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Володимир Гройсман доручив Мінфіну прискорити розробку проекту закону про
впровадження електронної акцизної марки

31.05.2017 | 14:33 
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман дав доручення керівництву Міністерства фінансів
України прискорити роботу над розробкою проекту закону про впровадження в Україні електронної
акцизної марки, як засобу контролю за обігом підакцизних товарів та запобіжником вироблення та
реалізації контрафактних товарів. Про це Глава Уряду сказав у ході засідання Кабінету Міністрів,
коментуючи необхідність якнайшвидшого вирішення питання боротьби з контрафактними алкогольними
та тютюновими виробами на українському ринку.

«У нас є єдиний  спосіб вивести підакцизну групу товарів на світло і на прозорість – це
запровадити електронну акцизну марку. Інших методів не існує. Це буде постійна гонитва за
злочинцями. А електронна акцизна марка – це те, що використовується в світі, - сказав Володимир
Гройсман. -  Там десятки мільярдів гривен, які мають бути  мобілізовані до бюджету і місцевих
бюджетів. Я просив би і даю офіційне доручення Міністерству фінансів – прискорити роботу над
законопроектом, винести його на Уряд, на розгляд і направити у Парламент. Треба ухвалити прозорий і
конкурентний закон, який поставить крапку  в цьому питанні».     

 

 

версія для друку

Анонси кабінету міністрів

1 червня Володимир Гройсман
зустрінеться з Комісаром ЄС Йоганнесом
Ганом

1 червня Прем'єр-міністр Володимир
Гройсман відвідає Маріуполь

1 червня - запуск проекту
"Антикорупційна ініціатива ЄС" і прес-
брифінг Іванни Климпуш-Цинцадзе та
Йоганнеса Гана

Всі матеріали

Анонси

2 червня Лілія Гриневич відвідає
Житомирщину з робочою поїздкою

27 липня - конкурсний відбір на посаду
незалежного члена наглядової ради

публічного акціонерного товариства
НАК "Нафтогаз України"

8 червня відбудеться національний відбір
Міжнародного конкурсу "Молодь в лісах
Європи"

6 червня в Івано-Франківську у
приміщенні ОДА відбудеться урочиста
церемонія відкриття представництва
Офісу залучення та підтримки інвестицій
UkraineInvest

5-6 червня відбудеться міжнародний
симпозіум "Імперії, колонії та голод в
історико-порівняльній перспективі"

1 червня до Міжнародного дня захисту

дітей МОЗ організовує дитячу медичну
конференцію “Здоров'я та захист”

1 червня відбудеться круглий стіл
"Сучасне осмислення захисту прав
людини в діяльності поліції"

1 червня Міністр юстиції візьме участь у
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