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Анотація
Україна здобула міжнародне визнання як країна, що впровадила деякі передові практики в сфері оподаткування 
тютюнових виробів, зокрема сигарет. У період з 2008 по 2018 рік український Уряд збільшив середню ставку 
акцизного збору для сигарет із 0,58 до 15,5 гривень (грн.) з пачки, що привело до 12-кратного зростання 
акцизних надходжень від тютюну та 40%-го скорочення кількості осіб, які курять щодня. У 2017 році Уряд 
України прийняв план підвищення акцизного збору з тютюнових виробів на 20% щорічно до 2025 року, щоб 
вийти на рівень мінімальної акцизної ставки Європейського союзу і надалі збільшувати обсяг бюджетних 
надходжень, скорочувати споживання та знижувати показники захворюваності й смертності, пов’язаної 
із споживанням тютюну. Проведене імітаційне моделювання дало змогу сформувати розрахунковий 
прогноз зростання надходжень із 2020 по 2025 рік відповідно до чинного графіку підвищення. Ці прогнозні 
показники були зіставлені з орієнтовним впливом повільнішого зростання акцизних податків, яке пропонує 
тютюнова промисловість. Отримані результати свідчать про те, що за чинним графіком надходження є 
істотно більшими за пропоновані тютюновою промисловістю, навіть якщо припустити подвоєння обсягу 
незаконної торгівлі в цей період. До 2025 року сума акцизних надходжень сягне 102 млрд. грн. порівняно 
із приблизно 68 млрд. грн., як передбачено пропозицією тютюнової промисловості.
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1

Вживання тютюну є однією з головних загроз для громадського 
здоров’я і серйозним чинником ризику виникнення таких неінфекційних 
захворювань (НІЗ), як серцево-судинні хвороби і хвороби органів 
дихання, рак, діабет та багато інших розладів (1). За наявними даними, 
показники смертності у зв’язку з НІЗ в Україні є одними з найвищих 
у Європейському регіоні ВООЗ, причому в 2017 році у 84% випадків 
причиною смерті було одне з основних НІЗ (з них 62% смертей були 
зумовлені серцево-судинними захворюваннями і 14% – раком) (2).

У відповідь на глобальну тютюнову епідемію в 2006 році Україна 
ратифікувала Рамкову конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну (РКБТ 
ВООЗ) (3) – міжнародний договір у галузі охорони громадського здоров’я, 
що окреслює науково-обґрунтовані заходи, які довели свою ефективність 
у зменшенні вживання тютюну та пов’язаної з ним захворюваності 
і смертності. Україна досягла значного прогресу в упровадженні 
основоположних статей РКБТ ВООЗ, завдяки чому порівняно з 2010 
роком кількість курців помітно скоротилася – на 20%. Водночас вживання 
тютюну залишається на високому рівні, зокрема його продовжують 
вживати 23% дорослого населення. Необхідно реалізовувати посилені 
заходи, щоб надалі істотно скорочувати поширеність куріння і створити 
можливості для повного виконання Україною своїх зобов’язань за 
РКБТ ВООЗ (4).

Вирішення потребують такі питання як брак забезпечення виконання 
та існування лазівок в існуючому законодавстві, що зумовило зростання 
популярності таких нових і найновіших нікотинових і тютюнових виробів, 
як електронні системи доставки нікотину та електронні системи доставки 
продуктів, що не є нікотином, (вироби ЕСДН/ЕСДПН, також відомі як 
електронні (чи е-) сигарети) та вироби для нагрівання тютюну (ВНТ). 
Останнє опитування про вживання тютюну серед молоді, проведене в 
2017 році, показало, що загалом «поточними користувачами» е-сигарет 
були 18,4% учнів у віці 13–15 років (22,6% хлопців і 14,0% дівчат) (5).

