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ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ І АУДИТУ 
АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ З ПИВА СОЛОДОВОГО

Здійснено характеристику підакцизних товарів та ставок акцизного податку на пиво 
солодове. Визначено завдання аудиту акцизного податку та наведено кореспонденцію ра-
хунків його справляння. Проведено моніторинг кількості декларантів акцизного податку з 
пива солодового в Україні. Визначено чинники, які впливають на адміністрування акцизного 
податку з пива солодового до бюджету. Проаналізовано основні показники декларації з ак-
цизного податку підприємства галузі пивоваріння. Сформульовано точку зору щодо опти-
мізації ставок акцизного податку на алкогольні напої, зокрема на пиво солодове.

Ключові слова: адміністрування податків, аудит акцизного податку, підакцизні то-
вари, податкова перевірка, виробники пива солодового, облік і декларування, податкова 
оптимізація.
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Administration and audit of the excise tax on beer
Introduction. The role of excise tax in social and economic processes is determined by 

its ability to regulate the interest of producers before entering such industries as brewing. The 
excise tax is an effective instrument for realizing in the interests of society the strategic purposes 
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and objectives of the state policy - socio-economic and fiscal. It is a basic of the sustainable 
development of the country. Thus, it is expedient to study the main trends of administration and 
audit of the excise tax on beer in Ukraine.

The purpose of the article is to study the tasks and procedures for administering and audit-
ing the excise tax for producers of malt beer.

Results. Characterization of excisable goods and rates of excise duty on malting beer is 
carried out. The task of audit of excise tax is determined. The article presents the correspond-
ence of accounts for the excise tax on alcoholic beverages. The number of declarants of the ex-
cise tax on malt beer in Ukraine has been monitored. The factors that influence the administra-
tion of the excise tax from the malt to the budget are determined. The article analyzes the main 
indicators of the excise tax declaration of the brewing enterprise. A viewpoint on optimization of 
excise tax rates for alcoholic beverages, in particular for malting beer, is formulated. Focused 
attention is paid to the role of the excise tax on alcoholic beverages (beer) for the financial re-
sources of the states. The expediency of the strengthened tax regulation of the alcoholic drinks 
market in Ukraine was noted.

Conclusions. The main problems of administration and audit of the excise tax are related 
to the growth of fiscal opportunities and the reduction of regulatory influence. Therefore, there 
is a need for a significant improvement of the procedure for charging and paying excise by en-
hancing its regulatory properties and expanding the tax base.

Keywords: tax administration, excise tax audit, excisable goods, tax control, malt beer 
makers, accounting and declaration, tax optimization.

Постановка проблеми. Акцизи в подат-
ковій системі містять певний прихований по-
тенціал і в результаті зваженого підходу до 
їх використання стають суттєвим ресурсом 
для наповнення дохідної частини бюдже-
ту країни, характеризуються рівномірністю 
надходжень і швидкою мобілізацією до дер-
жавної скарбниці, крім того, вони відносно 
легко запроваджуються, справляються та 
контролюються. Сьогодні акцизне оподат-
кування є дієвим інструментом реалізації 
податкової політики в інтересах суспільства 
стратегічних завдань з метою сталого та 
перспективного розвитку цивілізації.

В сучасній світовій практиці, зокрема 
серед країн ЄС, соціальна ефективність 
справляння акцизного податку домінує над 
фіскальною. Основним пріоритетом акциз-
ного оподаткування дедалі частіше стають 

зменшення споживання населенням шкід-
ливої продукції, стимулювання використан-
ня альтернативних джерел енергії, перехід 
на енергоощадні технології тощо. При цьо-
му в країнах ЄС спостерігається певне за-
охочення до споживання слабких алкоголь-
них напоїв. Порівняно низькі акцизні ставки 
на натуральні вина та пиво роблять ці на-
пої більш привабливими для покупців, по-
рівняно з міцними алкогольними напоями, 
акцизні ставки на яких є досить високими. 
Це безпосередньо впливає на структуру 
споживання алкогольних напоїв в країнах 
ЄС, де частка міцних алкогольних напоїв у 
загальній структурі споживання алкоголю є 
значно нижчою за частку вина та пива. В 
Україні ситуація протилежна.

