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РЕЗЮМЕ 

 

Для забезпечення стабільних податкових надходжень до державного 
бюджету фіскальна політика, спрямована на підвищення ставок акцизного 
податку на тютюнові вироби, має враховувати економічні реалії в країні – 
темпи приросту реальних доходів населення та цінової доступності 
тютюнових виробів, податкове навантаження на різні категорії тютюнових 
виробів, а також наявності ефективних механізмів контролю нелегального 
обороту тютюнових виробів. 

Однією з цілей акцизної політики є зменшення доступності тютюнових 
виробів за рахунок зростання ціни і, як наслідок, скорочення споживання 
тютюну. Така мета може бути досягнута, якщо зростання цін на тютюнові 
вироби вище ніж зростання реальних доходів населення, а також якщо курці 
не мають альтернативних способів здешевити споживання – за рахунок 
переходу на більш доступну категорію тютюнових виробів або на нелегальну 
продукцію. 

За останні роки в Молдові ставки акцизу і, як наслідок, ціни на 
тютюнову продукцію зростали швидше, ніж темпи інфляції та реальні 
доходи населення. Так, у 2021 році цінова доступність сигарет для споживача 
в Молдові становить 25% середнього доходу. Для порівняння, у розвинених 
країнах цей показник становить 15%. При цьому, в Молдові спостерігається 
ефект заміщення – перетікання курців у низький ціновий сегмент, 
представлений сигарилами та сигаретами з фільтром нижче за собівартість. 
Значне акцизне навантаження на легальних виробників та споживачів 
створює економічну можливість для недобросовісних економічних агентів, 
що зменшує ефективність податкового регулювання ринку тютюнових 
виробів та спотворює ринкові умови. 

У рамках фіскальної політики на 2022 рік уряд запропонував збільшити 
ставки акцизу на сигарети з фільтром і без фільтра на 15%, запровадити 
мінімальну ефективну ставку на сигарили – на рівні із сигаретами, а також 
запровадити акциз на електронні сигарети. З метою більш комплексної 
оцінки цієї ініціативи у дослідженні проведено SWOT-аналіз підвищення 
ставок акцизного податку на тютюнові вироби у Молдові. Також у 
регіональному контексті у дослідженні проведено аналіз досвіду України у 
реалізації фіскальної політики тютюнових виробів. 
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Варто зазначити, що Молдова має достатньо збалансовану структуру 
акцизів для сигарет з фільтром і без фільтра з мінімальною ефективною 
ставкою, яка забезпечує виконання суттєвої частини завдання зі збору 
акцизу. Запропоноване збільшення мінімальної ефективної ставки акцизу на 
сигарети з фільтром і без фільтра на 15%, що вдвічі вище за темпи інфляції, 
відповідає завданням у сфері охорони здоров’я населення.  

Запропоноване запровадження мінімальної ефективної ставки акцизу 
на сигарили на рівні сигарет з фільтром та без фільтра, а також акцизу на 
електронні сигарети усуває податкові пільги для цих продуктів, що має 
забезпечити додаткові збори до державного бюджету та усунути деякі 
структурні деформації ринку. 

Крім цього, уряду Молдови варто звернути увагу на ризики, пов’язані 
із заниженням цін виробниками сигарет з метою підвищення 
конкурентоспроможності на ринку тютюнових виробів. Для усунення даної 
структурної деформації ринку доцільно використовувати механізм 
мінімальної роздрібної ціни на сигарети та сигарили принаймні на певний 
перехідний період. Цей захід сприяє отриманню ПДВ та податку на прибуток 
у повному обсязі, а також відповідає завданням охорони здоров’я населення, 
оскільки забезпечує зростання роздрібних цін на тютюнові вироби – за 
останні два роки у Молдові, не дивлячись на щорічне зростання акцизу, ціни 
на продукцію низького цінового сегменту не змінюються.  

Також у процесі подальшого збільшення ставок акцизу уряду Молдови 
варто взяти до уваги такі ризики як можливість заміщення тютюнової 
продукції з високим рівнем акцизного оподаткування на дешевші 
альтернативи – наприклад, самокрутки, які, можливо, не відповідають 
державним стандартам; поява нових форм продажу нелегальної продукції, 
зокрема з використанням коштів електронної комерції; незаконний обіг 
тютюнової продукції, зумовлений різними підходами до акцизного 
оподаткування в окремих юрисдикціях, зокрема, у придністровському 
регіоні. 

Помірний показник тіньового ринку тютюнової продукції в Молдові в 
сучасних умовах не повинен вселяти владі спокій. Адже досвід країн 
Балканського регіону, Балтії та України свідчить про ризики різкого 
збільшення нелегальної продукції на ринку за диспропорційного підвищення 
ставок акцизу в порівнянні зі зростанням доходів населення. При такому 
підвищенні ставок акцизу, тобто «акцизного шоку», споживачі часто роблять 
вибір на користь нелегальної продукції, яка набагато дешевша. Крім 
розвитку інституційного середовища у сфері боротьби та протидії 
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нелегальному виробництву та обігу тютюнової продукції важливо усунути 
фундаментальні причини виникнення цього ринку, які мають не лише 
економічний характер. 

У регіональному контексті необхідно звернути увагу на досвід України 
щодо підвищення ставок акцизного збору на тютюнові продукти. Варто 
одразу зазначити, що досвід України не є взірцем для наслідування з 
багатьох причин. Одна з головних полягає в тому, що податкова система 
України per se має серйозні структурні диспропорції, які породжують такі 
негативні явища як ухилення від сплати податків, значний тіньовий сектор 
економіки та ін. Державна податкова політика в Україні, суть якої полягає в 
тому, що «за все заплатить середньостатистичний та сумлінний платник», не 
може бути прикладом для наслідування та підставою для довгострокового 
стабільного інклюзивного економічного зростання в будь-якій країні. 
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І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ТА 
АКЦИЗНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Українська практика формування та реалізації державної 
податкової політики є не найкращим прикладом для наслідування, 
оскільки податкова система України per se має суттєві структурні 
диспропорції. Ці диспропорції призводять до небажаних соціально-
економічних наслідків, про які слід говорити, тим більше у разі врахування 
досвіду України в практиці інших країн. Дослідження, присвячене цим 
особливостям української податкової системи, знаходиться у відкритому 
доступі, тому тут варто лише коротко перерахувати деякі висновки з нього.  

По-перше, податкова система України характеризується нерівномірним 
розподілом податкового навантаження як за видами податків, базою 
оподаткування, так і за рівнем доходів. Це істотно викривляє стимули 
економічних агентів, призводить до недобросовісної конкуренції, що 
зрештою практично виявляється у суттєвому за розмірами тіньовому секторі 
економіки, створенні умов опортуністичного поведінки платників податків. 

По-друге, протягом досить тривалого періоду часу простежується 
стабільне збільшення непрямих податків (ПДВ та акциз) на товари та 
послуги імпортного виробництва, що є водночас і причиною, і наслідком 
деіндустріалізації української економіки. 

По-третє, це не зазначено у вищезгаданому дослідженні, але про це 
варто згадати у контексті можливого врахування досвіду України у практику 
інших країн, недостатня інституційна ефективність контролюючих органів 
(корупція, складність та закритість процедур адміністрування, технічна 
відсталість, недостатня компетентність та мотивація персоналу та ін.), у тому 
числі податкових адміністрацій, може призводити до небажаних соціально-
економічних наслідків. Це цілком може стосуватися навіть прогресивних 
податкових ініціатив, реалізація яких показала позитивні результати в інших 
країнах. 

І практика, і теорія говорять нам про те, що два ключові фактори 
податкової системи важливі для стабільного інклюзивного економічного 
зростання, а саме як податки впливають на економічну ефективність 
(tax efficiency) і яким чином податковий тягар розподіляється між 
економічними агентами (tax incidence). 

Навіть поверхнево глянувши на динаміку ключових соціально-
економічних показників, можна побачити те, що насправді Молдова більше, 
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ніж Україна, досягла успіху в примноженні добробуту своїх громадян за 
останні 20 років, незважаючи на те, що в абсолютному вираженні показник 
ВВП на душу населення в Україні вищий. Розрив у цьому показнику, 
розрахований за паритетом купівельної спроможності в євро в постійних 
цінах 2021 року, за період з 2000 р. до 2019 р. скоротився більш ніж на 15%, 
що стало можливим завдяки тому, що середні темпи зростання цього 
показника за вказаний період у Молдові були 3,6% проти 2,3% в Україні 
(див. рис. 1). 

 

Рис. 1. ВВП на душу населення Україна vs Молдова, tax ratio 
Україна vs Молдова 

Джерело: Складено авторами за даними:  https://wid.world/ и https://www.wider.unu.edu/ 

У той же час загальна величина податкового навантаження, що 
вимірюється показником податкового коефіцієнта (tax ratio), як видно з 
наведеного графіка, майже на 10 в.п. відносно ВВП вище в Україні, ніж у 
Молдові. Станом на кінець 2019 року абсолютна величина податкового 
коефіцієнта у Молдові становила 29,96% ВВП, а в Україні – 39,4% ВВП. 

У зв’язку з цим будь-яке збільшення податкового навантаження 
слід розглядати в контексті того, наскільки воно виправдане без шкоди  
для економічного зростання. 

Податкові системи Молдови та України в цілому мають досить схожі 
базові характеристики, але в той же час певні кількісні структурні параметри 
є досить різними, що загалом може мати велике значення для темпів 
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економічного зростання. З цього питання є досить багато академічної 
літератури, у якій досліджуються вплив структури податків на зростання. 

Нижче наведено дані про декомпозицію податкових коефіцієнтів 
України та Молдови за їх основними складовими: прямі (personal income tax, 
corporate income tax), непрямі податки (VAT, excise duty), внески на соціальне 
страхування (social security contributions) та ін. і базами оподаткування 
(праця, капітал та споживання). 

