
Підвищення ставки 
акцизного податку на ТВЕНи



Одночасне підвищення ставки акцизного податку 
на ТВЕНи більш ніж в 4 рази призведе до 

підвищення роздрібної ціни до ₴ 80-90/пачку



Ціни на ТВЕНи в Україні перевищать
ціни в сусідніх країнах

58
₴/пачку

80-90

42
56 62

Січень
2021

Травень
2021 *

* Якщо руйнівне підняття акцизу на ТВЕН на 320% не буде пом'якшено найближчим часом

Україна МолдоваРосіяБілорусь



$500 - $800
Заробіток на контрабанді

одного короба ТВЕНів

За нашими прогнозами, 
це призведе до 
зростання 
контрабанди, адже
контабанда ТВЕНів
стане прибутковішою
за контабанду
звичайних сигарет

в 4 рази



Очікування МінФіну4.8

Це спричинить швидке 
скорочення легального ринку 
ТВЕНів та втрату надходжень від
акцизного податку*

₴ 2.6 млрд.

‘20 ‘21 ‘20 ‘21
Об’єми легальної галузі Надходження акцизу

млрд. шт млрд. грн

4.7

1.5 1.7 2.2

* на підставі внутрішніх прогнозів та розрахунків компанії 



За нашими прогнозами індустрія понесе суттєві 
збитки, що змусить компанію урізати інвестиції
в інфраструктуру, яка забезпечує
понад 2 тисячі робочих місць

$ 150 млн.
Інвестовано в інфраструктуру 
IQOS в Україні



Це перекреслить 
подальші плани щодо 
запуску нових 
виробничих 
потужностей та 
поставить під сумнів 
доцільність існування 
фабрики в Україні, що 
прямо та 
опосередковано 
забезпечує тисячі 
робочих місць



+200%

+320%

Переконані, що збільшення акцизу на 200% матиме менш 
нищівні наслідки, при яких компанія зможе втриматись від 

різкого підвищення цін на ТВЕНи за рахунок часткового
зменшення рентабельності 

+30% +30% +30% +30%

Руйнівне 
підвищення на 320%

Поступове підвищення згідно правки 
№55 до з/п № 4278 

‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25

Підняття акцизних ставок на 
сигарети на 20% щороку



Category 1

Очікування МінФіну4.8

‘20 ‘21 ‘20 ‘21
Об’єми легальної галузі Надходження акцизу

млрд. шт млрд. грн

4.7 5.0

1.7

Це дозволить захистити легальний ринок ТВЕНів та 
принесе до бюджету на 2,6 млрд. грн. більше 
у порівнянні з руйнівним підвищенням на 320%

Надходження акцизу 
не менше ₴ 4.8 млрд.

* на підставі внутрішніх прогнозів та розрахунків компанії 



Різниця в ставках 
акцизного податку на 
сигарети та ТВЕН, %
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При збільшенні ставки акцизу 
на 200% різниця у ставках 
акцизного податку між 
сигаретами та ТВЕНами в 
Україні складатиме лише 28%, 
у порівнянні із 72% у 
середньому в країнах ЄС

28%

* https://vaporproductstax.com/european-commission-expected-to-revise-tobacco-excise-directive/


