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                       Шановний Анатолію Анатолійовичу! 

  

 Меморандумом про співробітництво між Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України (далі – Міністерство) та Київським національним торговельно-економічним 

університетом (далі – КНТЕУ) ініційовано проект "Синергія знань, досвіду та креативності заради 

майбутнього", який передбачає проведення аналітичних досліджень видобувачами вищої освіти.  

11 березня 2020 року у Міністерстві відбулась презентація аналітичного дослідження 

"Реформування акцизного податку з роздрібної торгівлі тютюнових виробів", проведеного під 

керівництвом завідувача кафедри фінансів КНТЕУ, доктора економічних наук, професора 

Чугунова І. Я. в рамках дослідницької роботи "Вплив податково-бюджетної політики на динаміку 

розвитку основних галузей економіки". Результати дослідження презентовано доктором 

економічних наук, доцентом кафедри фінансів КНТЕУ  Пасічним М. Д.  

 Представлена дослідницька робота містить огляд структури та рівня оподаткування у 

країнах ОЕСР, аналіз зарубіжного досвіду щодо функціонування акцизного податку, особливості 

вітчизняної податкової політики у сфері оподаткування тютюнових виробів, пропозиції щодо  

трансформації акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що передбачає 

включення його ставки до основної ставки акцизного податку. 

 На сьогодні питання зміни методології адміністрування акцизного податку з  роздрібної 

торгівлі тютюнових виробів  є достатньо актуальним. Зокрема, це питання опрацьовувалось в 

рамках засідання робочої групи щодо виконання положень Меморандуму про наміри для 

забезпечення стабільності на ринку тютюнових виробів та підтримки конкурентного середовища 

для всіх його учасників, укладеного між Кабінетом Міністрів України та суб’єктами 

господарювання тютюнової промисловості. Крім того, пропозиції стосовно зміни порядку 

адміністрування роздрібного акцизу відображено у відповідних законодавчих ініціативах 

народних депутатів України. 

 Відтак, представлене дослідження буде використано в практичній діяльності  Міністерства 

під час підготовки та розгляду пропозицій щодо удосконалення податкового законодавства. 

 Висловлюємо вдячність учасникам проекту за проведення наукового дослідження та 

сподіваємося на подальшу плідну співпрацю в рамках проекту "Синергія знань, досвіду та 

креативності заради майбутнього". 
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