Таблиця 1 

Декомпозиція податкового коефіцієнта України, 2019 рік 

Tax Ratio Ukraine=39,4% 
IT=12,98% DT=9,88% 

SSC=7% OT=9,54% VAT=9,53% Ex=3,45% CIT=2,95% PIT=6,93% 
Consumption Capital Labor 

Таблиця 2 

Декомпозиція податкового коефіцієнта Молдови, 2019 рік 

Tax Ratio Moldova=29,96% 
IT=12,57% DT=4,44% 

SSC=8,76% OT=4,13% VAT=9,61% Ex=2,96% CIT=2,55% PIT=1,89% 
Consumption Capital Labor 

Джерело: складено авторами за даними: https://www.wider.unu.edu/ 

Як видно з наведених даних, суттєві відмінності між кількісними 
параметрами податкових систем існують за акцизним податком, податком на 
доходи фізичних осіб та внесками до фондів соціального страхування. Варто 
відмітити, що при фактично однаковому рівні оподаткування капіталу 
фізичні особи в Україні більш ніж утричі більше сплачують податку на 
доходи (6,93% ВВП), ніж у Молдові (1,89% ВВП), що пов’язано як з 
різницею у ставках (18% в Україні проти 12% у Молдові), так і з деякою 
різницею у підходах визначення бази оподаткування. Якщо врахувати, що 
непрямі податки (ПДВ та акциз) є податками на споживання, податковий 
тягар яких також несуть фізичні особи, то можна підрахувати, що споживачі 
України у % до ВВП сплачують більш ніж на 5 п.п. податків більше в Україні 
(19,91% ВВП), ніж у Молдові (14,46%). Це однозначно зменшує темпи 
економічного зростання України. Це видно за порівняльними історичними 
даними. 

Значний внесок у збільшення такого навантаження в Україні 
зробила політика у сфері акцизного оподаткування, а саме розширення 
бази оподаткування та збільшення його ставок, у тому числі пов’язана із 
взятими на себе зобов’язаннями щодо імплементації європейських 
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стандартів оподаткування (див. рис. 2). На цьому графіку видно, що 
загальна величина податкового навантаження, яке виникає внаслідок 
акцизного оподаткування, суттєво збільшилась після 2014 року. Разом з тим, 
як видно на рис. 1, середній рівень доходів в Україні, проксі-показником 
якого є показник ВВП на душу населення, протягом цього періоду 
зменшився. 

Як показав досвід, впровадження європейських практик та 
стандартів оподаткування без урахування особливостей та соціально-
економічних реалій країни (рівень доходів населення, поведінкові 
патерни, інституційні особливості тощо) обертається втратами для 
економіки та державного бюджету. Наприклад, рівень тіньового ринку 
сигарет в Україні за даними дослідження KANTAR1 досяг історичного 
максимуму і станом на серпень 2021 року становить 18,1% обсягів 
легального ринку, а втрати державного бюджету, так званий tax gap за 
акцизним податком на тютюнові вироби, оцінюються в розмірі 14,4 млрд. 
грн., що становить за поточним курсом близько €480 млн. 

 

Рис. 2. Динаміка зростання акцизного податку в Україні, % ВВП. 

Джерело: складено авторами за даними Міністерства фінансів України  

Аналітики зазначають, що при більш помірному темпі підвищення 
ставок податків ринок тютюнової продукції в Україні міг би бути значно 
більшим, а це додаткові інвестиції, робочі місця і, зрештою, додаткові 

 
1 Kantar Україна – представник світового лідера в галузі маркетингових досліджень компанії Kantar, яка, 
зокрема, проводить інтерв’ювання, отримання пачок сигарет, їх дослідження, виявлення нелегальних пачок 
сигарет за вибіркою 3000 курців старше 18,5 років. 



 

 

GROWFORD Institute 
01024, м. Київ, Печерський район, вул. Велика Васильківська, 9/2, оф. 30 
growford.institute@gmail.com, https://www.growford.org.ua/ 
  

9 
 

 

податкові надходження. В Україні тютюнова галузь забезпечує 7% усіх 
податкових надходжень державного бюджету, а міжнародні тютюнові 
компанії постійно входять в рейтинг найбільших та сумлінних платників 
податків України. Тому державна податкова політика, яка полягає у різкому 
збільшенні податкового навантаження на середньостатистичних та сумлінних 
платників податків, загалом не може вважатися раціональною та доцільною, 
оскільки подальший рух у цьому напрямку може спричинити збільшення 
рівня опортуністичної поведінки платників податків, тіньового сектору 
економіки України і тому подабними негативними явищами. 

Динаміка розвитку ринку тютюнової продукції в Україні представлена 
на рисунку 3. 

 

Рис. 3. Втрачені можливості ринку тютюнової продукції в Україні, 
виробництво сигарет млрд. шт. 2011 – 2020 рр. 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України, ДПС України 
(звіти 3-РС), Державної казначейської служби 

Як бачимо простежується негативна динаміка обсягів виробленої 
продукції. 

Україна навряд чи може бути прикладом для Молдови щодо детінізації 
економіки. Про це свідчать факти. Наприклад, при розгляді довгострокової 
динаміки зміни тіньових секторів економік наших країн (див. рис. 4), можна 
наочно побачити, що Молдова досягла великих успіхів у боротьбі з тіньовою 
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економікою. В Україні, напвпаки, в останні роки міжнародні експерти 
відзначають зростання цього сектора. За оновленими оцінками Leandro 
Medina, Friedrich Schneider станом на 2020 р. його величина становить понад 
50% ВВП.2 

 

 

Рис. 4. Динаміка тіньового сектору економіки в Україні і Молдові, 1991 – 
20203 рр. 

Джерело: складено авторами за даними 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3502028 

При цьому слід зазначити, що тіньовий сегмент ринку може 
існувати і зростати навіть усупереч волі національних урядів України та 
Молдови, оскільки на своїх східних кордонах обидві держави мають досить 
великі простори неконтрольованої території, які можуть служити транзитом 
або місцем виробництва контрафактної та/або контрабандної продукції. 

Слід також зазначити, що в дослідженні Київської школи 
економіки, на основі якого центром PAS було розроблено ініціативу 
підвищення ставок акцизного податку на тютюнову продукцію в 
Молдові за українським сценарієм, крім порівняльного аналізу ставок та 
цін на тютюнові вироби в цих країнах, на нашу думку, не наводиться 
достатніх аргументів на користь такої ініціативи. У будь-якому випадку, 
вона не враховує поточної соціально-економічної ситуації в наших країнах, 

 
2 Слід зазначити, що Міністерство економіки України (раніше Міністерство економічного розвитку та 
торгівлі) систематично надає скромніші оцінки тіньового сектору економіки України в середньому на рівні 
30-33% ВВП. Ми в даному випадку схильні довіряти оцінкам німецьких експертів, враховуючи переваги 
методології їх оцінки та відсутність конфлікту інтересів. 
3 Дані Молдови в цьому дослідженні наведено за 1991 – 2017 рр., по Україні дані за 1991-2020 рр. 
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особливостей структури економіки, внутрішніх, а також 
зовнішньополітичних чинників. Більше того, в іншому дослідженні КШЕ 
зазначається, що «було встановлено, що куріння знижує витрати на їжу і 
напої поряд з витратами на охорону здоров’я. Щодо підвищення акцизного 
податку на сигарети, очікується, що домогосподарства з низькими доходами 
більше постраждають від витіснення витрат на предмети першої 
необхідності». Тобто це означає, що підвищення вартості сигарет, без 
структурованого і комплексного підходу до боротьби з курінням, ceteris 
paribus призводить до зменшення добробуту населення. 
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II. SWOT – АНАЛІЗ ПІДВИЩЕННЯ СТАВОК АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ 
НА ТЮТЮНОВУ ПРОДУКЦІЮ В МОЛДОВІ  

З метою комплексної оцінки ініціативи підвищення ставок акцизного 
податку на тютюнову продукцію в Молдові, запропоновану урядом, ми 
провели SWOT-аналіз. SWOT-матриця виглядає так. 

Підвищення ставок акцизного податку на тютюнову продукцію в 
Молдові – пропозиції уряду 

Сильні сторони 

 Збільшення акцизу на сигарети з 
фільтром і без фільтра на 15%, вдвічі вище 
за темпи інфляції. 

 Запровадження акцизу на електронні 
сигарети 

 Запровадження мінімальної ефективної 
ставки акцизу (МЕС) на сигарили, на рівні 
сигарет 

 МЕС гарантує мінімальні надходження 
до бюджету і виконання суттєвої частини 
завдання щодо збору акцизу 

 Щорічна індексація МЕС на рівень 
інфляції і вище відповідає завданням 
охорони здоров'я населення 

Слабкі сторони 

 Темпи зростання ставок акцизного 
податку істотно вищі за темпи зростання 
доходів населення, що призводить до 
ефекту заміщення на ринку – переходу 
курців у низький ціновий сегмент 

 Незважаючи на щорічне зростання 
акцизу, ціни на продукцію низького 
цінового сегменту не змінюються, що не 
відповідає завданням охорони здоров'я 
населення 

 Відсутність мінімальної роздрібної 
ціни на сигарети та сигарили – 
недоотримання ПДВ та податку на 
прибуток 

Можливості 

 Введення мінімальної роздрібної ціни на 
сигарети і сигарили 

 Зменшення можливості незаконного 
переміщення тютюнової та нікотиновмісної 
продукції до прикордонних країн 

 Посилення державного контролю за 
обігом нелегальної продукції на території 
держави 

 

Загрози 

 Заміщення попиту на сигарети 
самокрутками, можливо такими, що не 
відповідають державним стандартам 

 Подальше поширення на ринку продукції 
нижчої за собівартість 

 Зростання частки низького цінового 
сегмента, що не відповідає завданням 
охорони здоров'я населення та сприяє 
незаконному переміщенню цигарок до 
сусідніх країн 
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Сильні сторони 

Збільшення акцизу на сигарети з фільтром і без фільтра на 15%, 
більше, ніж темпи інфляції 

У Молдові протягом останніх років спостерігається поступове 
зростання надходжень від акцизів на тютюнові вироби, що відповідало 
парадигмі виваженої податкової політики держави згідно з чинним щорічним 
планом підвищення акцизу на 15%. Середній темп зростання акцизних 
надходжень від цієї продукції у 2018–2020 роках становив 6%. Водночас 
середнє значення споживчої інфляції за період 2018–2020 років становило 
3,9%. Таким чином надходження від акцизу перевищували інфляцію на 
більш ніж 2 процентні пункти, або в 1,5 раза.  

