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Центральне міжрегіональне управління
ДПС по роботі з великими платниками
податків нагадує, що з 1 січня 2023 року
впроваджена нова версія УКТ ЗЕД
(Закон України від 19 жовтня 2022 року
№  2697-IX «Про Митний тариф
України»), побудована на основі
Гармонізованої системи опису та
кодування товарів версії 2022 року і
Комбінованої номенклатури
Європейського Союзу 2022 року. 

На виконання положень статті 68
Митного кодексу України, Порядку
ведення Української класифікації
товарів зовнішньоекономічної
діяльності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21 травня
2012 року №  428 «Про затвердження
Порядку ведення Української
класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності та
визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України», Державна митна
Служба України наказом від 23
листопада 2022 року №  513 (набув
чинності з 01.01.2023) затвердила
Перехідні таблиці від УКТЗЕД версії 2017
р. до УКТЗЕД версії 2022 р.

Перехідні таблиці являють собою два
стовпчики    з    кодами   один   навпроти

одного версій УКТ ЗЕД 2017 року
ліворуч та 2022 року праворуч. 

Вказані зміни вплинуть, зокрема, на
заповнення декларацій акцизного
податку, акцизних накладних,
розрахунків коригування до акцизних
накладних, заявки на поповнення
(коригування) залишку пального та
заявки на поповнення (коригування)
залишку спирту етилового, форм звітів
щодо виробництва й обігу спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових
виробів. 

Збільшуються ставки акцизного
податку:

з 1 січня 2023 року збільшуються на 20
відсотків специфічні ставки акцизного
податку та мінімального акцизного
податкового зобов’язання зі сплати
акцизного податку з тютюнових
виробів (пункт 17 підрозділу 5 розділу
ХХ «Перехідні положення» Податкового
кодексу України). 

Передбачено поступове підвищення
ставок з 2021 до 2025 року (кожний рік
на 20 відсотків). 

Такі зміни спрямовані до наближення
ставок,   встановлених  законодавством 

України, до ставок, визначених у
положеннях Директиви ЄС 2011/64/ЄС
від 21 червня 2011 року щодо структури
та ставок акцизів на тютюнові вироби
та підвищують ціну на підакцизну
продукцію. 

на рідини, що використовуються в
електронних сигаретах для виробників
та імпортерів (Закон України 15 березня
2022 року №2139 «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
інших законодавчих актів України щодо
запровадження диференційованої
рентної плати за видобування газу
природного»). 

З 01 січня 2023 року ставка
збільшується до 10000 гривень за 1 літр
(діяла ставка 3000 гривень за 1 літр).
Норма діє протягом воєнного та/або
надзвичайного стану. 