З іншого боку, підприємства-виробники 
пива солодового в Україні сплачують по-
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ряд з акцизним податком й інші податкові 
платежі, що характеризується посиленням 
фіскального ефекту для держави. Однак 
в процесі своєї діяльності підприємства 
галузі пивоваріння зустрічаються з низкою 
податкових флуктуацій. В контексті цього, 
важливу роль відіграє аудит податкових 
платежів. Зокрема, аудит акцизного по-
датку в сучасних умовах характеризується 
правомірними, оптимізаційними, фіскаль-
но-регулюючими рисами.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Проблемам теорії та практики 
правильності адміністрування акцизного 
податку в Україні присвячено наукові до-
слідження В. Андрущенка, В. Вишневсько-
го, О. Данілова, Т. Єфименко, Ю. Іванова, 
А. Крисоватого, І. Луніної, І. Лютого, В. Опа-
ріна, О. Петрик, Д. Саїнського, Л. Сідель-
никової, Л. Федоришиної, В. Федосова, 
С. Юрія ін. 

Однак окремі аспекти поставленої про-
блеми в Україні й досі залишаються мало-
дослідженими і потребують подальшої роз-
робки. Основними недоліками акцизного 
оподаткування в Україні на сьогодні є низька 
фіскальна ефективність і регуляторні можли-
вості. Надзвичайно гострою соціально-еко-
номічною проблемою у сфері виробництва 
та обігу алкогольних напоїв залишається на-
явність тіньового сектору. У зв’язку з цим, не-
обхідно вдосконалювати систему контролю з 
боку державних органів за виробництвом та 
обігом підакцизних товарів.

Поряд з цим підприємницьким структу-
рам необхідно вчасно опановувати новації 
в сфері акцизного оподаткування, ведення 
обліку, формування та подання звітності. 
Аудит акцизного податку має оптиміза-
ційний характер для підприємств галузі 
пивоваріння. Від його якості залежить не 
тільки ймовірність неотримання штрафних 
санкцій, а й економність фінансових ресур-
сів підприємства. Європейський контекст 

розвитку галузі хмелярства і пивоваріння 
вимагає від національних підприємств ін-
новаційних підходів в управлінні фінансо-
во-господарською діяльністю. Таким чи-
ном, важливою складовою ефективного 
розвитку підприємств-виробників пива со-
лодового є аудит акцизного податку.

Мета статті полягає в дослідженні за-
вдань і процедур адміністрування й аудиту ак-
цизного податку виробників пива солодового.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Акцизний податок є загальнодер-
жавним непрямим податком, встановленим 
на споживання лише окремих видів товарів 
(продукції). Цей податок додається до ціни 
вироблених в Україні або імпортованих в 
Україну товарів (продукції), які називають 
підакцизними, відповідно до Податкового 
кодексу України. Підакцизні товари відо-
бражено на рис. 1 [1]. Ставка акцизу на 
пиво в Україні вища, ніж встановлений в ЄС 
мінімум, до того ж, перевищує ставки, що 
застосовуються в окремих європейських 
країнах. Акциз на натуральне вино, а також 
сидр (перрі) в Україні є досить низьким, по-
рівняно з тим, що справляється в європей-
ських країнах [2, c. 261].

Враховуючи схильність українського 
законодавства до частих змін, перелік під-
акцизних товарів також може змінюватися, 
що потребує додаткової уваги суб’єктів  
аудиторської діяльності та додаткових ви-
трат на створення і підтримку дискретних 
інформаційно-пошукових систем. Наявність 
значної галузевої специфіки виробництва 
перелічених підакцизних товарів потребує 
також галузевої спеціалізації аудиторів.

Дієвість та ефективність розвитку га-
лузі хмелярства та комплементарність 
взаємозв’язків з пивоварною галуззю як осно-
вним споживачем кінцевої продукції хмелярів 
залежать від реалізації державної політики 
України та законодавчих змін, спрямованих, 
зокрема, на спрощення ведення господар-
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ської діяльності, підвищення рівня зайнятості 
та соціального захисту працівників вказаного 
сегмента національної економіки.

Налагодження ефективних міжгалузевих 
взаємозв’язків між хмелярами та пивовара-
ми залежить від рівня синхронізації окремих 
структурних елементів організаційно-еконо-
мічних відносин, а саме: імпортно-експортних 
операцій, інтеграційних зв’язків виробництва, 
переробки та збуту продукції, фінансування 
трансферу інноваційних технологій виробни-
цтва та переробки, удосконалення та спро-
щення податкового і дозвільного норматив-
но-правового поля тощо [3, c. 34–35].