Варто зазначити, що Молдова має досить збалансовану структуру 
акцизів для сигарет з фільтром і без фільтра з мінімальною ефективною 
ставкою, яка забезпечує виконання суттєвої частини завдання зі збору 
акцизу. Поступове та обґрунтоване збільшення мінімальної ефективної 
ставки є дієвим механізмом скорочення споживання тютюну, що 
підтверджується емпіричними дослідженнями Chaloupka, F. J., Laffer, A. B., 
Growford Institute.  

Запропоноване збільшення мінімальної ефективної ставки акцизу на 
сигарети з фільтром і без фільтра на 15%, удвічі більше, ніж темпи інфляції, 
відповідає завданням охорони здоров’я населення, а також є економічно 
обґрунтованим – такий підхід має забезпечити стабільність акцизних 
надходжень до державного бюджету та не допустити збільшення 
нелегального ринку. 

Введення мінімальної ефективної ставки акцизу на сигарили на 
рівні сигарет усуває податкову пільгу для цієї категорії та сприяє 
усуненню структурної деформації на ринку  

Враховуючи економічні реалії, у Молдові досить часто виникала 
ситуація, коли споживачі мігрували у доступніші сегменти, що виникають 
внаслідок диспропорції в оподаткуванні. Наприклад, до вирівнювання ставок 
на сигарети з фільтром і без фільтра у 2020 році, зі зростанням акцизів та цін 
на сигарети із фільтром та скороченням їх обсягів продажу спостерігалося 
зростання сегмента безфільтрових сигарет – якщо у 2014 році частка сигарет 
без фільтра (імпорт та виробництво) склала 21 %, то 2016 р. – майже 30%. У 
2019 році зі зростанням акцизу на сигарети без фільтра та їх подорожчанням 
частина курців переорієнтувалася на дрібно нарізаний тютюн для 
скручування, ціна якого була нижчою, ніж ціна сигарет без фільтра. Ставки 
акцизів на цю продукцію тривалий час були невисокими і становили 147 леїв 
за 1 кг (це приблизно 160-170 леїв за тис. сигарет), тоді як акциз на сигарети 
становив у середньому 400-500 леїв. Сегмент самокруток зник у другій 
половині 2019 року, після того, як відповідну ставку акцизу було збільшено 
майже в 7 разів, внаслідок чого ціна за упаковку дрібно нарізаного тютюну 
масою 30 г зросла з 19 до 54 леїв – у півтора рази дорожче, ніж сигарети з 
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фільтром. У 2020 році після вирівнювання ставок на сигарети з фільтром та 
без фільтра сегмент безфільтрових сигарет зменшився з 21% у 2019 до 9% у 
2020 та практично зник у 2021 році. Разом з тим через скасування 
мінімальної ціни почалося зростання сегмента дешевих сигарет з фільтром і 
сигарил, які на даний момент досягли частки ринку в 16% і 11% відповідно. 

На даний момент сигарили оподатковуються ставкою 41%, внаслідок 
чого мають суттєву податкову перевагу: мінімальна ефективна ставка для 
сигарет становить 17 лей за пачку, для сигарил з урахуванням середньої ціни 
в 15 лей акциз становить всього 7 лей. Більше того, податкова ставка на 
сигарили не змінювалася, що дозволило операторам ринку не піднімати ціну 
на сигарили у 2021 році. У результаті, якщо в сигаретах з фільтром за ціною 
собівартості сума акцизу та ПДВ дорівнює 21 леї, то у сигарилах – лише 10 
лей. 

Пропозиція уряду – запровадити мінімальну ефективну ставку на 
сигарили з 2022 року – має забезпечити додаткові збори до державного 
бюджету – за рахунок збільшення акцизної складової, а також ПДВ, оскільки 
запровадження мінімальної ефективної ставки має призвести до зростання 
роздрібних цін на цю категорію, що також відповідає завданням охорони 
здоров’я населення. 

Оподаткування рідин для електронних сигарет забезпечить 
зростання доходів бюджету та дозволить не допустити структурної 
деформації на ринку 

Фіскальні заходи держави мають передбачати не тільки підвищення 
податкових ставок для існуючих підакцизних товарів, а й розширювати базу 
оподаткування, включаючи нові типи товарів. Доцільно оподатковувати 
рідини, що використовуються для електронних сигарет. Відсутність 
державного регулювання в цілому та оподаткування електронних сигарет 
може призводити до зміщення попиту з товарів, які підлягають 
оподаткуванню, до товарів, які не підлягають, та відповідного скорочення 
надходжень від акцизного податку. Сьогодні у світі нараховується близько 40 
млн. споживачів цієї продукції, що становить 3,6% від загальної кількості 
курців, в Україні ця частка – 7% за даними Euromonitor International. 

Акцизний податок на рідини для електронних сигарет вже існує у 14 
країнах ЄС: Греції, Естонії, Італії, Кіпрі, Нідерландах, Латвії, Литві, 
Португалії, Польщі, Румунії, Словенії, Угорщині, Фінляндії, Хорватії та 
Швеції (рис. 5). Середня ставка складає 0,144 євро на мілілітр. Підходи до 
оподаткування в країнах ЄС відрізняються, оподатковується рідина як з 
нікотином, так і без. Наприклад, у Латвії додатково оподатковується вміст 
нікотину в рідині за ставкою 0,005 євро на мг, а в Італії застосовується 
диференційована ставка залежно від того, чи рідина містить нікотин чи ні, і 
розраховується на основі середньозваженої ціни традиційних сигарет. У 
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Хорватії електронні сигарети відносяться до підакцизних товарів, проте 
застосовується нульова ставка. В Україні, починаючи з 2021 р., також 
запроваджено такий податок зі специфічною ставкою 100 євро за 1 літр 
рідини 

 

* ставку в Латвії вказано з урахуванням додаткового акцизного оподаткування нікотину за 
ставкою 0,005 євро на мл; вона взята з розрахунку вмісту нікотину 18 мг в ємності з об’ємом 
рідини 10 мл. 

** З 01 липня 2020 р. 

Примітка: ставки встановлені у національній валюті та конвертовані за курсом євро на 
квітень 2020 р., за даними Eurostat. 

Рис. 5. Ставки акцизного податку на рідини для електронних 
сигарет в країнах ЄС і Україні в 2021 р., євро за мл 

Джерело: складено авторами на основі: Tax Data Center. Vapor Products Tax. URL: 
https://vaporproductstax.com/taxation-database/ : Tax Regulation of the Tobacco Products Market In the Conditions 
of Its Transformation [V. I. Korotun, T. V. Koshchuk, N. V. Novytska, I. I. Khliebnikova,] / Ed. by T. V. Koshchuk. 
Irpin – Khmelnytskyi, 2020. 121 p. URL: https://www.ndifp.com/1537/ 

Медіанний розрив між ставками акцизу на традиційні та електронні 
сигарети у країнах ЄС у 2020 р. становить не більше 9 разів і коливається від 
57,9 разів у Латвії до 4,56 разів у Португалії. В Україні у 2021 р. такий розрив 
становить 3,38 рази, а у 2025 р. після низки підвищення ставки акцизного 
податку для традиційних сигарет – 7,35 рази (рис. 6). 
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Примітка: у перерахунку на 1 традиційну сигарету при співвідношенні 1 мл рідини = 10 
традиційних сигарет; ставки акцизу на такі рідини у країнах ЄС взято станом на травень 2020 р.; у Латвії 
ставку за рідиною взято з урахуванням додаткового акцизного оподаткування нікотину за ставкою 0,005 
євро за мл, з розрахунку вмісту нікотину 18 мг у ємності з об’ємом рідини 10 мл.  

 

Рис. 6. Співвідношення між ставками акцизного податку на рідини 
для електронних сигарет та на традиційні сигарети в країнах ЄС та 

Україні, у перерахунку на 1 традиційну сигарету 

Джерело: розраховано авторами на основі даних: Tax Data Center. Vapor Products Tax. URL: 
https://vaporproductstax.com/taxation-database/; Excise Duty Tables. Part III – Manufactured Tobacco. European Commission. 
URL:https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/excise_duties/tobacco_products/rate
s/excise_duties-part_iii_tobacco_en.pdf ; Tax Regulation of the Tobacco Products Market In the Conditions of Its 
Transformation [V. I. Korotun, T. V. Koshchuk, N. V. Novytska, I. I. Khliebnikova,] / Ed. by T. V. Koshchuk. Irpin 
– Khmelnytskyi, 2020. 121 p. URL: https://www.ndifp.com/1537/ 

 
Розвиток ринку електронних сигарет у Молдові за останні роки 

підвищує актуальність цього питання, в протилежному випадку створюються 
умови для подальшого перекосу ринку. Молдова – єдина країна в 
Центральній та Східній Європі, яка не ввела акциз на рідини для електронних 
сигарет. Без введення акцизного податку в Молдові підвищується 
ймовірність контрабанди рідин у сусідні країни, насамперед Румунію та 
Україну. За оцінками ДПС України, вже сьогодні значна кількість рідин для 
вейпінгу в Україні нелегального походження. Відсутність ефективних 
механізмів контролю за обігом цієї продукції призводить до того, що 
нелегальний товар потрапляє на митну територію України міжнародними 
поштовими відправленнями та у ручній поклажі з приховуванням від 
митного контролю. Потім такі рідини реалізуються через Інтернет-магазини 
та роздрібні торговельні мережі за готівку без відображення цих операцій у 
бухгалтерському та податковому обліку. У результаті це призводить до 
недоотримання надходжень від акцизного податку до бюджету України. 
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Можливості 

Введення мінімальної роздрібної ціни на сигарети та сигарили 
могло б сприяти збільшенню фіскальних надходжень від ПДВ та податку 
на прибуток, а також забезпечити щорічне збільшення цін на сигарети 
та сигарили – відповідно до завдання охорони здоров’я населення 

У Молдові через низьку купівельну спроможність населення 
спостерігається ефект заміщення на ринку тютюнової продукції – перехід на 
продукти низького цінового сегменту, який у 2021 році досяг 30% ринку. 
Подібна тенденція є характерною і для інших європейських країн. Згідно з 
дослідженнями Eurobarometer, споживачами цих тютюнових виробів є 
соціально-незахищені верстви населення, які мають менше можливостей для 
працевлаштування, які часто мають фінансові труднощі і дуже чутливі до 
ціни.   

