Все, що потрібно знати про ставки акцизного податку для
вживаних автомобілів
З 1 серпня 2016 року набрав чинності Закон України від 31 травня 2016 року
№1389-VIII «Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX «Перехідні
положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку
вживаних транспортних засобів» (далі – Закон №1389-VIII), який передбачає
пільгові умови ввезення автомобілів.
Такі пільгові умови поширюються на осіб, які ввозять для власного
використання або на користь інших осіб за договорами купівлі-продажу, міни,
поставки, дарування, комісії, доручення, поруки, іншими господарськими та
цивільно-правовими договорами або за рішенням суду, не більше одного
автомобіля на рік.
У разі відчуження (зокрема перепродажу) протягом 365 днів з дня реєстрації
транспортних засобів, при ввезенні яких були застосовані знижені ставки
акцизного податку, платник податку буде зобов’язаний сплатити акцизний податок
за стандартними (підвищеними) ставками, передбаченими Податковим кодексом
України.
Так, найбільш вигідною стане покупка середньолітражних автомобілів.
Акциз на машини з об’ємом бензинового двигуна до 1 л тепер складе 0,102 євро 1
куб. проти ставки яка діяла 1,094 євро. Різниця майже в 11 разів.
Для інших об’ємів двигуна сітка акцизу виглядає наступним чином:
Для бензинових авто:
- з двигуном 1-1,5 л акциз складає 0,063 євро, раніше – 1,367 євро;
- з двигуном 1,5-2,2 л - 0,267 євро, раніше – 1,643 євро;
- з двигуном 2,2 – 3 л - 0,276 євро, раніше – 2,213 євро;
- з двигуном понад 3 л – 2,209 євро, раніше – 3,329 євро.
Для дизельних:
- з двигуном до 1,5 л акциз складає 0,103 євро, раніше – 1,367 євро;
- з двигуном 1,5-2,5 л - 0,327 євро, раніше – 1,923 євро;
- з двигуном понад 2,5л - 2,209євро, раніше – 2,779 євро.
Наприклад:
Якщо раніше ставка акцизу на Ford Focus 2012 року з двигуном 1,6л становила
2,628 тис євро, то тепер – 441,6 євро. Для розмитнення більш потужного авто – 2,4л
Mitsubishi Outlander 2013 року сьогодні потрібно сплати 662,4 євро тоді як раніше
ця сума становила 5,311 тис євро.
Знижені ставки акцизного податку не застосовуватимуться для легкових
автомобілів, якщо вони:
- мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом
України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із
законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або
з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України;
- вироблені до 1 січня 2010 року;
- ввозяться на митну територію України у кількості понад один легковий
автомобіль протягом календарного року.
З
детальним
роз’ясненням
можна
ознайомитися
за
посиланням:http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-zakonodavstvo/listi/69219.html.