Мета аудиту акцизного податку підпри-
ємств галузі пивоваріння, в загальному її 
розумінні, полягає у висловленні незалеж-
ної думки аудитора щодо достовірності 
в усіх суттєвих аспектах, інформації про 
акцизний податок в документах бухгал-
терського обліку, фінансової і податкової 
звітності та відповідності її подання й роз-

криття законодавчим і нормативним ви-
могам, у тому числі внутрішнім норматив-
ним документам (внутрішнім положенням) 
суб’єктів господарювання.

У процесі підготовки та проведення  
аудиту акцизного податку необхідно виріши-
ти такі аудиторські завдання [4, c. 259–260]:

– визначити перелік основних питань  
аудиторського дослідження та обсяг 
людських та інших ресурсів, необхід-
них для проведення аудиту акцизного 
податку. Вирішення названих питань 
відповідно до МСА 300 “Планування  
аудиту фінансової звітності” здійснюється  
при встановленні загальної стратегії  
аудиту і є складовою останньої;

– підготувати план (програму) проведення 
аудиту з переліком необхідних для вико-
нання завдання аудиторських процедур;

– інформувати управлінський персонал 
суб’єкта господарювання у процесі вико-
нання завдання та за його результатами;

 

Спирт етиловий та інші 
спиртові дистиляти, 

алкогольні напої, пиво 

Тютюнові вироби, 
тютюн та промислові 

замінники тютюну 

Пальне Електрична енергія 

Автомобілі легкові, кузови до них, причепи та 
напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, 

призначені для перевезення 10 осіб i більше, 
транспортні засоби для перевезення вантажів 

Ставка акцизного 
податку на пиво із 
солоду 2,78 грн за 
1 літр (УКТ ЗЕД – 

220300) 

Рис. 1. Підакцизні товари та ставка акцизного податку на пиво у 2018 р.*
* Складено на основі [1].
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– підготувати інформацію для підприєм-
ства, з детальним висвітленням резуль-
татів роботи, виявленими невідповід-
ностями, помилками і перекрученнями 
та рекомендаціями щодо їх усунення;

– підготувати аудиторський звіт та пере-
дати його клієнту (замовнику аудиту).
На особливу увагу заслуговує перевір-

ка даних, відображених в декларації акциз-
ного податку. Декларація подається відпо-
відному центральному органу виконавчої 
влади, що реалізує державну податкову по-
літику, або центральному органу виконав-
чої влади, що реалізує державну політику 
у сфері митної справи, у формі, визначеній 
центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної фі-
нансової політики [5].

Суми податкових зобов’язань з акциз-
ного податку відображаються по кредиту 
субрахунка 642 “Розрахунки з обов’язкових 
платежів”. За цим субрахунком доцільно 
відкрити окремий субрахунок другого по-
рядку, наприклад, 642/1 “Розрахунки з ак-
цизного податку”.

За дебетом цього рахунку відобража-
ються суми акцизного податку, перераховані 
до бюджету; за кредитом цього рахунку – 
суми акцизного податку за реалізованими 
товарами.

В імпортера підакцизної продукції при 
придбанні марок суми сплаченого акцизного 
податку буде відображатися по дебету су-
брахунка 642/1. При ввезенні товару на мит-
ну територію України сума акцизного податку 
(разом з сумою мита та інших витрат) відпо-
відно до Положення (стандарту) бухгалтер-
ського обліку № 9 “Запаси” включається до 
початкової вартості ввезених запасів.

Кореспонденцію рахунків із нарахуван-
ня та сплати акцизного податку подано у 
табл. 1 [6, c. 337].

За платниками податку ведеться конт- 
роль з боку органів ДФС України. Докумен-

тальна перевірка розрахунків по акцизному 
податку проводиться з виходом на підприєм-
ство не менше один раз на два роки в строки, 
встановлені керівником податкового органу.

Під час документальної перевірки не-
обхідно визначити правильність відобра-
ження оборотів за кредитом рахунку 642/1 
“Розрахунки з акцизного податку”. Для 
цього використовуються: відомість з від-
вантаження товарів, товарно-транспортні 
накладні на відвантаження продукції, бан-
ківські та касові документи.