Низький ціновий сегмент у Молдові представлений сигарилами, про які 
згадувалося вище, та сигаретами з фільтром за середньою ціною 23 леї за 
пачку. Якщо скласти акциз, ПДВ, а також необхідні витрати на виробництво 
та реалізацію, собівартість пачки сигарет із фільтром становить 26 лей. 
Також, незважаючи на зростання акцизів, ціна найдешевшої пропозиції на 
ринку не змінилася порівняно з 2020 роком і становить 12 лей, хоча 
мінімальний акциз у пачці – 17 лей.  

Обґрунтування застосування мінімальної роздрібної ціни на сигари 
та сигарили в Молдові 

Акциз на тютюнові вироби є податком на споживання та 
використовується як інструмент наповнення бюджету. У більшості країн 
світу акциз на тютюнові вироби індексується щороку. Підвищуючи ставки 
акцизу, держава насамперед очікує збільшення податкових надходжень 
прямо пропорційно відсотку збільшення ставок акцизу. Крім того, 
підвищення ставки акцизу на тютюнові вироби є засобом обмеження цінової 
доступності цих товарів. Однак підвищення ставки цього податку може 
провокувати цінові війни між компаніями-виробниками тютюнових виробів 
за збільшення частки ринку. Це, з одного боку, штучно стримує зростання 
цін на тютюнові вироби, що призводить до недоотримання бюджетом 
адвалорного компонента акцизу, ПДВ і податку на прибуток, а з іншого – не 
обмежує доступність цих підакцизних товарів, що перешкоджає досягненню 
цілей охорони здоров’я. Така проблема характерна і для країн ЄС та 
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Молдови. 
У 2017 р. в Республіці Молдова було введено мінімальну роздрібну 

ціну (МРЦ) на сигарети. У багатьох країнах саме механізм МРЦ 
використовується для підвищення надходжень до бюджету та цінового 
обмеження доступу до тютюнових виробів. Іншим ефектом МРЦ є зрівняння 
виробників у ціновому питанні для зниження частки недобросовісної 
конкуренції на ринку тютюнових виробів. 

Увагу привертає той факт, що якщо у 2016 р. у Молдові доходи від 
акцизу на сигарети становили 1,73 млрд леїв, то у 2018 р. їх обсяг перевищив 
2,5 млрд леїв.4 Таке значне збільшення надходжень відбулося в т.ч. у зв’язку 
із запровадженням мінімальних роздрібних цін на сигарети у 2017 р. на рівні 
16 леїв за пачку сигарет з фільтром та 7 леїв за пачку сигарет без фільтра (із 
щорічним їх підвищенням). У 2019 р. було встановлено мінімальну ціну для 
роздрібного продажу сигарет з фільтром на рівні 25 леїв за пачку, а для 
сигарет без фільтра – 19 леїв. Необхідність введення МРЦ у Молдові була 
зумовлена появою на ринку сигарет сумнівної якості за низькою ціною 
(нижчою за собівартість) у розмірі 7–9 леїв за пачку, тоді як тільки акциз 
становив 8 леїв у розрахунку на пачку5. 

Проте вже в ухваленому бюджеті Молдови на 2020 рік було відсутнє 
поняття «мінімальна роздрібна ціна» на одну пачку сигарет з фільтром і без. 
Міністр фінансів С. Пушкуца повідомив, що уряд країни відмовився від 
практики встановлення МРЦ на сигарети, щоб не втручатися в економічну 
конкуренцію. «Ми вважаємо, що державі некоректно втручатися в 
економічні конкурентні відносини шляхом встановлення будь-яких цін. Це 
має бути результатом конкуренції, методів діяльності, дизайну, просування 
та інших заходів маркетингу, які застосовуються кожним економічним 
агентом», – заявив глава Мінфіну. За його словами, у будь-якому випадку 
МРЦ сигарет, на якій могла б наполягати держава, це сума акцизу, 
передбаченого законом, та розрахованого ПДВ. 

«Акциз та ПДВ у виробників та імпортерів розраховується не від 
встановленої мінімальної ціни, а від реально сформованої ціни при 
постачанні продукції. Тому некоректно говорити, що мінімальна ціна 
продажу сигарет впливає на суму доходів, що сплачуються до бюджету. 
Акцизи на сигарети у 2020 р. зростуть, згідно з рішеннями, прийнятими три 

 
4  Чебан Л. Ставки повышаются: жизнь или акцизы? От 16 января 2019 г. URL: https://noi.md/ru/mysli-
vsluh/stavki-povyshayutsya-zhizni-ili-akcizy. 
5  Табачный «сюрприз» в законопроекте о бюджете 2020 года? От 02.12.2019. Комментарий агентства 
InfoMarket URL: http://infomarket.md/ru/marketpuls/tabachnyiy_syurpriz_v_zakonoproekte_o_byudjete_2020_ 
goda. 
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роки тому. На наступний рік мінімальна ціна, яка становить зону ризику для 
появи на ринку неоподатковуваних сигарет, становитиме близько 17 леїв – 
тобто це акциз плюс ПДВ. І всі контролюючі органи, незалежно від того, 
встановлена мінімальна ціна на продаж сигарет чи ні, перевірятимуть 
дотримання податкового режиму щодо застосування акцизу та ПДВ», – 
підкреслив глава Мінфіну. 

На його думку, незалежно від того, є встановлена МРЦ чи ні, нечесні 
економічні агенти та фізичні особи, які бажають торгувати нелегально, 
продають сигарети без урахування мінімальної ціни, не звертаючи уваги на 
те, що написано в законі. 

Коментуючи позицію С. Пушкуци, віце-спікер Молдови О. Слусар 
нагадав, що адвалорна частина акцизу на сигарети стягується від вартості 
сигарет. «Мінімальна ціна продажу сигарет, що встановлюється в бюджеті, 
була дуже важлива і з погляду доходів бюджету, і боротьби з контрабандою, і 
агітації за здоровий спосіб життя. Але у бюджеті на 2020 р. мінімальні ціни 
продажу сигарет зникли», – зазначив віце-спікер. 

А. Слусар не погодився з аргументами С. Пушкуці, зазначивши, що 
коли є МРЦ, складніше займатися такими речами. «Якщо прибрати 
мінімальну ціну продажу, можна очікувати на ринку дешевих сигарет по 7-8-
10 леїв, де адвалорна частина акцизу розраховуватиметься від цієї ціни, і 
буде полегшено життя контрабандистам, особам, які використовують різні 
схеми. Це стимулюватиме повернення до тіньових схем контрабанди 
сигарет».6 

Також акцентувалася увага на тому, що скасування МРЦ у Молдові 
може мати цілу низку негативних наслідків: бюджет недоотримає суттєву 
частку надходжень акцизів та ПДВ (250 – 350 млн леїв). Іншими словами – 
недоотримання у мільйонах леїв за кожен лей зниження ціни від 19 леїв МРЦ 
за пачку; зросте обсяг реалізованої в Молдові контрафактної продукції та 
відновиться продаж сигарет за ціною, нижчою від податкового 
навантаження; деякі учасники ринку захочуть збільшити свою частку за 
рахунок демпінгу за певними позиціями, активізується недобросовісна 
конкуренція; у Молдові знову з’являться дешеві сигарети, що зробить їх 

 
6В Молдове больше не будут устанавливать минимальные цены на табачные изделия. 09.12.2019. 
https://mybusiness.md/ru/novosti-biznesa/item/12691-v-moldove-bolshe-ne-budut-ustanavlivat-minimalnye-tseny-
na-tabachnye-izdeliya 
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привабливішими для споживача з фінансової точки зору, в т.ч. і для молоді. 
Це сприятиме зростанню споживання тютюну молоддю.7 

Зазначимо, що на початку 2021 р. на молдавському тютюновому ринку 
дешевий сегмент складав 20% і надалі продовжує зростати. При цьому 
окрему нішу зайняв непомітний раніше продукт – сигарили. Їхні темпи 
продажів збільшуються на 5% на місяць, і станом на квітень 2021 р. сигарили 
займали 5,5% ринку. Випадок безпрецедентний, зважаючи на те, що в серпні 
2020 р. на них припадало не більше 0,3–0,4% у загальному обсязі продажів. 

Стрімке зростання ринку сигарил зумовлене тим, що дана продукція 
отримала податкові пільги: акциз залишився на рівні 2020 р., склавши 41% 
від ціни. По суті, він виявився у 8 разів нижчим, ніж акциз на звичайні 
сигарети, що спричинило комерційний успіх сигарил. 

Як відомо, сигарили – це різновид тонких сигар у вигляді скручування 
тютюнового листа, наповненого різаним тютюном. Однак у Молдові через 
неточність формулювань у галузевому законі місце сигарил зайняв якийсь 
гібрид, в якому тютюновий лист замінений коричневим папером. Молдовські 
сигарили як формою, так і складом дуже схожі на класичні сигарети. Але 
коштують дешевше через низькі витрати. 

На думку експертів, ця негативна тенденція значною мірою зумовлена 
саме скасуванням МРЦ на сигарети, яка була важливим індикатором 
виявлення «сірих» схем. Як наслідок, у 2021 р. на ринку з’явилися сигарили 
по 19 леїв. А це «соціальна» ціна, якщо врахувати, що пачка сигарет із 
фільтром у Молдові сьогодні коштує близько 35 леїв. 