З метою запобігання подальшому поширенню ЕСДН та ВНТ серед 
молоді та зменшення цінової доступності цих виробів 16 січня 2020 року 
Парламент України ухвалив поправки до Податкового кодексу. Очікується, 
що ці поправки матимуть позитивний вплив на населення. До того ж 
нині в Парламенті на стадії доопрацювання перебуває законопроект про 
контроль над тютюном, який узгоджується з РКБТ ВООЗ, Директивою 
Європейського союзу 2014/40/EU (6) та рекомендаціями ВООЗ стосовно 
нових і найновіших нікотинових і тютюнових виробів.
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Сигарети

Україна здобула міжнародне визнання як країна, що впровадила 
деякі передові практики в сфері оподаткування продажу тютюнової 
продукції, зокрема сигарет – тютюнового виробу, який найчастіше 
споживається в країні. З 2008 по 2018 рік Уряд збільшив середню ставку 
акцизного збору для сигарет із 0,58 до 15,5 гривень (грн.) за упаковку, 
що стало приголомшливим 27-кратним підвищенням за 10 років та 
зумовило 12-кратне зростання акцизних надходжень з тютюнових 
виробів (з 3,6 млрд. до 43,6 млрд. грн.) упродовж зазначеного періоду. 
З урахуванням інфляції у реальному вимірі за цей час надходження 
зросли майже вчетверо. Це супроводжувалося вражаючим 40%-м 
скороченням кількості осіб, які курили щодня (з 10,1 млн. у 2008 році 
до 6 млн. у 2018-му) (7).

Продовжуючи рух у цьому позитивному напрямку, в 2017 році Уряд 
прийняв план збільшення акцизного збору з продажу тютюнових 
виробів на 20% щорічно до 2025 року. Відповідно до цього плану 
Україна гарантовано досягає встановленої в Європейському союзі 
(ЄС) мінімальної ставки акцизного збору 90 євро на 1000 сигарет. 
Перегляд плану в сторону зниження відсуне досягнення цього цільового 
показника в часі на багато років. Вийти на цей рівень також буде 
проблематично ще й тому, що наразі ЄС вивчає можливість збільшення 
діючого мінімуму в 90 євро (8), внаслідок чого Україні буде ще складніше 
досягти цієї мети в разі вповільнення поточної динаміки податкових 
підвищень. Стратегія, закладена в чинному графіку, заслуговує високої 
оцінки, бо не лише істотно збільшує обсяги надходжень, а й зменшує 
споживання і покращує здоров’я населення України шляхом скорочення 
захворюваності й смертності в зв’язку з вживанням тютюну.

Шляхом імітаційного моделювання1 було ретельно проаналізовано дані 
українського ринку сигарет за 2019 рік2 для розрахунку збільшення 
надходжень у період з 2020 по 2025 рік відповідно до поточного графіку 
підвищення податку. Були розглянуті два сценарії: (а) ставка акцизного 
збору зростає відповідно до прийнятого графіку при збереженні такого 
самого обсягу незаконної торгівлі; та (b) ставка акцизного збору 
підвищується відповідно до графіку, тоді як обсяг незаконної торгівлі 
поступово збільшується з 5% від сукупного споживання в 2019 році 
до 10% у 2025-му3.

1  В основу імітаційного моделювання було покладено такі припущення: (а) підвищення акцизного збору буде повністю перекладено на роздрібну 
ціну; (b) ціна за вирахуванням податків (індикатор галузевої ціни) коригується з урахуванням інфляції щороку; (c) цінова еластичність попиту 
становитиме −0,5 (тобто підвищення ціни на 10% приведе до скорочення споживання на 5%); та (d) споживання реагує на реальні зміни ціни.

2 Дані було зібрано з низки джерел: (a) інформацію про ціни торгових марок і сукупний обсяг збуту сигарет за 2019 рік отримав у Державній 
фіскальній службі України Костянтин Красовський, експерт з контролю над тютюном, Україна; (b) інформацію про частки ринку різних торгових 
марок взято з бази даних GlobalData Plc 2020; (c) значення еластичності ціни −0,5 є середнім розрахунковим показником для країн з низьким і 
середнім рівнем доходу за даними Національного інституту раку та ВООЗ (9); (d) оцінки інфляції для перерахунку номінальних величин у реальні 
отримано в Міжнародного валютного фонду (МВФ) (10); та (5) оціночний показник незаконної торгівлі в 5% запозичений з останньої доповіді Kantar 
(11).

3 У цьому сценарії в оцінках надходжень враховано втрату споживання, еквівалентну додатковим 0,7 процентного пункту сукупної незаконної торгівлі 
щороку.
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Отримані результати чітко демонструють, що попри малоймовірний 
сценарій подвоєння незаконної торгівлі з 2019 по 2025 рік її вплив на 
надходження буде дуже малим, почасти з огляду на низький стартовий 
рівень (5%-й показник незаконної торгівлі вважаться низьким). Різниця 
в надходженнях між двома сценаріями, що виходять із припущення 
про відсутність зростання незаконної торгівлі в першому випадку та 
збільшення її обсягу в другому, в середньому становить лише 0,7%.

