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Реферат 

Тема дипломной работы – «Акцизы: проблемы теории и практики 
(сравнительно-правовой анализ)». Дипломная работа включает 66 страниц 
печатного текста; 3 диаграммы; 2 таблицы; 46 источников, в том числе 12 
использованных нормативных правовых актов. 

Ключевые слова: акциз, налогообложение; плательщики; налоговая база; 
товары; специфические и адвалорные ставки; Налоговый кодекс РФ; Налоговый 
кодекс РБ.  

Целью дипломной работы является углубление знаний о правовой природе и 
юридическом механизме налогообложения акцизами по законодательству 
Республике Беларусь (далее – РБ) и Российской Федерации (далее – РФ), а также 
обобщенная характеристика акцизного налогообложения в европейских странах. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в ней комплексно 
исследована правовая природа акцизов в современной налоговой системе РФ, РБ, а 
также особенности регулирования налогообложения акцизов в Европейском союзе. 
Кроме того, показана историческая преемственность функционирования отдельных 
институтов современной системы взимания акцизов. 

Методологическую основу работы составляет комплекс научных методов 
исследования, включающий общенаучные методы познания: исторический, 
сравнительный, системно-структурный, логический, а также частно-научные 
методы исследования: технико-юридический и метод толкования. 

Объектом исследования являются теоретические и практические вопросы 
правового регулирования налоговых отношений, в том числе отношений по 
установлению, исчислению, уплате акцизов и обеспечению механизма взимания 
этих платежей. 

Полученные результаты и новизна. В законодательствах РФ и РБ особых 
различий в определении плательщиков акцизов и объектов акцизообложения нет. 
Специфика определения налоговой базы в РФ обусловлена особенностями ставок 
акцизов, а именно наличием комбинированной ставки.  

Учитывая различия в налоговых законодательствах стран Таможенного Союза, 
происходит снижение активности взаимовыгодных торговых отношений. 
Гармонизацию национальных законодательств в налоговой сфере необходимо 
рассматривать как одну из основных задач формирования межгосударственного 
интеграционного объединения. Законодательство ЕС представляет особый интерес 
с точки зрения правового механизма унификации законодательства государств-
участников, регулирующего акцизы, и может быть использовано как пример при 
унификации законодательств РФ и РБ. 

  



Рэферат 

Тэма дыпломнай работы - «Акцызы: праблемы тэорыі і практыкі (параўнальна-
прававы аналіз)". Дыпломная работа ўключае 66 старонак друкаванага тэксту; 3 
дыяграмы; 2 табліцы; 46 літаратурных крыніц, у тым ліку 12 выкарыстаных 
нарматыўных прававых актаў. 

Ключавыя словы: акцыз, падаткаабкладанне; плацельшчыкі; падатковая 
база; тавары; спецыфічная і адвалорная стаўкі; Падатковы кодэкс РФ; 
Падатковы кодэкс РБ. 

Мэтай дыпломнай працы з’яўляецца паглыбленне ведаў аб прававой прыродзе 
і юрыдычным механізме падаткаабкладання акцызамі па заканадаўстве Рэспублікі 
Беларусь і Расійскай Федэрацыі, а так сама абагульненая характарыстыка 
акцызнага падаткаабкладання ў еўрапейскіх краінах. 

Актуальнасць дадзенай работы заключаецца ў тым, што ў ёй комплексна 
даследавана прававая прырода акцызаў у сучаснай падатковай сістэме Расійскай 
Федэрацыі, Рэспубліцы Беларусь, а таксама асаблівасці рэгулявання 
падаткаабкладання акцызаў у Еўрапейскім саюзе. Акрамя таго, паказана 
гістарычная пераемнасць функцыянавання асобных інстытутаў сучаснай сістэмы 
збірання акцызаў. 

Метадалагічную аснову работы складае комплекс навуковых метадаў 
даследавання, які ўключае агульнанавуковыя метады пазнання: гістарычны, 
параўнальны, сістэмна-структурны, лагічны, а таксама прыватна-навуковыя метады 
даследавання: тэхніка-юрыдычны і метад тлумачэння. 

Аб’ектам даследавання з’яўляюцца тэарэтычныя і практычныя пытанні 
прававога рэгулявання падатковых адносін, у тым ліку адносін па ўсталяванні, 
падліку, выплаце акцызаў і забеспячэнню механізму спагнання гэтых плацяжоў. 

Атрыманыя вынікі і навізна У заканадаўствах Расійскай Федэрацыі і ў 
Рэспублікі Беларусь асаблівых адрозненняў у вызначэнні плацельшчыкаў акцызаў і 
аб’ектаў падаткаабкладання няма. Спецыфіка вызначэння падатковай базы ў 
Расійскай Федэрацыі абумоўлена асаблівасцямі ставак акцызаў, а менавіта 
наяўнасцю камбінаванай стаўкі. 

Улічваючы адрозненні падатковых заканадаўстваў краін Мытнага Саюза, 
адбываецца зніжэнне актыўнасці ўзаемавыгадных гандлёвых адносін. 
Гарманізацыю нацыянальных заканадаўстваў у падатковай сферы неабходна 
разглядаць як адну з асноўных задач фарміравання міждзяржаўнага інтэграцыйнага 
аб’яднання. Заканадаўства ЕС ўяўляе асаблівую цікавасць з пункту гледжання 
прававога механізму уніфікацыі заканадаўства дзяржаў-удзельніц, якое рэгулюе 
акцызы, і можа быць выкарыстана як прыклад пры ўніфікацыі заканадаўстваў 
Расійскай Федэрацыі і Рэспублікі Беларусь. 