Висловлювалися побоювання, що сигарили можуть зайняти до 8% 
продажів на тютюновому ринку Молдови. А це солідний шматок «пирога», 
якщо врахувати, що оборот цього ринку перевищує 3,5 млрд леїв на рік. 8 

Важливо проаналізувати закордонний досвід вирішення цієї проблеми. 
Як відомо, деякі країни ЄС використовують антидемпінгові механізми 
стабілізації податкових надходжень від продажу тютюнових виробів. Після 
світової кризи 2008-2009 рр. країни ЄС зазнали гострого дефіциту 
фіскальних ресурсів, що спонукало їх підвищити ставки акцизів. Такі 
національні реформи створили передумови для перегляду гармонізованих 
стандартів ЄС щодо ставок акцизів для тютюнових виробів. З набранням 
чинності у 2012 р. Директиви Ради 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 р. про 

 
7Табачный «сюрприз» в законопроекте о бюджете 2020 года? От 02.12.2019. Комментарий агентства 
InfoMarket URL: http://infomarket.md/ru/marketpuls/tabachnyiy_syurpriz_v_zakonoproekte_o_byudjete_2020_ 
goda. 
8Почему сигарилы нарастили оборот? № 14 (1372).16 Апр. 2021.URL: http://logos.press.md/1372_12_1/ 
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структуру та ставки акцизів для тютюнових виробів (кодифікація) було 
розширено межі застосування специфічного компоненту акцизу на сигарети, 
який забезпечує не тільки стабільні надходження до бюджету, що не 
залежать від рівня цін, а й однаковий рівень навантаження на дешеві та 
дорогі сигарети, що сприяє обмеженню куріння. Якщо до 2012 р. 
специфічний акциз мав бути не менше 5% і не більше 55% сукупного 
податкового навантаження (ПДВ плюс адвалорний та специфічний 
компоненти акцизу), то з 2014 р. ці «рамкові» стандарти ЄС становлять 7,5 та 
76,5 % відповідно. Крім того, Директивою передбачено підвищення 
мінімального рівня акцизного навантаження на тютюнові вироби. Зокрема, у 
2014 р. мінімальний розмір акцизу для сигарет у ЄС збільшився з 64 до 90 
євро за 1000 штук. Зазначене спричинило подальше підвищення ставок 
акцизів у країнах, що не досягали оновлених стандартів. 

В умовах посткризового зростання фіскальної ролі акцизного 
оподаткування сигарет у низці країн ЄС, у т. ч. Італії, Німеччині та Франції, 
виникли проблеми із акумулюванням запланованих обсягів надходжень від 
акцизів через заниження окремими тютюновими компаніями цін на сигарети. 
Наявність на ринку дешевих сигарет, незважаючи на збільшення акцизного 
навантаження на них, не сприяла зниженню популярності куріння. Водночас 
скорочення кількості курців, яких підвищення цін на сигарети спонукало 
відмовитись від шкідливої звички, призводило до зменшення податкових 
надходжень від тютюнових виробів. У Німеччині цінові війни викликав 
також перехід частини курців на споживання дешевших альтернатив 
(передусім дрібно рубаного тютюну для скручування в сигарети, який 
залишався помітно дешевшим через порівняно низькі ставки акцизу). Було 
проведено реформу, яка передбачала у 2010–2015 роках поступове 
підвищення специфічного (з 82,7 до 98,2 євро за 1000 штук) та зниження 
адвалорного (з 24,66 до 21,69%) акцизів для сигарет, а також підвищення 
специфічного (з 34,06 до 48,49 євро за 1000 штук) та зниження адвалорного 
(з 18,57 до 14,76%) акцизів на дрібно рубаний тютюн для скручування в 
сигарети.9 І до скорочення розриву між акцизним навантаженням на ці 
категорії підакцизних товарів питання використання антидемпінгового 
механізму захисту надходжень акцизного податку та ПДВ на сигарети від 

 
9Excise Duty Tables. Part III – Manufactured Tobacco / European Commission. 2010. URL: 
http://www.adko.hu/01_files/adattar/tobacco_en.pdf.;Excise Duty Tables. Part III – Manufactured Tobacco / 
European Commission. 2012. URL: https://circabc.europa.eu/sd/a/f0f5445c-c154-4524-905f-
0f8c15984494/Excise_Duty_ Tables%20-%20III-Tobacco_July2012_REV1.pdf;Excise Duty Tables. Part III – 
Manufactured Tobacco / European Commission. 2016. URL: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/ excise_duties- part_iii_tobacco_en.pdf. 
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скорочення стояло особливо гостро.  
З квітня 2010 р. у Німеччині розраховується акциз (специфічний та 

адвалорний компоненти) та ПДВ для середньозваженої роздрібної ціни 
продажу сигарет, який є базою для порівняння з відповідними показниками 
для конкретної максимальної роздрібної ціни. Якщо сукупний специфічний, 
адвалорний акцизи та ПДВ виявляється нижчим за вказаний мінімальний 
поріг, різниця підлягає сплаті як додатковий акциз. Крім того, до лютого 
2016 р. у Німеччині було встановлено також фіксовану суму мінімального 
сукупного податку за одиницю продукту. Якщо вона перевищувала 
аналогічний показник для середньозваженої роздрібної ціни, то доплата 
акцизу розраховувалася з урахуванням цієї фіксованої суми.10 Таке подвійне 
регулювання убезпечило податкові надходження від сигарет від скорочення 
навіть за умов суттєвого коливання цін. 

Фіскальний механізм протидії демпінгу на ринку сигарет, який 
застосовує Німеччина, у 2011–2017 рр. дозволив акумулювати надходження 
акцизу на рівні понад 12 млрд євро на рік11, незважаючи на зменшення 
споживання тютюнових виробів внаслідок зниження популярності куріння. 
Завдяки цьому механізму забезпечується досягнення фіскальних та 
регулюючих цілей акцизної політики. 

Цікавим є також досвід забезпечення стабільності податкових 
надходжень від оподаткування сигарет за рахунок обмеження демпінгу в 
Іспанії, яка напередодні прийняття Директиви Ради 2011/64/ЄС зазнала 
найбільших серед країн-членів проблем зі збалансованістю державних 
фінансів. Іспанська модель антидемпінгового механізму, як і німецький 
аналог, передбачає сплату більшого акцизу, коли максимальна роздрібна ціна 
продажу сигарет нижча за певний рівень. Втім, якщо у Німеччині цей поріг 
відповідає середньозваженій роздрібній ціні, то в Іспанії він фіксований. У 
разі недосягнення встановленого рівня ціни застосовується вищий рівень 
(друга фіксована сума) мінімального акцизу. Іншими словами, іспанська 
модель, на відміну від німецької, не передбачає ступінчастого збільшення 
додаткового акцизного податку зі зниженням максимальної роздрібної ціни 

 
10Tobacco Tax Act (TabStG) TabStGAusfertigung date: 15.07.2009 (BGBl. I S. 1870). URL: https://www.global-
regulation.com/translation/germany/392902/tobacco-tax-act.html.; Excise Duty Tables. Part III – Manufactured 
Tobacco / European Commission. 2018. URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/ 
resources/ documents/ taxation/excise_duties/tobacco_products/rates/excise_duties-part_iii_tobacco_en.pdf. 

11Excise Duty Tables. Part III – Manufactured Tobacco (Tax receipts – Manufactured Tobacco) / European 
Commission. 2018. URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/ 
taxation/files/resources/documents/taxation/excise_duties/tobacco_products/rates/ 
excise_duties_tobacco_en.pdf. 
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продажу сигарет. При цьому подвійний мінімальний акциз в Іспанії 
застосовується як для сигарет, так і для тютюну для куріння: акциз на 
сигарети повинен становити не менше 131,5 євро за 1000 штук і збільшується 
до 141 євро, коли максимальна роздрібна ціна нижча за 196 євро; акциз на 
тютюн для куріння повинен дорівнювати мінімум 98,75 євро за 1 кг і 
підвищується до 102,75 євро, якщо роздрібна ціна продажу не більше 165 
євро за 1 кг. 12 

Проблема демпінгу на ринку сигарет є актуальною і для України. В 
умовах різкого підвищення ставок акцизу в Україні у 2016–2018 роках 
демпінгові ціни дедалі більше спотворювали конкуренцію на ринку і 
обмежували досягнення фіскальних і регулюючих цілей акцизної політики. А 
подальше підвищення ставок акцизу на тютюнові вироби на 20% щорічно 
протягом 2019–2025 років було пов’язане з ризиком ще більшого 
ускладнення ситуації. Це актуалізувало розробку антидемпінгового 
механізму забезпечення стабільності податкових надходжень від сигарет. 

В целях решения проблемы занижения цен на сигареты, стабилизации 
поступлений акциза и улучшения их прогнозирования Министерством 
финансов Украины был разработан законопроект, предусматривающий 
внесение изменений в п. 221.2 ст. 221 Налогового кодекса Украины. Было 
предложено добавить следующий абзац: «При определении налогового 
обязательства на сигареты по кодам согласно УКТ ВЭД 2402 20 90 10, 2402 
20 90 20, размер задекларированной максимальной розничной цены, которых 
меньше размера минимального акцизного налога на количество штук сигарет 
в упаковке, умноженного на коэффициент 1,65, сумма акцизного налога не 
должна быть меньше установленного минимального акцизного налогового 
обязательства, умноженного на коэффициент 1,4». 

З метою вирішення проблеми заниження цін на сигарети, стабілізації 
надходжень від акцизу та покращення їх прогнозування Міністерством 
фінансів України було розроблено законопроект, який передбачає внесення 
змін до п. 221.2 ст. 221 Податкового кодексу України. Було запропоновано 
додати такий абзац: «При визначенні податкового зобов’язання на сигарети 
за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10, 2402 20 90 20, розмір 
задекларованої максимальної роздрібної ціни яких становить менше розміру 
мінімального акцизного податкового зобов’язання, у перерахунку на 
кількість штук сигарет в упаковці, помноженого на коефіцієнт 1,65, сума 
акцизного податку не повинна бути меншою встановленого мінімального 

 
12Spain Corporate – Other taxes / PWC. URL: http://taxsummaries.pwc.com/ID/ Spain-Corporate-Other-taxes. 
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акцизного податкового зобов’язання, помноженого на коефіцієнт 1,4».13 
Аналізуючи таку ініціативу, можна констатувати, що вона відповідає 

сучасній європейській тенденції застосування антидемпінгового механізму 
стабілізації надходжень від акцизу. Вона нагадує іспанську систему 
підвищеного мінімального акцизу на сигарети, максимальна роздрібна ціна 
продажу яких не досягає певного рівня, встановленого законодавством. 