Загалом номінальні надходження збільшаться суттєво – із приблизно 
44 млрд. грн. в 2019 році до 103 млрд. грн. у 2025-му. В реальному вираженні 
це зростання в період з 2019 по 2025 рік залишається суттєвим, коли за 
оцінками надходження мають зрости на 39% (рис. 1).

Рисунок 1. Акцизні надходження із 
продажу сигарет в Україні, млрд. грн.; 
2019–2025 р.р.; в номінальному  
(з урахуванням зростання незаконної 
торгівлі і без нього) і реальному вираженні

Джерело: розрахунки авторів з 
використанням різних джерел даних 
(докладніше див. виноску 2).

Надходження з акцизного збору – жодних змін в плані незаконної торгівлі

Надходження з акцизного збору – зростання незаконної торгівлі

Акцизні надходження – реальні величини (базисний рік – 2019)
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Продукція ВНТ та ЕСДН/ЕСДПН

Після нещодавньої поправки до Податкового кодексу, починаючи з 1 
січня 2021 року, Україна розпочне оподатковувати рідини для електронних 
сигарет з нікотином і без за ставкою 3000 грн. за літр.

Ставка акцизного збору з ВНТ суттєво збільшиться – з 1139,76 грн. за 
кілограм тютюну до 1456,3 грн. за 1000 стіків. Надалі вона додатково 
зростатиме на 20% щороку впродовж наступних чотирьох років. Закон 
також вдосконалює структуру акцизного збору з ВНТ, замінюючи 
специфічну суму за кілограм тютюну специфічною сумою за 1000 стіків 
(12). Ця нова база спрощує нарахування податків працівниками 
податкових органів і ще більше підвищує податок з розрахунку на стік.

Для ВНТ встановлено такий самий податок, як і мінімальний акциз 
для сигарет. Немає жодної причини оподатковувати ВНТ менше, 
ніж сигарети, адже, як і сигарети, вони є тютюновими виробами. На 
сьогодні немає жодних свідчень на доведення того, що ВНТ є менш 
шкідливими за традиційні тютюнові вироби (13). Тютюн, навіть у своїй 
природній формі, є токсичним сам по собі та містить канцерогени. До 
складу ВНТ входить понад 20 шкідливих і потенційно шкідливих хімічних 
речовин, і рівень їх вмісту істотно перевищує вміст у використаній для 
порівняння сигарета (14).

На сьогодні в Україні ВНТ реалізуються за цінами від 53 до 60 грн. 
за 20 стіків, тобто на рівні таких преміальних сигаретних марок як 
Marlboro, Parliament чи Davidoff4. Тоді як сукупна частка податку для 
сигарет преміальних торгових марок становить приблизно 60%, для 
ВНТ вона є значно нижчою – на рівні 34–36%5. Це означає, що тютюнові 
компанії отримують велику маржу з ВНТ; відповідно, збільшення 
податку для ВНТ з усією ймовірністю буде поглинуто, принаймні 
частково, тютюновими компаніями, внаслідок чого підвищення цін буде 
невеликим. Перехід із поточної ставки в 1139,76 грн. за кілограм на 
ставку 1456,33 грн. за 1000 стіків із 2021 року збільшить надходження 
із приблизно 1 млрд. грн. на рік до понад 4 млрд. Таке зростання 
надходжень є дуже позитивним, і не варто відмовлятися від нього через 
тиск з боку тютюнової промисловості, яка наполягає на скасуванні 
прийнятих змін до оподаткування ВНТ з 2021 року.

4 Ціни було перевірено в онлайн-магазинах, таких як Rozetka (15), 25 серпня 2020 р.

5 Розрахунки авторів на основі поточних цін і чинних податкових ставок (станом на 25 серпня 2020 р.).

5Поточна політика оподаткування тютюнових виробів та її потенціал за обсягом надходжень
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Наразі тютюнова промисловість чинить тиск на Уряд, прагнучи перегляду 
графіку підвищення податку в бік його зниження на тій підставі, що 
незаконна торгівля тютюном зростає. Вона пропонує Уряду гарантовані 
надходження за умови, що він погодиться зменшити річне підвищення 
акцизного збору з 20% до 10% (16).

