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Державна фіскальна служба України листом від 27.09.2016 № 31688/7/99-99-12-01-02
надала роз’яснення щодо можливості використання імпортованої підакцизної продукції,
яка класифікується згідно з УКТ ЗЕД у товарній позиції 2208, як сировини для
виготовлення та розливу алкогольних напоїв на виробничих потужностях підприємств та
звільнення від оподаткування акцизним податком при її ввезенні на митну територію
України.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах
повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту,
оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим
ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим,
спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а
також посилення боротьби з - незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв і
тютюнових виробів на території України встановлені Законом України від 19 грудня 1995
року № 481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі - Закон № 481).

Згідно з абзацом сьомим частини першої статті 1 Закону № 481 алкогольні напої продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або
виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відс. об'єм
них одиниць, які
зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ
ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відс. об'ємних одиниць та більше, які
зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Частиною першою статті 12 Закону № 481 передбачено, що виробництво алкогольних
напоїв здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і
плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого плодового. Використання інших видів спирту для виробництва
алкогольних напоїв і харчових продуктів забороняється.
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Відповідно до частини першої статті 9 Закону № 481 спирт етиловий. коньячний і
плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий
ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий,
алкогольні напої та тютюнові вироби повинні відповідати вимогам затверджених і
зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів,
чинних в Україні.

Вимоги ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» поширюються на напої
лікеро-горілчані міцністю від 1,2 відс. до 60 відс, виготовлені змішуванням спирту
етилового ректифікованого з напівфабрикатами, інгредієнтами та підготовленою водою,
насичені чи ненасичені діоксином вуглецю (для слабоалкогольних напоїв), призначені
для реалізації як на внутрішньому ринку, так і для експорту.

Таким чином, використання алкогольних напоїв, які класифікуються у товарній позиції
2208 згідно з УКТ ЗЕД, як сировини для виготовлення та розливу алкогольних напоїв
чинним законодавством не передбачено.

Отже, звільнення від оподаткування акцизним податком, передбачене підпунктом
213.3.6 пункту 213.3 статті 213 Податкового кодексу України, не поширюється на
операції з імпортування алкогольних напоїв.

ГУ ДФС у Полтавській області
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