Крім того, було доведено, що запропонований в Україні 
антидемпінговий механізм має значні переваги перед відповідним німецьким 
аналогом. Якби в Україні було введено антидемпінговий механізм за 
німецьким зразком, додатковий акциз сплачувався б на всі сигарети, вартість 
яких нижча за їхню середньозважену роздрібну ціну продажу. За умови, що у 
2018 р. ця ціна в Україні, розрахована за даними про ціни та обсяги реалізації 
зазначених підакцизних товарів у 2017 р. (як передбачено Директивою Ради 
2011/64/ЄС), становила 24 грн.,14 додатковому акцизному оподаткуванню 
підлягали бсигарети вартістю до 23,99 грн. за пачку. Однак адвалорна ставка 
акцизу у 2018 р. в Україні застосовувався для сигарет, максимальна 
роздрібна ціна продажу пачки яких перевищувала 32,54 грн. Проте це не 
перешкоджало декларуванню окремими виробниками максимальних 
роздрібних цін, у яких неподаткова частина навіть набувала негативних 
значень. Такі низькі ціни економічно необґрунтовані (існують насамперед за 
рахунок податкових зловживань), але декларувалися, що дозволяло 
реалізовувати відповідну «сіру» тютюнову продукцію у легальних точках 
продажу.   

Таким чином, було зроблено висновок, що введення в Україні 
антидемпінгового механізму забезпечення стабільності надходжень від 
акцизу за німецьким зразком не матиме ні фіскального ефекту, ні 
регулюючого впливу. Цей інструмент є дієвим у Німеччині, де ставки акцизів 
порівняно стабільні і не відбувається стрибкоподібного зростання 
середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет через збільшення 
фіскальної ролі акцизного оподаткування. 15 Зазначимо, що цей висновок є 

 
13Про внесення змін до статті 221 Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування 
тютюнових виробів : проект Закону України від 20.04.2018. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/view/proekty-
rehuliatornykh-aktiv-dlia-obhovorennia-?category=aspekti-roboti. 
14За оцінками Українського центру контролю над тютюном, середня ціна пачки сигарет в Україні у 2017 р. 
склала 23–24 грн (див.: Середні ціни на сигарети у 2018 році у разі ухвалення закону про підвищення 
тютюнового акцизу до рівня ЄС можуть зрости на чверть – до 30 грн за пачку – експерти / УНІАН. URL: 
https://press.unian.ua/press/2259281-seredni-tsini-na-sigareti-u-2018-rotsi-v-razi-priynyattya-zakonu-pro-
pidvischennya-tyutyunovogoaktsizu-do-rivnya-es-mojut-zrosti-na-chvert-do-30-grn-za-pachku-eksperti-foto-
video.html). 
15Коротун В. И., Кощук Т. В. Антидемпинговий механизм стабилизации налоговых поступлений с табачных 
изделий. Финансы Украины, 2018. № 9. С. 60–72. 
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актуальним і для Молдови. 
Обидва антидемпінгові фіскальні механізми – який застосовується у 

Німеччині та передбачений законодавчою ініціативою Мінфіну України – 
мають однакову економічну сутність: якщо максимальна роздрібна ціна 
продажу сигарет опускається нижче за певний рівень, потрібно сплатити 
додатковий акциз. Однак, на відміну від німецького зразка, прив’язка 
максимальної роздрібної ціни сигарет до мінімального акцизного 
податкового зобов’язання з використанням економічно обґрунтованого 
коефіцієнта в українському фіскальному механізмі значно зменшила б 
привабливість декларування аномально низьких максимальних роздрібних 
цін, що дозволяло продавати підозріло дешеві сигарети в легальних точках 
продажу без порушення чинного законодавства. Зникнення такого «сірого» 
сегменту тютюнового ринку України помітно ускладнило б доступ до 
дешевих сигарет, що сприяло б досягненню цілей охорони здоров’я та 
збільшило б податкові надходження. Крім того, підвищення середньої ціни 
продажу сигарет на легальному ринку створило б умови для збільшення 
надходжень ПДВ, роздрібного акцизу і, у разі підвищення цін на марки 
середнього цінового сегмента, адвалорного акцизу. Якщо в результаті зміни 
цінової політики виробників сигарет зросли б їхні доходи, відбулося б 
збільшення надходжень податку на прибуток. Але, на жаль, цю 
антидемпінгову ініціативу не було прийнято в Україні. 

Розглянувши закордонний досвід, сформулюємо пропозицію для 
вирішення проблеми розвитку тютюнового ринку Молдови та гарантованого 
зростання акцизних надходжень до бюджету держави. Воно базується на 
тому, що у Молдові краще уникати застосування механізмів, які значно 
ускладнюють податкове адміністрування для податкових органів та 
платників податків. Найпростішим способом вирішення цієї проблеми буде 
повернення до практики застосування МРЦ на сигарети та сигарили. 

При введенні МРЦ у Молдові сигарети за аномально низькою ціною не 
потраплятимуть у легальні точки продажу, що створить передумови для 
підвищення цін на ці підакцизні товари з відповідним збільшенням 
надходжень ПДВ, адвалорного акцизу та податку на прибуток. Підвищення 
цін на сигарети та сигарили також обмежить їхній нелегальний експорт до 
ЄС. Іншими перевагами застосування МРЦ є: 1) збільшення надходжень до 
бюджету; 2) зниження доступності сигарет, що важливо для досягнення цілей 
охорони здоров’я; 3) перенесення податкового навантаження на 
повнолітнього споживача тютюнових виробів; 4) створення умов для 
поліпшення прогнозованості надходжень акцизу та зменшення ризику 
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зростання дефіциту бюджету; 5) обмеження недобросовісної конкуренції на 
тютюновому ринку. 

Важливою умовою мінімальної роздрібної ціни на сигарети та сигарили 
є правильний поріг встановлення та механізм індексації. З огляду на 
структуру акцизу в Молдові важливо, щоб рівень мінімальної роздрібної ціни 
на сигарети та сигарили встановлювався на рівні, що включає всі обов’язкові 
податкові надходження (акциз, ПДВ), мінімальну собівартість виробництва 
продукції, мінімальні витрати на доставку, загальноприйняті торгові націнки 
підприємств роздрібної торгівлі. Враховуючи, що виробники та імпортери, 
чия продукція продаватиметься в роздріб за мінімальною роздрібною ціною, 
платитимуть лише мінімальний специфічний акциз (без адвалорного 
компонента), «ціновий поріг» цього сегменту зможе гарантувати передачу 
акцизу на споживача, зниження цінової доступності сегмента і як наслідок, 
збільшення цін на дорожчі сигарети та сигарили (можна також прогнозувати 
збільшення надходжень від акцизу та на більш дорогу продукцію, з якої буде 
сплачено і адвалорну складову акцизу). 

Іншим важливим елементом мінімальної роздрібної ціни є механізм 
індексації. Доцільним є щорічна індексація на рівні індексації мінімальної 
специфічної ставки акцизу. Це забезпечить щорічне збільшення роздрібних 
цін і доведе, що держава вживає дієвих заходів щодо зниження цінової 
доступності найдешевших тютюнових виробів, таких як сигарети та 
сигарили. 

Також запровадження мінімальної роздрібної ціни на додаток до 
щорічного підвищення ставок акцизного збору зменшує фіскальні 
стимули для контрабанди сигарет із Молдови до країн ЄС. 

Понад 25% незаконних сигарет у країнах ЄС, походження яких можна 
визначити, постачається з Білорусі, Молдови, Росії та України. Це становить 
понад 10 мільярдів сигарет на рік, а близько половини з них Єcheap whitesЄ. 
Причинами цього фахівці Єврокомісії називають суттєві відмінності у цінах 
між державами-членами ЄС та сусідніми країнами, зокрема Україною та 
Молдовою, які підписали угоди про асоціацію з ЄС. У зв’язку з цим у 
Співтоваристві схвалюють процеси підвищення ставок акцизу, оскільки 
вважається, що це зменшить фіскальні стимули для контрабанди сигарет. 

Варто зазначити, що протягом багатьох років Молдова була одним із 
найбільших постачальників контрафактних сигарет та сигарет «cheap whites» 
до країн ЄС. Згідно з даними звіту Stella, проекту KPMG у 2019 р. від усіх 
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сигарет «cheap whites» 6% постачалися саме з Молдови, темп приросту 
обсягів таких сигарет у 2018 р. був на рівні 36,4%, проте у 2019 р. 
спостерігався зворотний процес – падіння склало майже 47% (табл. 1). Варто 
відмітити, що 2019 був третім роком поспіль, коли існувала практика 
застосування мінімальної роздрібної ціни на сигарети в Молдові. 

Таблиця 1 

Поставки з Молдови контрабандних та контрафактних сигарет до 
ЄС протягом 2015–2019 рр. 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Обсяги незаконного ринку сигарет в ЄС, 
млрд. шт. 

53 48,3 44,7 43,6 38,9 

з них сигарети «cheap whites», млрд шт. 
19,8 16,4 14,2 13 13,8 

Кількість контрабанди з Молдови в ЄС 
сигарет, млрд шт., в т.ч. 

1,1 0,9 1,1 1,5 0,8 

сигарети «cheap whites», млрд шт. 1,01 0,82 1,09 1,38 0,71 

контрафактні сигарети, млрд шт. 0,09 0,08 0,01 0,12 0,09 

Частка всього незаконного ринку сигарет в 
ЄС, % 

2,1 1,9 2,5 3,4 2,1 

Темп зростання/падіння, % 100 81,8 122,2 136,4 53,3 

Джерело: Illicit Cigarette Consumption in the EU, UK, Norway and Switzerland / KPMG. 2020. 237 p. 
URL: https://www.stopillegal.com/docs/default-source/external-docs/kpmg-report---2019-results/kpmg-report-
illicit-cigarette-consumption-in-the-eu-uk-norway-and-switzerland-2019-results.pdf. 