При перевірці оборотів за дебетом ра-
хунку 642/1 перевіряється своєчасність роз-
рахунків з бюджетом по акцизному податку.

На завершенні документальної пере-
вірки звертається увага на правильність 
арифметичних підрахунків за дебетом та 
кредитом рахунку 642/1 та відповідність 
цих сум сумам, відображених у відповідних 
розрахунках по акцизному податку, пода-
них у податкову інспекцію.

З 01 липня 2015 року пиво віднесене до 
алкогольних напоїв, тобто до виробників та 
імпортерів цієї продукції почали застосо-
вувати заходи державного регулювання, 
передбачені Законом № 481 [7], зокре-
ма: атестація виробництва; сертифікація 
та підтвердження відповідності продукції; 
ліцензування виробництва, експорту, ім-
порту, оптової і роздрібної торгівлі пивом; 
регулювання Кабінетом Міністрів України 
мінімальних оптово-відпускних або роз-
дрібних цін; державне регулювання нор-
мування втрат при виробництві; внесення 
місць зберігання продукції до Єдиного дер-
жавного реєстру місць зберігання; єдиних із 
алкогольними напоями вимог до маркуван-
ня продукції.

Відповідно до статей 2 і 15 Закону 
№ 481 виробництво, імпорт, експорт алко-
гольних напоїв (у тому числі пива), оптова 
та роздрібна торгівля цією продукцією здій-
снюється суб’єктами господарювання усіх 
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форм власності за умови одержання відпо-
відних ліцензій, а також виробництво – за 
наявності внесених до Єдиного державного 
реєстру місць зберігання.

Ліцензії на виробництво алкогольних 
напоїв, в тому числі пива, згідно з частиною 
восьмою статті 3 Закону № 481, видаються 
суб’єктам господарювання, які на момент 
подання заяви про видачу ліцензії є влас-
никами або відповідно до інших, не заборо-
нених законодавством, підстав володіють 
та/або користуються приміщеннями й об-
ладнанням, що забезпечують повний тех-
нологічний цикл виробництва алкогольних 
напоїв, за умови, що використання таких 

приміщень та обладнання здійснює тільки 
один суб’єкт господарювання.

Дія ліцензії призупиняється у разі не-
своєчасної сплати чергового платежу за 
ліцензію на підставі письмового розпо-
рядження органу, який видав ліцензію, на 
термін до сплати заборгованості.

Аналіз даних ДФС щодо кількості ді-
ючих ліцензій на виробництво пива та кіль-
кості суб’єктів господарювання, які подали 
декларацію акцизного податку (пиво), пока-
зує, що станом на 01.01.2018 р. ліцензії на 
виробництво пива отримали лише 72,7% 
суб’єктів господарювання – виробників 
пива, які подали декларації акцизного по-

Таблиця 1
Кореспонденція рахунків та сплати акцизного податку*

Первинний документ Зміст господарської операції Бухгалтерський 
облік

Якщо оплата здійснюється відвантаженням Дт Кт

Видаткова накладна Відвантажено покупцю
підакцизну продукцію (товар) виробником 361 701

Податкова накладна Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ 701 641/ПДВ

Довідка бухгалтера

Нараховано податкові зобов’язання з акцизного податку 701 642/1

Списано з балансу відвантажену продукцію 901 26

Списано на фінансові результати чистий дохід 701 791

Списано на фінансовий результат собівартість реалізації 791 901

Виписка банку Отримано оплату за відвантажену продукцію 311 361

Якщо товар реалізується на умовах передоплати

Виписка банку Отримано передоплату від покупця 311 681

Податкова накладна Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ 643 641/ПДВ

Довідка бухгалтера Нараховані податкові зобов’язання з акцизного податку 645 642/1

Видаткова накладна

Відвантажено продукцію 361 701

Списано податкові зобов’язання з ПДВ 701 643

Списано податкові зобов’язання з акцизного податку 701 645

Довідка бухгалтера

Списано з балансу відвантажену продукцію 901 26

Списано на фінансові результати чистий дохід 791 901

Зарахування заборгованості 681 361

Операції зі сплати акцизного податку

Платіжне доручення Сплата акцизного податку з вітчизняних товарів  
виробником або власником 642/1 311

* Складено на основі [6].
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датку (див. рис. 2). Станом на 01.01.2017 р. 
діючі ліцензії на виробництво пива мали 
фактично 85% виробників пива, а на 
01.01.2016 р. цей показник становив 76,3%. 
Така ситуація свідчить про існування ризи-
ків здійснення окремими суб’єктами госпо-
дарювання незаконного (безліцензійного) 
виробництва пива та його реалізації.

