
ХТО МАЄ БРАТИ УЧАСТЬ У ВИЗНАЧЕННІ 

ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО 

ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ? 

Покращення громадського здоров’я та економічні вигоди 

від наближення акцизів на тютюнові вироби в Україні до 

рівня ЄС 

 

Круглий стіл, Світовий банк, Київ 

16 червня 2016 року 

Андрій Скіпальський, ГО «Життя»  



Варіанти зростання акцизу у 2016 році 

Законопроект 3357 

(комітет за 

підтримки PMI-JTI) Мінфін 

Закон 

України 

909 
Зростання  

специфічних ставок, 

% 20 40 40 
Зростання 

адвалерних ставок, 

% 0 50 20 

Надходження в бюджет від запроваджених з 1 січня ставок акцизу почалися з 

лютого. За лютий-травень 2016 року від тютюнових акцизів отримано 11 

млрд. гривень: на 4 млрд. грн. більше ніж за аналогічний період 2015 року.  

При ставках вдвічі менших від діючих (варіант Н. Южаніної, який не пройшов) 

додаткові надходження були б удвічі меншими і це означає, що 2 мільярди 
гривень пішли б не в Державний бюджет України, а в прибутки іноземних 

тютюнових корпорацій. 



«Керувати оподаткуванням заради наших 

прибутків» - стратегія тютюнової індустрії щодо 

акцизів 

«Більш високі податки означають більш високі 

ціни для споживачів, що негативно позначиться на 

обсягах продажів». - БАТ, 1999 рік. 

 

Стратегія – намагатися знизити ставки акцизів 

або ж домагатися того, щоб зростання акцизів не 

перевищувало  рівня інфляції. - БАТ, 1992 рік. 

 

Прагнути мінімізувати податкове навантаження 

на сигарети у всіх випадках і домагатися, щоб 
зростання роздрібних цін на сигарети не 

перевищив рівня інфляції. - Філіп Морріс, 1993 рік. 

 

«Стратегія лобіювання - тримати тютюнові 

акцизи такими низькими, як тільки можливо». 

Протокол наради аудиторського комітету БАТ-Україна, 

2000 рік 



Рамкова Конвенція ВООЗ із 

боротьби проти тютюну 

Стаття 6 

 1. Сторони визнають, що цінові й 
податкові заходи є ефективним і 
важливим засобом скорочення 
споживання тютюну різними групами 
населення, особливо молоддю. 

  

2. Кожна Сторона повинна 
запроваджувати заходи податкової 
політики стосовно тютюнових виробів, 
для того щоб сприяти досягненню 
цілей у галузі охорони здоров’я, 
спрямованих на скорочення 
споживання тютюну.  

 



Рамкова Конвенція ВООЗ із 

боротьби проти тютюну 

Преамбула РКБТ визнає необхідність виявляти 

пильність щодо будь-яких спроб тютюнової 

промисловості підірвати або звести нанівець 

зусилля з боротьби проти тютюну. 

 

Стаття 5.3. Під час розробки та здійснення своєї 

політики охорони громадського здоров’я з 

боротьби проти тютюну Сторони діють таким 
чином, щоб захистити свою політику від впливу 

комерційних та інших корпоративних інтересів 

тютюнової промисловості відповідно до 

національного законодавства.  

 

Стаття 12 е. Сторони сприяють участі державних і 

приватних закладів та неурядових організацій, що 

не пов’язані з тютюновою промисловістю, у 

розробці стратегій боротьби проти тютюну. 



З А К О Н У К Р А Ї Н И «Про заходи щодо попередження 

та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 

шкідливого впливу на здоров'я населення» 

 
Стаття 4. Основні принципи: 

Пріоритетність політики у сфері охорони здоров'я у порівнянні з 
фінансовими, податковими та корпоративними інтересами суб'єктів 
господарювання, діяльність яких пов'язана з тютюновою 
промисловістю. 

 Участь фізичних осіб, об'єднань громадян, діяльність яких не 
пов'язана з тютюновою промисловістю, у заходах щодо 
попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 
шкідливого впливу на здоров'я населення. 

 

 

Стаття 7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони здоров’я… бере 
участь у розробці пропозицій щодо удосконалення податкової та 
фінансової політики у сфері протидії поширеності куріння 
тютюнових виробів. 

 



 Уряд, який піклується про здоров'я 

громадян та наповнення державного 

бюджету, не повинен дозволяти 

тютюновим компаніям впливати на 

політику оподаткування тютюнових 

виробів в країні 

 

Скіпальський Андрій,  

ГО «Життя»  

andriy@center-life.org  
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