
Підвищення тютюнових акцизів 
в Україні з точки зору процесу 

євроінтеграції 



Акциз і Угода про асоціацію з ЄС 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС (Стаття 352): 
• Сторони розвиватимуть співробітництво і 

гармонізуватимуть політику щодо протидії та боротьби з 
шахрайством і контрабандою підакцизних товарів. Це 
співробітництво, зокрема, включатиме поступове 
наближення акцизних ставок на тютюнові вироби, 
наскільки це можливо, беручи до уваги обмеження 
регіонального контексту, у тому числі шляхом діалогу на 
регіональному рівні та відповідно до Рамкової конвенції 
ВООЗ про контроль над тютюном 2003 року.  

• Стаття 6 Рамкової конвенції визнає, що цінові й податкові 
заходи є ефективним і важливим засобом скорочення 
споживання тютюну різними групами населення, особливо 
молоддю і визначає, що країни мають здійснювати податкову 
політику … спрямовану на скорочення споживання тютюну. 



Політика ЄС щодо тютюнових акцизів 
Регулюється Директивою 2011/64/ЕС від 21 червня 2011 року. Акцизна політика ЄС 
передбачає систематичне підвищення ставок акцизу для скорочення споживання 
тютюнових виробів. З 1 липня 2006 року мінімальний рівень акцизу на 1000 сигарет було 
встановлено на рівні 64 євро, а з 1 січня 2014 року цей рівень було підвищено до 90 євро.  
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Країни, які приєдналися до ЄС в 2004 та 2007 роках, вимушені 
були швидко підвищувати ставки тютюнових акцизів, але це 

мало для них дуже позитивні наслідки 

• За даними Єврокомісії у 10 нових 
країнах ЄС (Польща, Словаччина, Чехія, 
Угорщина, Словенія, Латвія, 
Литва,Естонія, Румунія та Болгарія) 
разом узятих, надходження до 
бюджету від тютюнових акцизів зросли 
з 3,7 млрд. євро у 2001 році до 12,5 
млрд. євро у 2012 році, або у 3,4 рази 
за 11 років.  

• За даними звіту KPMG (оплаченому тютюновою індустрією) у 
2007-2013 роках споживання сигарет (легальних та нелегальних 
разом) у цих 10 країнах зменшилося з 179 млрд. до 124 млрд., 
або на 31% за 6 років, тоді як обсяги нелегального ввозу і вивозу 
сигарет в ці роки залишалися досить стабільними. 
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(сумарні надходження до бюджету від тютюнових акцизів в цих 10 країнах 
зросли з 3,7 млрд. євро у 2001 році до 12,5 млрд. євро у 2012 році) 



Середнє акцизне навантаження (євро на 1000 сигарет)  
в нових країнах ЄС у 2004-2015 роках 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Польща 27 33 43 45 54 64 64 77 75 87 93 
98 

Угорщина 42 46 51 49 61 68 67 67 78 89 89 
91 

Литва 21 21 20 25 37 45 68 65 69 73 73 
78 

Латвія 12 14 16 23 45 68 69 72 76 80 83 
100 

Естонія 26 30 34 35 48 64 67 75 85 88 94 
98 

Румунія 14 17 28 39 45 55 74 79 77 80 84 
91 

Болгарія 20 19 37 35 41 51 76 77 77 79 79 
79 



Темпи зростання акцизного навантаження у 
нових країнах ЄС були досить високими 

• В Латвії в 2006-2009 роках акциз зріс з 16 до 68 євро, або в 4 
рази за три роки. 

• В Румунії в 2004-2007 роках (перед вступом до ЄС) акциз зріс з 
14 до 39 євро, або в 2,8 рази за 3 роки, а в наступні три роки 
(2007-2010) - з 39 до 74 євро, загалом протягом шести років 
середній річний темп зростання акцизів перевищував 30% в 
євро, а в національній валюті темпи були ще вищими. Доходи 
бюджету Румунії за ці 6 років зросли з 558 млн. до 1573 млн. 
євро, тобто майже втричі. 

• Директива 2011/64/ЄС надає Болгарії, Естонії, Литві, Латвії, 
Польщі, Греції, Угорщині та Румунії перехідний період до 
31.12.2017 року щоб досягти рівня 90 євро на 1000 сигарет (в усіх 
інших країнах ЄС цей рівень запроваджено з 1.01.2014 року). 
Проте вже в 2015 році лише в Болгарії та Литві рівень 
акцизного навантаження був менше 90 євро. 



Висновки 
1. ЄС проводить послідовну політику зростання 

акцизного навантаження на тютюнові вироби з 
метою скорочення їх споживання. Така політика, 
крім скорочення споживання тютюну, призвела до 
зростання надходжень до державного бюджету і 
не викликала збільшення обсягів нелегальної 
торгівлі тютюнові виробами. 

2. Ті країни, які прагнуть приєднатися до ЄС мають 
підвищувати акцизне навантаження досить 
швидкими темпами, до 30% на рік протягом 
кількох років поспіль. Досвід нових країн ЄС 
переконливо свідчить, що таке зростання зменшує 
споживання тютюну та збільшує доходи 
державного бюджету. 

3. Хоча ЄС пропонує всім країнам, які прагнуть до 
нього приєднатися, певний перехідний період, 
протягом якого вони мають досягти мінімальних 
рівнів акцизів ЄС, цей період не повинен бути 
дуже довгим. Більшість нових країн ЄС досягли 
визначених рівнів раніше, ніж було визначено їх 
угодами з ЄС. 

4. Україна може спиратися на досвід нових країн ЄС 
і швидко підвищити ставки тютюнових акцизів. 



Науково- обгрунтована концепція: 
WIN, WIN, WIN 

 

WIN для громадського здоров'я та дітей 
(запобігає і зменшує рівень куріння серед 
молоді та дорослих) 

 

WIN для бюджету (надійне та передбачуване 
джерело таких необхідних доходів) 

 

WIN для політиків (підтримка серед 
виборців) 



Дякую! 

Андрій Скіпальський  
Український центр контролю над тютюном  

центр громадянського представництва 
«Життя»   

andriy@center-life.org  

www.center-life.org  
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