
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
восьмої сесії сьомого скликання 

(перше засідання) 
 
 

29 березня 2016 року                                                                                      № 34 
 
 
Про внесення змін та доповнень до рішення сорок восьмої сесії Пирятинської 
міської ради шостого скликання від 26.06.2015 № 95 „Про акцизний податок 
на 2016 рік“ 

 
 
Відповідно до статей 26, 69 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, керуючись Законом України „Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році“, з метою 
забезпечення відповідності прийнятих місцевих податків та зборів чинному 
законодавству, міська рада     
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до Положення про акцизний податок для підакцизних 

товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 
(об’єкти оподаткування) Податкового кодексу України, яке затверджене 
рішенням сорок восьмої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання 
від 26.06.2015 „Про акцизний податок на 2016 рік“, а саме: 

        „підпункт 2.3.1 (для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до 
підпункту  пункту 2.3 розділу ІІ „Механізм справляння податку“ Положення 
викласти в такій редакції: 

        „2.3.1 Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до  
п.п. 213.1.9 (реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів) п. 213.1 (об’єктами оподаткування є операції з) статті 
213 (об’єкти оподаткування) Податкового кодексу, ставки податку 
встановлюються за умов, визначених п.п. 215.3.10 „Для пива, алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, 
реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 (реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) пункту 213.1  
(об’єктами оподаткування є операції з) статті 213 (об’єкти оподаткування)  



Податкового кодексу, ставка податку становить 5 відсотків. Для товарів, 
зазначених у підпункті 215.3.4 (нафтопродукти, скраплений газ, речовини, 
що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне 
альтернативне) пункту 215.3 (податок справляється з таких товарів та 
обчислюється за такими ставками) статті 215 (підакцизні товари та ставки 
податку) Податкового кодексу, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9  
(реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів) пункту 213.1(об’єктами оподаткування є операції з)  статті 213 
(об’єкти оподаткування) ставка податку становить 0,042 євро за кожний літр 
реалізованого (відпущеного товару“. 

2. Зобов’язати відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому 
міської ради (Цюра І.О.) забезпечити оприлюднення рішення в засобах 
масової інформації.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому Шикеринця І.С. та на голову постійної  
комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку та підприємництва Гудзь В.І.  

 
 
 

Міський голова              О.РЯБОКОНЬ 
 
 