У процесі згаданого вище імітаційного моделювання автори дослідили ще 
два сценарії: (а) акцизний збір підвищується відповідно до графіку, проте 
незаконна торгівля поступово зростає з 5% від сукупного споживання в 
2019 році до 10% у 2025-му; та (b) акцизний збір підвищується відповідно 
до пропозиції тютюнової промисловості (на 10% щороку), і незаконна 
торгівля залишається на рівні 5%.

На рис. 2 зіставлено розрахунки надходжень для кожного з двох сценаріїв. 
Результати показують, що попри малоймовірний сценарій подвоєння 
незаконної торгівлі в період з 2019 по 2025 рік акцизні надходження все 
одно залишатимуться вищими, ніж в умовах низького збільшення акцизного 
збору, запропонованого промисловістю. Очікується, що в межах поточного 
графіку акцизні надходження збільшаться до 102 млрд. грн. до 2025 року 
навіть з урахуванням зростання незаконної торгівлі. При зменшенні 
підвищення податку, як пропонує промисловість, до 2025 року надходження 
збільшаться лише до 68 млрд. грн. Збереження чинного податкового графіку 
забезпечує переваги не лише в формі скорочення сукупного споживання 
попри зростання незаконної торгівлі, а й генерування таких необхідних 
надходжень, частину яких можна використати на зміцнення податкового 
адміністрування і боротьбу з незаконною торгівлею.

Рисунок 2. Надходження від акцизного 
збору із продажу сигарет в Україні, млрд. 
грн., 2020–2025 рр.; поточний графік на тлі 
зростання незаконної торгівлі в порівнянні з 
пропозицією промисловості

Джерело: розрахунки авторів з 
використанням різних джерел даних 
(докладніше див. виноску 2).

Акцизні надходження – поточний графік – зростання незаконної торгівлі

Акцизні надходження – пропозиція промисловості – жодних змін в плані незаконної торгівлі
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Пропонування Уряду гарантованих надходжень в разі його відмови від 
великих підвищень податків – це добре відома стратегія, до якої тютюнова 
промисловість вдається в усіх куточках світу. Нещодавно Пакистан 
зіткнувся з аналогічним питанням. У своєму бюджеті на 2017-2018 рік 
Уряд Пакистану під тиском тютюнової промисловості не підвищив акциз 
на тютюн і натомість започаткував новий рівень низького оподаткування. 
Промисловість заявляла, що це допоможе стримувати незаконну торгівлю 
і збільшить надходження порівняно з попереднім роком. Запровадження 
нової низької податкової ставки призвело до збільшення споживання, 
але не принесло обіцяних промисловістю додаткових надходжень: Уряд 
отримав 66,92 млрд. рупій (355 млрд. євро), тобто такі самі надходження, 
що й роком раніше. Засвоївши цей урок, наступного бюджетного року 
(2018-2019) Уряд підвищив ставку оподаткування для найнижчого рівня 
майже на 48% – всупереч порадам з боку тютюнової промисловості – і його 
надходження зросли на 43%, сягнувши 95,61 млрд. рупій (Федеральне 
управління доходів Пакистану, особиста переписка, 2020).

Занепокоєння з приводу потенційного зростання незаконної торгівлі не 
має утримувати країни від збільшення своїх акцизних податків. Так, у 
Грузії, за оцінками, незаконна торгівля є достатньо низькою (приблизно 
1,5% від сукупного споживання (17)), але останнім часом могла дещо 
збільшитися (Міністерство фінансів Грузії, особиста переписка, 2020). Це 
не завадило Уряду країни в останні роки суттєво підвищувати акцизний 
збір з тютюну – приблизно на 30–40% на рік у номінальному вираженні. 
Ці податкові підвищення також є складовою зусиль по наближенню до 
європейської мінімальної ставки акцизного податку, і відповідно до своєї 
Угоди про асоціацію з ЄС (18) Уряд рішуче налаштований підвищувати 
ставки акцизного збору з продажу тютюну до досягнення мінімального 
рівня 90 євро на 1000 сигарет. Досі податкові підвищення забезпечували 
велике зростання надходжень (рис. 3).

