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Навчальний посібник буде корисним для співробітників податкової міліції та
інших правоохоронних органів, які забезпечують фінансово-економічну
безпеку України у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів, а також
курсантів, студентів та викладачів навчальних закладів, що здійснюють
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міліції та інших правоохоронних органів України.
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ВСТУП

Однією з основних криміногенних тенденцій фінансово-економічної злочинності на території України є протиправна діяльність,
пов’язана з незаконним виробництвом та обігом товарів підакцизної групи.
На сьогодні незаконний обіг цих товарів становить серйозну
загрозу безпеці особистості, суспільства і держави.
Слід наголосити, що збиток від злочинів та інших правопорушень
у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів несе не тільки держава, а також легальні виробники підакцизної продукції та її споживачі. Поряд з ненадходженням коштів до бюджету вказана протиправна діяльність сприяє розвитку недоброякісної конкуренції
легальній підакцизній продукції, а вживання споживачами підакцизного фальсифікату, виробленого з недоброякісної сировини, становить пряму загрозу їх життю та здоров’ю.
До того ж незаконний обіг підакцизних товарів псує міжнародний
імідж України серед іноземних партнерів та перешкоджає її євроінтеграційним прагненням.
Зважаючи на це, державою вжито низку превентивних заходів,
спрямованих на мінімізацію злочинних проявів у вказаній сфері.
Введення додаткових вимог та обмежень, що висуваються до суб’єктів виробництва й реалізації підакцизних товарів, підзвітність цих
підприємств державним органам, випуск марок акцизного податку,
оснащених більш складною системою захисту, безумовно, вплинули
на підвищення рівня контролю в зазначеній сфері.
Одночасно правоохоронними органами, у першу чергу податковою міліцією, здійснено ряд небезуспішних заходів щодо протидії злочинним проявам у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів.
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Разом з тим було б передчасним констатувати ліквідацію злочинності у вказаній сфері. Еволюціонувавши у більш витончені й
законспіровані форми, ця протиправна діяльність істотно впливає на
соціальне життя країни, як в аспекті дотримання податкового законодавства, так і з точки зору громадського здоров’я та моральності.
У сучасних умовах потрібно активізувати роботу з детінізації
підакцизної сфери, розробляти та запроваджувати нові методи протидії правопорушенням, пов’язаним з незаконним виробництвом
та обігом підакцизних товарів, у зв’язку з чим зростає значення
високої професійної підготовки співробітників податкової міліції та
інших правоохоронних органів до вирішення цього досить складного
завдання. Значною мірою рівень такої готовності визначається ступенем володіння працівниками вказаних підрозділів спеціальними
знаннями та інструментарієм, призначеним для попередження злочинів та інших правопорушень у діяльності суб’єктів економіки.
Цей посібник підвищить професійний рівень працівників податкової міліції та інших правоохоронних органів у роботі за вказаним
напрямом, допоможе при розробленні алгоритму виявлення та документування правопорушень у підакцизній сфері, дасть змогу застосувати на практиці викладений узагальнений досвід.
У навчальному посібнику розглянуті питання щодо:
історії виникнення та сутності акцизного податку;
поняття акцизного податку, порядку його застосування та
справляння;
галузевій характеристиці сфери підакцизних товарів;
державного регулювання та контролю у сфері виробництва та
обігу підакцизних товарів;
податкової міліції як суб’єкта, що протидіє незаконному обігу
підакцизних товарів;
видів відповідальності за скоєння правопорушень у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів;
криміногенних тенденцій, типових схем і прикладів незаконного
виробництва та обігу товарів підакцизної групи;
методики документування та доказування на досудовому етапі
кримінальних проваджень;
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характеристики окремих елементів предмету доказування;
підстав та порядку вилучення з незаконного обігу підакцизних
товарів, зберігання і подальшого розпорядження ними;
міжнародного досвіду роботи, взаємодії податкової міліції з компетентними органами та правоохоронними установами іноземних
країн;
перспективи підвищення ефективності заходів з протидії незаконному виробництву та обігу підакцизних товарів, запровадженню
передового досвіду роботи у вказаній сфері іноземних держав.
Автори сподіваються, що навчальний посібник буде корисним
для співробітників податкової міліції та інших правоохоронних органів, які забезпечують фінансово-економічну безпеку України у сфері
виробництва та обігу підакцизних товарів, а також курсантів, студентів та викладачів навчальних закладів, що здійснюють підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників податкової
міліції та інших правоохоронних органів України.
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