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Забезпечення ефективності функціонування акцизного оподаткування в 

умовах євроінтеграційних процесів, які відбуваються в Україні, є надзвичайно 

актуальним. На основі дослідження досвіду країн ЄС з’ясовано, що 

визначальну роль в удосконаленні акцизного оподаткування відіграє 

покращення адміністрування акцизного податку, загальними тенденціями якого 

є посилення контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів, що 

дозволить підвищити податкові надходження акцизного податку до бюджету та 

позитивно впливати на соціально-економічні і екологічні процеси в країні. 

Систематизація та узагальнення досвіду акцизного оподаткування країн 

ЄС дозволило з’ясувати, що до найпоширеніших підходів та методів до 

адміністрування акцизного податку віднесено: ліцензування, електронне 

маркування, облік, систему виявлення та відстеження, примусове виконання, 

податок на експорт, податкову гармонізацію, угоди з промисловістю та ін. 

Ключовим інструментом забезпечення адміністрування акцизного податку в 

країнах ЄС є функціонування інституту акцизних складів, фінансова гарантія та 

електронна система контролю за рухом підакцизних товарів – EMCS, в межах 

якої переміщення підакцизних товарів документується на кожному етапі 

ланцюга постачання підакцизних товарів через електронний документ.  

Під час аналізу досвіду реалізації державної політики у сфері контролю за 

виробництвом та обігом підакцизних товарів країн ЄС та України з’ясовано, що 

загальними тенденціями є такі: монополізація окремих сегментів ринку 

підакцизних товарів; функціонування системи акцизних складів (стаціонарних, 

пересувних); використання автоматизованих систем контролю за виробництвом 

і обігом підакцизних товарів; використання витратомірів-лічильників та 

рівнемірів-лічильників; делегування повноважень контролю, безпеки, обліку та 

відповідальності учасникам ринку; забезпечення страхового покриття ризиків 

недонадходження акцизного податку до бюджету; впровадження інноваційних 

механізмів контролю за обігом підакцизних товарів, які передбачають 

використання інструментів дистанційного контролю, посилення функції 

безпеки ланцюга постачання підакцизних товарів, захисту споживачів від 

небезпечних і шкідливих фальсифікованих товарів. 

Перспективними напрямами удосконалення акцизного оподаткування в 

умовах поглиблення євроінтеграції є підвищення заходів щодо стабільного 

наповнення державного бюджету за умови посилення регулятивного ефекту, 

що проявляється, як у стимулюванні розвитку пріоритетних галузей економіки, 

так й у обмеженні споживання товарів, шкідливих для здоров’я людей і 

навколишнього середовища. 


