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ВЛАСОВУ О. С.
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ДОМБРОВСЬКОМУ О. Г.
Голові Державного агентства з
енергоефективності та
енергозбереження України
САВЧУКУ С. Д.
Вельмишановний Володимире Борисовичу!
Цим листом Біоенергетична Асоціація України засвідчує Вам повагу та
звертається щодо наступного. З 01.01.2019 р. набрав чинності Закон України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів
України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і
зборів» від 23 листопада 2018 року №2628-VIII, яким було внесено зміни до
Податкового кодексу України (далі – ПКУ) в частині сплати податку за викиди
двоокису вуглецю. Зокрема, ставку податку за викиди двоокису вуглецю
стаціонарними джерелами підвищено з 0,41 грн. за тонну до 10 грн. за тонну, тобто
збільшено у 24,4 рази. Платниками податку за викиди двоокису вуглецю є суб'єкти
господарювання та інші юридичні особи, визначені ст. 240 ПКУ, які здійснюють
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
забруднення. Отже, суб'єкти господарювання, що спалюють біомасу на стаціонарних
джерелах забруднення, також є платниками податку за викиди двоокису вуглецю.
Однак, такий стан речей не відповідає світовій практиці, оскільки біомаса
вважається СО2-нейтральним паливом, адже при її спалюванні двоокису вуглецю
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утворюється стільки, скільки було поглинуто рослинами під час росту. Зокрема, згідно
методологій механізму чистого розвитку1 Рамкової конвенції Організації
Об'єднаних Націй про зміну клімату викиди двоокису вуглецю від спалювання
біомаси не враховуються. Крім того, згідно Керівних принципів національних
інвентаризацій парникових газів, що є рекомендаціями IPCC2 (Міжурядова група
експертів з питань змін клімату) викиди двоокису вуглецю від спалювання біомаси
повідомляються як нульові в енергетичному секторі. У всіх країнах-членах ЄС
податки на викиди двоокису вуглецю під час виробництва енергії з біомаси також не
застосовуються. Зокрема, у Швеції податок на викиди двоокису вуглецю покладається
на постачання, імпорт та виробництво викопного палива для опалення, біомаса
звільнена від цього податку3. У Великобританії застосовується Carbon Price Floor
податок, який покладається на викопні палива для виробництва електроенергії, та не
застосовується до біомаси4. 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 певних енергопродуктів,
біомаса звільнена від цих податків5.
Враховуючи зазначене, просимо звільнити суб’єктів господарювання, що
спалюють біомасу на стаціонарних джерелах забруднення, від сплати податку на
викиди двоокису вуглецю.
Зокрема, пропонуємо доповнити п. 243.4. статті 243 ПКУ реченням наступного
змісту: «Ставка податку за викиди двоокису вуглецю, що утворилися в результаті
спалювання біомаси, в тому числі в результаті одночасного її спалювання з
іншими видами палива, становить 0,00 гривень за 1 тонну».
Просимо врахувати пропозиції Біоенергетичної Асоціації України та сприяти
розробці відповідного законопроекту та внесенню його на розгляд до Верховної Ради
України.
З повагою,
Голова Правління
Біоенергетичної Асоціації
України

Г. Г. Гелетуха
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https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/faq/faq.html
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http://www.res-legal.eu/search-by-country/sweden/single/s/res-hc/t/promotion/aid/tax-regulation-mechanism-energytax/lastp/199/
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