Повідомлення на сайт
стосовно практичного семінару для колег з
Міністерства фінансів України та Державної податкової служби України,
на тему:
«Положення щодо введення в обіг тютюнових виробів і рідин для електронних
сигарет та їх імплементація в національне право» в онлайн-форматі в рамках
співпраці Міністерства фінансів України з проектом «Ефективне управління
державними фінансами III», що реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
за дорученням Уряду Німеччини
Протягом 15-17 червня 2021 року відбувся черговий триденний практичний семінар та
обговорення в онлайн-форматі з представниками Міністерства фінансів України, Державної
податкової служби України, Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики та
Науково-дослідного інституту фіскальної політики на тему: «Положення щодо введення в обіг
тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет та їх імплементація в національне
право».
Зазначений захід був організований проектом «Ефективне управління державними
фінансами III», що реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH за дорученням Уряду Німеччини.
Німецькі експерти-практики у сфері акцизного оподаткування – пан Денніс Нерінг з
Генеральної митної адміністрації Німеччини та пан Фрідріх Зеевальд, колишній державний
радник Федерального міністерства фінансів Німеччини, презентували досвід Німеччини та
ЄС українським колегам, а саме, представникам Департаментів податкової політики та
міжнародного оподаткування Мінфіну та Департаментів методології, контролю за
підакцизними товарами, податкового аудиту та міжнародного співробітництва ДПС.
Особливий інтерес українських фахівців викликало обговорення окремих статей Директиви
Ради 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру і ставки акцизів, що застосовуються
до тютюнових виробів (далі – Директива 2011/64) та Директиви 2014/40/ЄС Європейського
Парламенти та Ради від 3 квітня 2014 року про наближення законів, підзаконних та
адміністративних положень держав-членів стосовно виробництва та продажу тютюну та
супутніх товарів, що припиняє дію Директиви 2001/37/ЄС (далі – Директива 2014/40) щодо
оподаткування сигарет, рідин, сигар та сигаріл, вимог до їх упаковки, захисту, постачання,
захисту даних та захисту від маніпуляцій, а також оподаткування продуктів, що не містять
тютюн.
Загалом, протягом трьох днів презентації матеріалу та робочого обговорення в он-лайн
режимі німецькі експерти разом з українськими колегами розглянули наступні питання:





Положення Директиви 2014/40 щодо введення в обіг тютюнових виробів і рідин
для електронних сигарет, відповідна імплементація в національне право та
адміністрування;
Положення Директиви 2011/64, відповідна імплементація в національне право та
адміністрування;
Упаковка тютюнових виробів, їх захист та відповідні попередження для
користувачів та ін.

Все це дозволило учасникам семінару набути додатковий досвід з питань акцизного
оподаткування та отримати поради від німецьких експертів-практиків, щодо подальшої
імплементації положень відповідних Директив ЄС та досвіду Німеччини в національне
законодавство, а також обговорити власні проблемні питання.