Рисунок 3. Реальний дохід з акцизного 
збору із розрахунку на пачку сигарет і 
реальні акцизні надходження в Грузії, млн. 
грузинських ларі (2013 базисний рік), 
2013–2018 

Примітка: В наведеному тут доході 
враховано специфічний та адвалорний 
акцизи, що застосовуються до сигарет із 
фільтром, які складають найбільшу частку 
споживання в країні. Акциз на сигарети без 
фільтра був нижчим упродовж зазначеного 
періоду, але в 2019 році був прирівняний до 
податку на сигарети з фільтром.

Джерела: розрахунки авторів, виконані 
на основі низки джерел: (а) ціна найбільш 
продаваної торгової марки та акцизні 
ставки і надходження (ВООЗ (19)); (b) 
додаткова інформація про ставки акцизного 
збору, надходження і ціни за відсутні 
роки з доповіді Бюро ВООЗ у Грузії та 
від Костянтина Красовського, експерта 
з контролю нал тютюном; а також (с) 
інфляційні очікування для коригування в 
реальні величини від МВФ (10).

Реальні надходження із продажу сигарет, млн. ларі

Реальний акцизний дохід, ларі на пачку
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Оптимальний метод боротьби з незаконною торгівлею полягає не у відмові 
від підвищення податків, а в реалізації потужних заходів податкового 
адміністрування для упередження незаконних торгових операцій. У 
Протоколі до РКБТ ВООЗ про ліквідацію нелегальної торгівлі тютюновими 
виробами (20) відображено цілий арсенал кращих практик/стратегій для 
вирішення цього питання. Відповідно, Україні рекомендується обміркувати 
можливість приєднання до цього Протоколу.

9Пропозиція тютюнової промисловості щодо перегляду акцизного податку в бік зниження



Висновки



Для зменшення вживання тютюну і стримування зростаючої тенденції 
щодо вживання нових і найновіших нікотинових і тютюнових виробів, 
зокрема серед молоді, Уряду України слід ліквідувати чи мінімізувати 
існуючі законодавчі лазівки та сприяти належному впровадженню 
правових вимог. Він також має спиратися на власний досвід у збільшенні 
оподаткування тютюнових виробів, яке вже принесло вражаючі 
результати у вигляді зростання надходжень і скорочення поширеності 
куріння. Завдяки цьому досвіду Україна здобула репутацію глобального 
орієнтира з передової практики оподаткування тютюну.

Чинний план запровадження і підвищення податків на сигарети, 
ВНТ та вироби ЕСДН/ЕСДПН є розумною стратегією, яка приведе до 
зменшення споживання і поширеності тютюну, паралельно забезпечуючи 
зростання таких необхідних надходжень. І навпаки, пропозиції з боку 
тютюнової промисловості щодо зменшення податкових підвищень, 
передбачених графіком до 2025 року, на підставі потенційного зростання 
незаконної торгівлі призведе до зниження надходжень. Збереження 
поточного графіку підвищення акцизного збору забезпечить стабільні 
та зростаючі надходження незважаючи на можливе збільшення обсягу 
незаконної торгівлі.

Нинішня пандемія COVID-19 штовхає економіки у важку рецесію. 
Для більшості країн пріоритетного значення набуває пошук нових 
джерел надходжень. Податки з тютюну є розумними податками. Вони 
встановлюються на товар не першої необхідності, виріб, який вбиває 
до половини своїх користувачів. Податки на тютюн зберігають життя, 
мобілізують ресурси, сприяють вирішенню проблеми нерівності в 
питанні здоров’я, зменшують навантаження на системи охорони 
здоров’я і протидіють чинникам ризику НІЗ. Україна є переконливим 
прикладом того, що значне підвищення податків на продаж тютюну несе 
в собі потенціал істотного скорочення його вживання із паралельним 
забезпеченням значних надходжень для держави. Нехтування 
надходженнями від такого розумного податку матиме негативні наслідки.

11Висновки
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Європейське регіональне бюро ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) – це спеціалізоване агентство Організації Об’єднаних 
Націй, що створене у 1948 р., чия головна функція полягає у вирішенні міжнародних питань у сфері 
охорони здоров’я та громадського здоров’я. Європейське регіональне бюро ВООЗ – одне із шести 
регіональних бюро у всьому світі, кожне з яких має власну програму, спрямовану на вирішення 
конкретних проблем охорони здоров’я країн, якими Європейське регіональне бюро ВООЗ опікується.
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