Недостатній контроль за діяльністю 
виробників та імпортерів пива з боку ор-
ганів ДФС створює ризики для його не-
легального виробництва та незаконного 
ввезення на митну територію України, про 
що свідчить інформація податкових та мит-
них підрозділів органів ДФС. Так, за дани-
ми Головного оперативного управління 
ДФС, протягом 2015–2016 рр. та I півріччя 
2017 р. працівниками податкової міліції 

виявлено 7 випадків незаконного вироб-
ництва пива, з незаконного обігу вилучено 
понад 80 тис. дал. пива на загальну суму 
4,1 млн гривень. За зазначеними фактами 
розпочато 14 кримінальних проваджень за 
статтею 204 Кримінального кодексу Украї-
ни. Крім того, працівниками митних органів 
у дослідженому періоді виявлено 39 випад-
ків порушень митних правил при ввезенні 
на митну територію України 120,4 тис. лі-
трів та 70,2 тис. кг пива на загальну суму 
понад 1,5 млн гривень [8].

Акцизний податок, в тому числі з пива, на-
самперед, виконує фіскальну функцію, тому 
основними критеріями ефективності законо-
давства, яке регламентує питання оподат-
кування, є забезпечення сталих надходжень 
коштів до державного бюджету. Водночас ак-
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Складено на основі [8].
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цизний податок є інструментом впливу дер-
жави на споживання товарів, шкідливих для 
здоров’я. Проте вирішення цих питань має 
здійснюватись з урахуванням балансу інте- 
ресів держави, бізнесу та суспільства.

Обсяги надходжень акцизного подат-
ку з пива до державного бюджету не мали 
сталої динаміки, а темпи зростання над-
ходжень цього податку до Державного 
бюджету України були значно менші, ніж 
темпи підвищення ставок акцизного по-
датку з пива. Так, у 2013 р., при підвищенні 
ставок акцизного податку з пива на 7,4%, 
надходження цього податку зменшились на 
0,4%, порівняно з 2012 р., у 2014 р., при під-

вищенні ставок акцизного податку з пива з 
01.05.2014 р. на 42,5%, надходження цього 
податку збільшились лише на 18,4%, порів-
няно з 2013 р. (див. рис. 3).

Отже, підвищення ставок акцизного по-
датку з пива позитивно впливає на збіль-
шення доходів державного бюджету, проте 
механізм цього впливу є складним, оскіль-
ки включає як прямі, так і опосередковані 
важелі впливу.

З одного боку, прямим наслідком під-
вищення ставки акцизного податку з пива 
має бути збільшення доходів державного 
бюджету. Порівнюючи темпи зростання 
ставок акцизного податку з пива протягом 
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* Складено на основі [1; 8].
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2012–2017 рр. (на 306,2%) і темпи збіль-
шення надходжень акцизного податку з 
пива до державного бюджету за цей період 
(на 166,7%), можна дійти висновку, що при 
збільшенні ставки акцизного податку з пива 
на один відсоток, надходження акцизного 
податку в середньому збільшувались при-
близно на 0,5 відсотка.

З іншого боку, внаслідок підвищення 
ставки акцизного податку з пива відбува-
ється подорожчання цієї продукції, а вра-
ховуючи, що цей процес відбувався од-
ночасно з суттєвим падінням купівельної 
спроможності населення країни протягом 
останніх двох років, то можна констатувати, 
що це призвело до різкого зменшення його 
споживання, а отже, і зменшення обсягів 
виробництва та імпорту пива, що негатив-
но впливало на надходження акцизного по-
датку з пива до державного бюджету.