 
Слабкі сторони 
Темпи зростання ставок акцизного податку істотно вищі за темпи 

зростання доходів населення, що призводить до ефекту заміщення на 
ринку – переходу курців у низький ціновий сегмент. Незважаючи на 
щорічне зростання акцизу, ціни на продукцію низького цінового 
сегменту не змінюються, що призводить до недоотримання ПДВ і 
податку на прибуток, а також не відповідає завданням охорони здоров’я 
населення.  

За даними Oxford Economics, щорічна інфляція в Молдові за період 
2018-2020 становила в середньому 3,9%. Реальне зростання зарплат у 
середньому становило 8% на рік. Однак, варто зазначити, що в Молдові 
спостерігається негативна динаміка економічно активного населення, що 
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включає зайняте населення та безробітних – за даними Національного Бюро 
Статистики у 2020 році економічно активними були 867,3 тисяч осіб, що 
порівняно з 2019 роком становить мінус 5,7%. Зайняте населення становило 
834,2 тисячі осіб, що на 4,4% менше, ніж у 2019 році. При цьому 
спостерігається зростання економічно неактивного населення – з 1,126 у 2019 
до 1,178 тисячі осіб у 2020 році, або на 4.6%. Основну частку економічно 
неактивного населення займають: пенсіонери, студенти, люди зайняті в 
домашньому господарстві та ті, які працюють за кордоном. Таким чином, 
економічне навантаження на працююче населення зростає. За даними Oxford 
Economics, реальні доходи домогосподарств у 2019 році зросли лише на 
1.5%, а через пандемію Covid-19 за 2020 рік цей показник склав -6.5%. За 
даними дослідження GFK, разом з Україною та Косово Молдова є країною з 
найнижчим доходом населення в Європі. Грунтуючись на даних 
Національного Бюро Статистики, для покупки середнього споживчого 
кошика на одну особу на місяць у Молдові доводиться відпрацювати 9 днів, а 
практично 60% доходу витрачається на продукти харчування та комунальні 
платежі. 

В результаті зростання акцизів темпами, що випереджають темпи 
інфляції, зростання реальних цін на сигарети щорічно становило в 
середньому 12.2%, тому цінова доступність сигарет для споживача за останні 
роки суттєво знизилася. У Молдові питома вага вартості сигарет у ВВП на 
душу населення становить 5% (розраховано як співвідношення витрат на 
купівлю 2,000 сигарет найбільш продаваної марки до ВВП на душу 
населення). Для порівняння, в Румунії та Україні це 3,7% та 3,6% відповідно, 
у Литві, Латвії та Естонії – 2,3-2,4%, у Німеччині – 1,6%. Порівняно з 
розвиненими країнами в Молдові цей показник є найвищим на даний момент. 

Цінова доступність сигарет наблизилася до рівня 25% середнього 
доходу в Молдові. У розвинених країнах цей показник не перевищує 15%. 
Адже коли показник перевищує 15% доходу, з метою мінімізації власних 
витрат посилюється прагнення споживача купувати нелегальну продукцію 
або переходити до інших, більш доступних за ціною, сегментів чи категорій. 
Варто зазначити, що в Україні через суттєве щорічне зростання акцизів 
доступність сигарет для споживача також суттєво знизилася і на даний 
момент становить 25% середнього доходу. При цьому в Україні частка 
нелегального ринку у 2021 році досягла свого піку і становить 18,1%. 
Основними джерелами нелегальних продуктів є продукти, призначені для 
продажу Duty Free і для експорту, а також підроблена продукція. Значні 
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витрати на сплату акцизного податку легальними виробниками та 
споживачами одночасно створюють економічну можливість для 
недобросовісних економічних агентів, які для отримання прибутку 
ухиляються від сплати податків. Незаконна торгівля зменшує ефективність 
податкового регулювання ринку тютюнових виробів, спотворює ринкові 
умови. Так, в Україні підвищення цін на легальні сигарети на 10% (що може 
бути результатом, наприклад, збільшення податку) призводить до збільшення 
їх частки незаконного обороту на 12,2%. У Молдові частка ринку 
нелегальних сигарет поки що досить низька. З іншого боку, спостерігається 
феномен ефекту заміщення – перехід споживачів у низький ціновий сегмент, 
представлений на ринку сигарилами та сигаретами за цінами, які є нижче 
собівартості. Частка ринку низького цінового сегмента збільшується з 2020 
року й у 2021 року сягнула 30%, що не співпадає не тільки з фіскальними 
цілями, а й із завданнями у сфері охорони здоров’я населення. 

Можливим інструментом захисту бази оподаткування акцизним 
податком від скорочень за рахунок зниження вартості продукції може 
бути застосування мінімальних роздрібних цін на сигарети та сигарили, 
про що вже було згадано вище. 

Політика у сфері акцизного оподаткування спрямована підвищення 
ставок акцизного податку в короткостроковій перспективі повинна 
враховувати ризики, пов’язані із заниженням бази оподаткування, що 
використовується для нарахування ПДВ і акцизного податку, і, відповідно, 
цін виробниками сигарет з метою підвищення своєї конкурентоспроможності 
на ринку тютюнових виробів. Це, з одного боку, стримує підвищення цін на 
тютюнові вироби з негативним впливом на надходження від адвалорного 
компонента акцизу, ПДВ та податку на прибуток, а з іншого – не зменшує 
доступність цих підакцизних товарів, що перешкоджає досягненню цілей у 
сфері охорони здоров’я. 

В умовах посткризового зростання фіскальної ролі акцизного 
оподаткування сигарет багато країн Євросоюзу, серед яких, зокрема, Італія, 
Німеччина та Франція, зазнали проблем зі акумулюванням запланованих 
обсягів надходжень від акцизів через заниження окремими тютюновими 
компаніями цін на сигарети, що негативно впливало на загальне зростання. 
Наявність на ринку дешевих сигарет, незважаючи на підвищення акцизного 
навантаження на них, також не сприяла зменшенню популярності куріння.  

У Молдові функціонує недостатньо ефективна система державного 
контролю за виробництвом та обігом тютюнових виробів 
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Про недостатність державних заходів у боротьбі з тіньовим ринком 
сигарет і, зокрема, з їхньою контрабандою у 2020 році заявляла Президент 
Республіки Молдова Майя Санду. Сьогодні існує необхідність підвищення 
ефективності механізму відстеження ланцюга постачання тютюну, 
тютюнових виробів та виробничого обладнання. Крім того, слід підвищити 
відповідальність за правопорушення у сфері незаконного виробництва та 
обігу тютюнових виробів, забезпечити припинення діяльності організованих 
злочинних угруповань у сфері незаконного обігу тютюнових виробів. У 
зв’язку з істотним збільшенням акцизу та цін на сигарети вигоди у сфері 
виробництва та дистрибуції незаконної продукції зросли та 
зростатимуть. Необхідно вести облік статистичної інформації щодо 
виявлених фактів правопорушень у сфері акцизної політики державними 
фіскальними та правоохоронними органами у розрізі конкретних 
індикативних показників. Необхідно підвищити рівень матеріального та 
технічного забезпечення митниці та прикордонної поліції. Крім розвитку 
інституційного середовища у сфері боротьби та протидії нелегальному 
виробництву та обігу тютюнової продукції важливо усунути 
фундаментальні причини виникнення цього ринку. 

 
Загрози 
Найбільш ймовірним є продовження тенденції заміщення 

тютюнової продукції з високим рівнем акцизного оподаткування на 
дешевші альтернативи і подальше поширення на ринку продукції 
нижчої за собівартість. 

Як вище зазначалося, у Молдові через низьку купівельну спроможність 
населення на ринку тютюнової продукції спостерігається ефект заміщення – 
перехід на продукти низького цінового сегменту, який у 2021 році досяг 30% 
частки ринку. Уряд пропонує запровадити мінімальну ефективну ставку на 
сигарили, що повинно призвести до зростання цін на цю категорію. З іншого 
боку, у пропозиції уряду не визначено заходи щодо регулювання сегменту 
сигарет за ціною, нижчою за собівартість, який ймовірно продовжить 
зростати у 2022. Незважаючи на підвищення акцизу кожного року, ціни на 
продукцію цієї категорії не змінюються, що не відповідає завданням охорони 
здоров'я населення. 

У 2018 році Світовий банк відзначив таке про досвід Молдови у 
боротьбі з тютюнопалінням: «…головний урок з їхнього недавнього досвіду 
полягає в тому, що країнам необхідно спростити податкові структури 
шляхом уніфікації податкової ставки для всіх типів сигарет. Це може 
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допомогти запобігти переходу курців на дешевші марки сигарет після 
підвищення податкової ставки на ті марки сигарет, які вони палили 
раніше. У той час як у Молдові спостерігалося скорочення споживання 
сигарет з 2016 по 2017 рік, за цей час відбулися помітні зміни у споживанні 
сигарет без фільтра, які оподатковуються за нижчими ставками, ніж сигарети 
з фільтром, і коштують дешевше». Ці зміни у споживанні продовжуються і 
зараз – на користь низького цінового сегменту. 

Попит може також зміститися на користь саморобних тютюнових 
виробів, так званих самокруток, які заміщали попит на сигарети на 
легальному молдавському ринку у зв’язку з їх значно нижчим акцизним 
навантаженням. Після підвищення у 2019 р. ставок акцизного податку на 
тонконарізаний тютюн для скручування майже у 8 разів, легальний тютюн 
для самокруток здав свої позиції. Проте, за даними моніторингу 
найпопулярніших Інтернет-сайтів, на ринку також представлено широкий 
асортимент тютюну нелегального походження. Звичайно, неліцензовані 
виробники мають конкурентні переваги щодо ціни через відсутність 
акцизного податку. Зважаючи на цінові конкурентні переваги самокруток, 
виготовлених з нелегальної сировини, вони набувають широкого поширення. 
Обсяг такої продукції на ринку оцінити важко, оскільки з розвитком 
електронної торгівлі та служб доставки вона вільно продається через 
Інтернет на неофіційних сайтах. 

