
Проект 

Комітет Верховної Ради України 

з питань податкової та митної політики 

Р І Ш Е Н Н Я 

на проект Закону України  

про внесення змін до Податкового кодексу України  

(щодо питного спирту)  

(реєстр. № 6737 від 17.07.2017р.) 

 

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 

на своєму засіданні розглянув проект Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України (щодо питного спирту) (реєстр. № 6737 від 

17.07.2017), поданий народними депутатами України Барною О.С. та 

Антоніщаком А.Ф. 

Відповідно до пояснювальної записки метою законопроекту є 

завантаження виробничих потужностей державних підприємств спиртової 

галузі, покращення їх фінансового та економічного стану, створення 

додаткових робочих місць, збільшення надходжень до Державного бюджету 

України та інше.  

Законопроектом зокрема, пропонується:  

доповнити визначення алкогольних напоїв товарною позицією 2207 

згідно з УКТ ЗЕД, що, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, 

«дозволить виробляти та маркувати акцизною маркою спирт питний  і 

реалізовувати його в роздрібній торгівлі».  

Набрання чинності цим законом пропонується з дня, наступного за днем 

його опублікування. 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції у своєму висновку 

(додаються) зазначив що законопроект відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства.   

Комітет з питань бюджету у своєму висновку (додаються) зазначив, що 

прийняття законопроекту матиме вплив на показники бюджету може призвести 

до збільшення доходів державного бюджетного від виробників питного спирту 

та/або збільшення видатків бюджету на охорону здоров’я залежно від практики 

застосування відповідної законодавчої ініціативи. 

За висновком Асоціації «Укрводка» законопроект не підтримується. 

Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 

«Укрспирт» підтримує прийняття зазначеного законопроекту. 

Кабінет Міністрів України у своєму висновку (додається) до 

законопроекту зазначив, що  не підтримує зазначений законопроект, оскільки  

було зазначено, що відповідно до статті 14 Закону України “Про державне 

регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів” роздрібна торгівля спиртом 



етиловим забороняється. Спирт етиловий реалізується вроздріб тільки через 

аптеки у флаконах з медичного скла об’ємом не більше ніж 100 куб. 

сантиметрів. Також було наголошено, що попит на алкогольну продукцію є 

нееластичним і збільшення обсягів виробництва одного виду продукції 

спричинить скорочення обсягів виробництва іншого виду продукції. 

Головне науково-експертне управління Верховної Ради України – 

висловило ряд суттєвих зауважень та запропонувало для прийняття виваженого 

рішення щодо внесеного законопроекту доцільно отримати висновок Уряду. 

Зокрема, було зауважено, що внесена законодавча пропозиція потребує 

належного обґрунтування, насамперед, в контексті ризиків зростання вживання 

населенням алкоголю та його негативного впливу на стан здоров’я громадян, а 

також з точки зору комплексної оцінки очікуваних змін на ринку алкогольної 

продукції, включаючи його легальний та тіньовий сегменти, впливу на 

бюджетні показники, фінансовий стан виробників відповідної продукції тощо, 

що, зокрема, узгоджувалося б з вимогами ст. 91 Регламенту Верховної Ради 

України та ч. 1 ст. 27 Бюджетного кодексу України щодо надання до 

законопроекту належного фінансово-економічного обґрунтування (включаючи 

відповідні розрахунки). Крім того, у супровідних до проекту документах, з 

метою посилення аргументації внесеної законодавчої пропозиції, доцільно 

було б конкретизувати положення «в більшості країн світу питний спирт 

реалізується в роздрібній торгівлі з повною ставкою акцизного податку» (п. 1 

Пояснювальної записки). 

Щодо пропозиції віднесення до алкогольних напоїв спирту питного 

етилового за товарною позицією 2207 згідно з УКТ ЗЕД, що, як зазначено у п. 1 

Пояснювальної записки до проекту, «дозволить …реалізовувати його в 

роздрібній торгівлі», звертаємо увагу на те, що відповідно до ч. 12 ст. 14 Закону 

роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом 

етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим 

плодовим та виноградним дистилятом спиртовим забороняється. 

Одночасно виходячи з вимог законодавчої техніки було запропоновано: 

не викладати відповідні положення ПК та Закону в новій редакції, а 

обмежитися внесенням до них змін; пункти 1 і 2 розділу ІІ проекту слід 

поміняти місцями.  

Зважаючи на викладене, Комітет прийняв рішення: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України (за рішенням Комітету) 

проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо питного спирту) (реєстр. № 6737 від 17.07.2017), внесений народними 

депутатами України Барною О.С. та Антоніщаком А.Ф. 

2. Співдоповідачем за законопроектом на пленарному засіданні сесії 

Верховної Ради України визначити Голову Комітету, народного депутата 

України Южаніну Н.П.   

 

 

Голова Комітету                                                                      Н.П. Южаніна 


