Аналіз отриманих результатів: висновки та рекомендації
У ході проведення дослідження нами було проаналізовано стан державної
акцизної політики щодо оподаткування тютюнових виробів, визначено основні
вимоги УА, проведено огляд ринку тютюнових виробів у 2012-2014 рр.,
оцінено соціально-політичні передумови, розглянуто міжнародний досвід
підняття акцизних ставок на тютюнові вироби, а також побудовано сценарний
прогноз змін акцизних ставок на тютюнові вироби та їх економічні наслідки.
Основні висновки та рекомендації.
1. Питання

підвищення

рівня

оподаткування

тютюнових

виробів

актуалізувалося у зв’язку з необхідністю імплементації УА, відповідно до якої
середнє акцизне навантаження має сягати 90 євро на 1000 шт. сигарет.
Очікується, що таке зростання акцизного зобов’язання дозволить частково
знизити споживання сигарет та значно збільшити бюджетні надходження.
Органами державної влади України вже висуваються пропозиції щодо сценаріїв
зміни акцизних ставок для виконання вимог УА, однак кінцеве рішення буде
прийматися Радою Асоціації.
2. В той же час існують нагальні виклики сьогодення, які змушують уряд
та парламент, можливо, переглянути ставки акцизів на тютюн ще до кінця 2014
року у зв’язку із 1) активним пошуком додаткових джерел надходження до
Держбюджету у період жорсткого дефіциту коштів, 2) значним зростанням
індексу споживчих цін, відносно якого існує законодавча вимога щорічного
коригування ставки акцизу, та 3) політичною доцільністю демонстрації
здатності уряду мобілізувати внутрішні ресурси для продовження державних
запозичень від міжнародних фінансових інституцій.
3. Міжнародний досвід протягом останніх років засвідчує загальну
тенденцію скорочення споживання сигарет, що зумовлена покращенням
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добробуту,

жорстким

обмеженням

реклами

тютюнових

виробів,

запровадженням заборони куріння у громадських місцях та всередині усіх
громадських та робочих приміщень, пропагуванням здорового способу життя
та зростанням акцизних ставок на тютюнові вироби.
4. Змодельований сценарний прогноз дав можливість зробити наступні
висновки щодо необхідного підвищення ставок акцизу у зв’язку з вимогами
УА: 1) на момент досягнення ставки 90 євро, найбільше надходжень до
бюджету забезпечить Сценарій 3 (підвищення специфічної акцизної ставки та
мінімального зобов’язання на тютюнові вироби у контексті імплементації УА
щорічно на 30%. Передбачається, що щорічне підвищення ставок почнеться з
2015 р. і необхідна ставка 90 євро буде досягнута в 2021 р. при курсі 19,6 грн.
за євро), оскільки, у кожному наступному році зростатиме різниця в доходах
між Сценарієм 3 та Сценаріями 1 і 2. Сценарій 1 це «сценарій Мінфіна» , що
передбачає підвищення ставок на 20%, але тільки з 2016 р. і необхідна ставка
90 євро буде досягнута у 2024 р. (проте Мінфін застосовує занадто
оптимістичні прогнози щодо курсу гривні відносно євро (береться курс
16,7 грн.за євро). Сценарій 2 передбачає підвищення специфічної акцизної
ставки та мінімального зобов’язання на тютюнові вироби у контексті
імплементації УА щорічно на 20% з 2015 р. і необхідна ставка 90 євро буде
досягнута на початку 2024 р. Ставки на сигарети з фільтром та без фільтру
вирівнюються вже в 2015 р.; 2) За реалізації Сценарію 3 не виключене
зростання нелегального продажу тютюнових виробів. 3) Сценарій 3 є
найкращим з-поміж аналізованих в також контексті боротьби з поширеність
тютюнокуріння, оскільки дозволяє зменшити обсяг споживання на 25%, та
найкращим за динамікою наповнення Держбюджету,

Сценарій Мінфіну,

оприлюднений у жовтні 2014 р., забезпечить найменший рівень надходжень до
бюджету та найменший спад споживання. Також слід врахувати, що анексія
Криму та невизначеність статусу Донбасу можуть призвести до разового
скорочення

загального

обсягу

споживання

в

майбутніх

періодах

невизначений термін, та, відповідно, до скорочення податкових надходжень.

на
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5. Зростання податкових надходжень із тютюнових виробів, на нашу
думку, дозволить викоренити негативну практику авансових податкових
платежів, яка погіршує фінансовий стан підприємств даної галузі та ускладнює
оцінку реальних надходжень до бюджету.
6. Додаткові надходження до бюджету від зростання податкового
навантаження на виробників тютюнових виробів можуть бути використані в
галузі охорони здоров’я, у першу чергу, у протидії негативним соціальним
явищам, значне місце серед яких займає тютюнокуріння. Тому громадським
організаціям та активістам необхідно підвищувати кількість заходів щодо
збільшення видатків на ці цілі. В той же час, економічні та цінові заходи є
одними з найбільш ефективних способів боротьби з тютюнокурінням. Це
підтверджують міжнародні організації і досвід інших країн.
7. Наближення акцизних ставок на тютюнові вироби в Україні до рівнів
країн ЄС зменшує стимули до незаконного переміщення виробів через кордон,
проте різниця цін все ще залишається великою. У контексті цього
правоохоронним та митним органам також потрібно проводити ефективну
політику боротьби з контрабандною та контрафактом, що допоможе уникнути
зростання обсягів нелегального ринку тютюнових виробів. Саме неефективна
діяльність цих органів сприяє розвитку даного негативного явища і має прямий
вплив на споживання.
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