Існує також ризик незаконного обігу сигарет, який спричинений 
відмінностями у оподаткуванні тютюнових виробів у Кишиневі і Тирасполі. 
Незаконний обіг тютюнової продукції у вигляді сигарет «cheap whites» є 
ключовою загрозою у зоні непідконтрольної території Молдови. Це 
зумовлено надмірним імпортом сигарет у Придністровський регіон (у 2020 р. 
легально було імпортовано близько 1,7 млрд шт сигарет), які надалі 
нелегально поширюються як на території Молдови, так і в країни ЄС, де 
рівень акцизного навантаження значно вищий. 

 
Різке збільшення нелегального ринку тютюнової продукції 
 
За даними Ipsos, питома вага тіньового ринку тютюнової продукції у 

Молдові в 2021 році (I хвиля досліджень за лютий-березень) досить низька – 
2,3% у загальній структурі, причому в регіоні на кордоні з Україною цей 
показник вищий на кілька процентних пунктів. У сусідніх країнах цей 
показник набагато вищий. Найпоширенішими формами нелегального обігу 
тютюнових виробів є виробництво дешевих «незаконних білих» або 
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«дешевих білих» (іllicit whites, cheap whites) сигарет, а також реалізація 
сигарет для Duty Free. Існує ризик збільшення продажів тютюнових виробів з 
використанням засобів електронної комерції (Інтернет-сайтів, засобів 
телефонного зв'язку, різних додатків і електронної пошти тощо) без 
дозвільної ліцензії та сплати податків у належному обсязі. Поширення 
нелегальної торгівлі тютюновими виробами через засоби електронної 
торгівлі, особливо в умовах пандемії COVID-19, актуалізує питання 
нормативного врегулювання Інтернет-торгівлі тютюновими виробами у 
Молдові та запровадження відповідних механізмів контролю. Незаконні 
торговці створюють фейкові сайти, на яких продають нелегальний тютюн, 
фальсифіковані та контрабандні тютюнові вироби, у тому числі з 
порушенням законодавства про доставку для неповнолітніх та 
недотриманням тимчасових рамок реалізації. У таких умовах 
законослухняним компаніям досить важко довести свою непричетність до 
вчинення порушення. 

Помірний показник тіньового ринку тютюнової продукції у 
сучасних умовах не повинен вселяти владі спокій. Адже досвід країн 
Балканського регіону, Балтії і України свідчить про ризики різкого 
збільшення нелегальної продукції на ринку, який може становити 18% і 
вище. Запобіжником та навчальним посібником є досвід України, яка 
підвищує акцизний податок на тютюн на 20% щорічно. Якщо у 2016 році 
питома вага тіньового ринку в загальній структурі становила близько 1%, то 
у 2021 році цей показник побив усі рекорди та зріс до 18,1%.  

При цьому втрати державного бюджету України оцінюються в 
еквіваленті молдавської національної грошової одиниці – 9,66 млрд лей, що 
на 35% вище за загальну суму зборів акцизу в Молдові. Причому у 2020 році 
розмір нелегального ринку в Україні становив 6,9%. Постійний розрив у 
темпах зростання цін тютюнової продукції та темпи зростання доходів 
домогосподарств позначився на зниженні індексу доступності легальної 
продукції на ринку. Загальна сума податкових платежів (акцизний податок, 
ПДВ, 5% роздрібний акциз16) з пачки сигарет становить 26,6 лей. При цьому 
ринок насичений пропозиціями сигарет за ціною 20,1 та 24,8 лей, що нижче, 
ніж мінімальний розмір податків. Частка такої продукції постійно зростає і 
вже досягла 18,1% обсягів легального ринку, а втрати державного бюджету, 

 
16 З 01.01.2015р. в Україні з метою зміцнення дохідної частини місцевих бюджетів було 

запроваджено акцизний податок на операції з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, зокрема 
алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. З 01.01.2017 акцизний податок з роздрібного 
продажу пального перенесено до основної ставки акцизного податку, що сплачується виробниками та 
імпортерами. 
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так званий tax gap з акцизного податку на тютюнові вироби, оцінюються у 
розмірі 14,4 млрд. грн., що становить за поточним курсом близько €480 млн. 

Зниження рівня платоспроможного попиту автоматично призводить до 
збільшення нелегальної продукції на ринку, і це є головним ризиком для 
держави в майбутньому. Адже нелегальна торгівля, крім втрати бюджетних 
доходів та зниження ефективності державного управління, передбачає 
підвищений доступ неповнолітніх осіб до тютюнопаління; гроші від 
незаконної торгівлі спрямовуються на фінансування подальших 
протизаконних дій. 

Ефективна і продумана політика акцизного оподаткування 
передбачає зростання ставок акцизу на 1,5–3 процентні пункти вище, 
ніж доходи населення. У разі різкого підвищення ставок, тобто 
«акцизних шоків», споживачі часто роблять вибір на користь 
нелегальної продукції, яка набагато дешевша. Скорочення легального 
обороту сигарет призводить до уповільнення темпів зростання 
акцизного податку, а надалі до його зниження. 

Внаслідок щорічного збільшення ставок акцизу темпами, що 
перевищують інфляцію в середньому в 3,8 рази, за період 2018–2020 років 
обсяг легального ринку сигарет у Молдові суттєво скоротився з 4,43 до 3,51 
млрд. штук, на 20,7%. Ця тенденція триває у 2021 році і надалі темпи падіння 
будуть вищими, що призведе до уповільнення темпів зростання акцизу. При 
цьому, за даними глобальної доповіді ВООЗ, поточні тенденції поширення 
вживання тютюну серед молдавського населення віком 15 років і старше 
протягом 2000–2025 років показують середній темп приросту 0,84%.  Дані 
Світового банку також дозволяють говорити про те, що частка населення, що 
курить, у Молдові не зменшується, а порівняно з 2016 роком зросла на кілька 
десятих процентного пункту. В Україні фіксується схожа ситуація, падіння 
ринку сигарет становить близько 40%. У проекті державного бюджету 
України на 2022 рік вперше доходи від внутрішнього акцизу з тютюнових 
виробів плануються на 5,5% нижче за план 2021 року, незважаючи на 
зростання ставок податку на 20%. І це при тому, що Рахункова палата 
України вказувала на серйозні недоліки у методиці планування надходжень 
від акцизу. При формуванні державної акцизної політики важливо брати 
до уваги індекс доступності легальної тютюнової продукції на ринку і 
його зміни в динаміці. Номінальна середня ціна за пачку сигарет (з 
урахуванням питомої ваги та цін сигарет преміального, середнього та 
дешевого сегменту) у Молдові за останні три роки номінально зросла більш 
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ніж на 40%, реальне зростання – 36%, що суттєво перевищує зростання 
доходів домогосподарств. В результаті індекс доступності сигарет знизився. 
Важливо розуміти, що різке зниження цього показника впливає на 
зменшення легального обороту та зростання обсягів поставок нелегальної 
тютюнової продукції ринку. 

Можливими є подальші маніпуляції з боку операторів ринку 
тютюнових виробів, які зумовлені застосуванням диференційованих підходів 
до акцизного оподаткування окремих видів тютюнових виробів. 
Встановлюючи різні ставки акцизного податку на тютюнові вироби залежно 
від характеристик продукту чи упаковки, держава створює ризики 
недоотримання податкових надходжень до бюджету, за рахунок 
неправомірних дій недобросовісних суб’єктів господарювання. Прикладом є 
так звані «сигарильні/сигарні схеми», які виявлені податковими органами 
України за результатами аналізу звітних даних ризиків нецільового 
використання акцизних марок. Зокрема, окремі оператори ринку занижували 
свої податкові зобов’язання з акцизного податку шляхом маніпуляцій з 
кількостями одиниць продукції в пачці (застосування акцизних марок, 
призначених для пачок сигарил по 2 шт., до пачок сигарет по 20 шт.), а також 
зміни візуального вигляду тютюнової продукції, яка підлягає акцизному 
оподаткуванню за більш високою ставкою, на категорії з нижчою ставкою 
податку (наприклад, податкове навантаження на сигарили до початку 2021 р. 
було на 67 % менше порівняно з сигаретами, що зумовило представлення на 
ринку сигарил, які візуально не відрізняються від сигарет). Внаслідок таких 
маніпуляцій втрати державного бюджету України протягом 2018–2020 років 
оцінюються на рівні до 53,5 млн. євро (1,063,8 млн. молдавських леїв). 
Одним із варіантів пом’якшення цих ризиків є внесення змін до акцизної 
політики та застосування єдиної податкової ставки. 

Недостатньо висока кореляція між збільшенням ставок акцизного 
податку та споживанням тютюнової продукції (внаслідок розширення 
частки нелегального ринку або перехід курців в низький ціновий 
сегмент) 

Дуалізм пріоритетів акцизної політики держави у сфері тютюнових 
виробів полягає у забезпеченні доходів бюджетів та зниженні споживання 
тютюну та тютюнової продукції. Для країн із трансформаційною економікою 
в умовах пандемії COVID-19 дуже важливо забезпечити стабільність 
податкових надходжень. Загалом у 2020 році податки та збори забезпечили 
63,6% доходів консолідованого бюджету Молдови. Акцизний податок 
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становив 16,3% від загальної суми податкових надходжень, а акциз із 
тютюнових виробів становить 6,4% від обсягу зібраних податків, що разом із 
ПДВ дає 8% доходів бюджету від відрахування тютюнової галузі. 

Водночас споживання тютюнової продукції у зв’язку з підвищенням 
цін на сигарети та зменшенням платоспроможного попиту серед населення 
мігрує у доступніші альтернативи. Таким чином, цілі державної політики 
будуть недосягнутими повною мірою. 