В результаті аналізу даних декларацій 
з акцизного податку деякими виробниками 
пива було встановлено, що лише ТОВ “Ми-

кулинецький Бровар” диверсифіковує про-
дукцію, декларуючи у 2017 р. надходження 
до бюджету акцизу від лікеро-горілчаної 
продукції у сумі 167 тис. грн (див. табл. 2). 
Однак специфіка акцизного декларування 
полягає в агломерації розрахованих сум 
податку залежно від виду підакцизної про-
дукції та наявних кодів КОАТУУ (відобража-
ються у додатку 6 декларації) [9]. 

В результаті аудиту змін в акцизному 
оподаткуванні встановлено, що з нумерації 
розділів декларації вилучено літеру “Ґ”, яка 
замінена розділом “Д”, що є досить важли-
вим фактором для пивних підприємств. 

За результатами перевірки розділу “Д” та 
додатка 6 до декларації з акцизного податку 
ТОВ “Микулинецький Бровар” у 2017 р. ви-
значено загальну суму сплати до зведеного 
бюджету в розмірі 24446,7 тис. грн (табл. 2).

Зазначимо, що діюча на сьогодні в 
Україні ставка акцизного податку у розмірі 
2,48 грн за один літр пива приблизно дорів-
нює мінімальній ставці акцизного збору, пе-

Таблиця 2
Дані декларації з акцизного податку ТОВ “Микулинецький Бровар” у 2017 р., тис. грн

Період
Сума податкових зобов’язань з вироблених підакцизних товарів, у тому числі із:

лікеро-горілчаної продукції пива

01.01.17 р. 13,21 1400,05

01.02.17 р. 12,34 1614,92

01.03.17 р. 12,12 1988,24

01.04.17 р. 9,10 2301,76

01.05.17 р. 28,21 2831,00

01.06.17 р. 11,16 3135,87

01.07.17 р. 21,86 2435,30

01.08.17 р. 16,36 2639,40

01.09.17 р. 15,02 1648,96

01.10.17 р. 19,19 1210,71

01.11.17 р. 14,85 1302,59

01.12.17 р. 13,18 1753,28

Всього 186,58 24262,07

* Складено на основі [9].
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редбаченій Директивою № 92/84/ЄЕС для 
пива з вмістом спирту 5%.

Враховуючи викладене, можна зробити 
висновок, що при діючому на сьогодні роз-
мірі ставки акцизного податку на пиво не-
доцільно запроваджувати в Україні акцизне 
оподаткування пива залежно від його міц-
ності, оскільки це не збільшить надходжень 
до державного бюджету, а тільки усклад-
нить адміністрування цього податку як для 
його платників, так і для контролюючих ор-
ганів, а також створить умови для ухилення 
від оподаткування.

Висновки. Отже, акцизне оподаткуван-
ня в Україні має істотний вплив на соціаль-
ні й економічні процеси, що відбуваються в 
державі. Моніторинг вітчизняного досвіду 
акцизного оподаткування продемонстру-
вав, що воно є важливим інструментом, 
який застосовується для забезпечення не-
обхідного обсягу бюджетних надходжень, 
що стає особливо актуальним в період, 
коли економіка держави перебуває у кри-
зовому стані. Впродовж останніх років 
спостерігається тенденція до посилення 
фіскальної ролі акцизного оподаткування 
в державі, відбулося істотне збільшення 
частки надходжень акцизного податку в до-
хідній частині бюджету.

Аналіз акцизного оподаткування алко-
гольних напоїв продемонстрував, що став-
ки акцизу на цей продукт протягом остан-
нього десятиріччя істотно зросли. Однак, 
незважаючи на це, їх рівень щодо більшості 
алкогольних напоїв є набагато нижчим, ніж 
у країнах ЄС. Зростання ставок основного 
акцизу на алкогольні напої, збільшення мі-
німальних оптових і роздрібних цін на такі 
напої, впровадження роздрібного акцизу в 
період істотного зниження реальних дохо-
дів населення – усе це призвело до знижен-
ня обсягів споживання алкогольних напоїв. 
Це, з одного боку, є позитивним моментом, 
оскільки споживання таких продуктів шко-

дить здоров’ю. Однак зниження легальних 
обсягів продажу алкоголю супроводжуєть-
ся активізацією тіньового обороту.

Вітчизняне податкове законодавство по-
требує гармонізації для налагодження ефек-
тивних міжгалузевих взаємозв’язків між хме-
лярами та пивоварами, удосконалення та 
спрощення дозвільного нормативно-право-
вого поля в сфері оподаткування тощо.
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