
 

Проект 

вноситься народними депутатами 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ  

 

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від 

сплати податку за викиди двоокису вуглецю установок, що спалюють 

біопаливо 

 

 

Верховна Рада України постановляє: 

 

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2011 р., № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) такі зміни: 

1. Абзац перший пункту 240.7 статті 240 після слів «за рік» доповнити 

словами: «, а також якими здійснюються такі викиди в результаті спалювання 

біопалива, незалежно від їх обсягу». 

2. Пункт 242.4 статті 242 доповнити реченням такого змісту: 

«База оподаткування податком за викиди двоокису вуглецю за 

результатами податкового (звітного) кварталу зменшується на обсяг таких 

викидів, що виникли в результаті спалювання біопалива». 

ІІ. Прикінцеві положення  

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності 

цим Законом:  

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать 

цьому Закону, у відповідність із цим Законом. 

 

 

Голова Верховної Ради                                             

           України                         
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо звільнення від сплати податку за викиди двоокису вуглецю 

установок, що спалюють біопаливо» 
 

 

1.Обгрунтування необхідності прийняття законопроекту 

Проект закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо звільнення від сплати податку за викиди двоокису вуглецю 

установок, що спалюють біопаливо» (далі – проект Закону) розроблено на 

виконання Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 

2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 

жовтня 2014 р. № 902-р. 

Методологія механізму чистого розвитку Конвенції ООН із зміни клімату 

передбачає використання проектів із застосуванням біопалива, де застосовується 

принцип балансу: в процесі росту рослин відбувається поглинання вуглецю, а в 

момент спалювання – його викид, отже у загальному підсумку викиди СО2 

складають нуль, а біопаливо є вуглецевонейтральним паливом. Отже, викиди 

двоокису вуглецю від біопалива не враховуються. 

Крім того, згідно Керівних принципів національних інвентаризацій 

парникових газів, що є рекомендаціями Міжурядової групи експертів з питань 

зміни клімату (IPCC) викиди двоокису вуглецю від спалювання біопалива 

повідомляються як нульові в енергетичному секторі. У всіх країнах-членах ЄС 

податки на викиди двоокису вуглецю під час виробництва енергії з біопалива 

також не застосовуються. Наприклад, у Данії стягуються податки на 

виробництво, переробку, зберігання викопних палив для опалення, зокрема 

енергетичний податок на нафтопродукти, вугілля, лігніт і кокс чи податок на СО2 

з окремих енергопродуктів, однак біопалива звільнені від оподаткування. Схожа 

ситуація у Швеції та Великобританії, де податком обкладаються викопні палива, 

але звільнено від оподаткування біопаливо. 

Прийняття законопроекту забезпечить продовження переходу підприємств 

з викопних видів палива (вугілля, газу, торфу) на використання відновлюваних 

джерела енергії – біопалива. 

 

2.Цілі і завдання прийняття акту 

 

Метою проекту Закону є створенню умов для підвищення енергетичної 

незалежності та енергетичної безпеки держави, стимулюванню використання 

підприємствами відновлюваних джерел енергії, що в свою чергу, призведе до 

зменшення собівартості і підвищення конкурентоспроможності продукції.  

Завданням проекту закону є забезпечення умов щодо застосування в 

Україні загальноприйнятних світових практик стимулювання 

використання біопалива для виробництва енергії. 

3. Загальна характеристика та основні положення акту 
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Проектом Закону передбачається внести зміни до Податкового кодексу 

України та звільнити від оподаткування викиди СО2, що утворюються при 

спалюванні біопалива. 

Зокрема, проектом закону передбачається абзац перший пункту 240.7 статті 

240 після слів «за рік» доповнити словами: «, а також якими здійснюються такі 

викиди в результаті спалювання біопалива, незалежно від їх обсягу». Пункт 242.4 

статті 242 доповнити реченням такого змісту: «База оподаткування податком за 

викиди двоокису вуглецю за результатами податкового (звітного) кварталу 

зменшується на обсяг таких викидів, що виникли в результаті спалювання 

біопалива». 

 

4. Правові аспекти 

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: 

Бюджетний кодекс України, 

Податковий кодекс України,  

Господарський кодекс України,  

Закон України «Про альтернативні види палива», 

Закон України «Про альтернативні джерела енергії». 

Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 

2030 року. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

У загальнодержавних обсягах викидів парникових газів викиди від 

спалювання біопалива складають близько 1%, що несуттєво впливає на загальне 

наповнення держбюджету від цього податку. 

Однак, на рівні підприємства суми сплати за викиди СО2 від спалювання 

біопалива вже зросли в 24 рази, та перебільшують сплату за викиди 

забруднюючих речовин від 4 до 10 разів, тому не стимулює використання цього 

виду палива у виробництві енергії. 

Реалізація проекту Закону не потребує додаткового фінансування з 

державного бюджету.  

 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття 

нормативно-правового акту. 

Прийняття запропонованих змін сприятиме створенню умов для 

підвищення енергетичної незалежності та енергетичної безпеки держави, 

стимулюванню використання підприємствами відновлюваних джерел енергії, 

що в свою чергу, призведе до зменшення собівартості і підвищення 

конкурентоспроможності продукції.  

Прийняття запропонованих змін сприятиме створенню умов для: 

- збільшення потужностей, що виробляють енергію з біопалива; 

- зниження цін на енергію, вироблену з нього; 

- залучення іноземних та вітчизняних інвестицій у сферу виробництва 

енергії з відновлюваних джерел; 
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- збільшення надходжень до Державного бюджету, створенню 

додаткових робочих місць 

Прийняття змін буде сприяти підвищенню енергетичної незалежності та 

енергетичної безпеки держави. 

 

 

Народні депутати України      
 

  



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати 

податку за викиди двоокису вуглецю установок, що спалюють біопаливо» 

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

Податковий кодекс України 

Стаття 240. Платники податку 

(…) 

240.7. Не є платниками податку за викиди двоокису вуглецю 

суб’єкти, зазначені у пункті 240.1 цієї статті, якими 

здійснюються такі викиди в обсязі не більше 500 тонн за рік. 

(…) 

 

 

 

Стаття 240. Платники податку 

(…) 

240.7. Не є платниками податку за викиди двоокису вуглецю 

суб’єкти, зазначені у пункті 240.1 цієї статті, якими 

здійснюються такі викиди в обсязі не більше 500 тонн за рік, 

а також якими здійснюються такі викиди в результаті 

спалювання біопалива, незалежно від їх обсягу. 

(…) 

Стаття 242. Об'єкт та база оподаткування 

(…) 

Стаття 242. Об'єкт та база оподаткування 

(…) 
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242.4. База оподаткування податком за викиди двоокису 

вуглецю за результатами податкового (звітного) року 

зменшується на обсяг таких викидів у розмірі 500 тонн за рік. 

 

 

 

 

242.4. База оподаткування податком за викиди двоокису 

вуглецю за результатами податкового (звітного) року 

зменшується на обсяг таких викидів у розмірі 500 тонн за рік. 

База оподаткування податком за викиди двоокису 

вуглецю за результатами податкового (звітного) 

кварталу зменшується на обсяг таких викидів, що 

виникли в результаті спалювання біопалива. 

 

 

Народні депутати України                                                                                      
 


