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ВИСНОВОК

на проект Закону України
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стабілізації 

розрахунків на ринку електричної енергії
реєстр. №5399 від 19.04.2021

8 липня 2021 року
протокол №73

Комітет на своєму засіданні 8 липня 2021 року (протокол №73) розглянув 
проект Закону України (реєстр. № 5399 від 19.04.2021) Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на ринку 
електричної енергії, внесений народним депутатом України 
Камельчуком Ю.О.

Відповідно до пояснювальної записки законопроектом пропонується 
встановити:

- особливості оподаткування операцій, які спрямовані на погашення  
заборгованості на Оптовому ринку електричної енергії України, в порядку та на 
умовах визначених Законом України «Про заходи, спрямовані на погашення 
заборгованості, що утворилися на оптовому ринку електричної енергії»;

- пролонгація до 01.01.2026 р. норм щодо застосування касового методу для 
податку на додану вартість для учасників ринку електроенергії;

- тимчасове до 01.01.2026 р. застосування касового методу для сплати 
податку на прибуток виробниками електроенергії з альтернативних джерел, у 
частині обсягів електричної енергії, що не була оплачена державним 
підприємством «Гарантований покупець».

Також, зокрема, передбачається, що на період дії Закону України «Про 
заходи, спрямовані на погашення заборгованості,  що утворилася на оптовому 
ринку електричної енергії» підлягає списанню податковий борг (у тому числі 
встановлений судовими рішеннями та реструктуризований, розстрочений, 
відстрочений), не сплачений станом на дату набрання чинності цим Законом.

При цьому, штрафні санкції та пеня на такий податковий борг не 
нараховуються, а нараховані підлягають списанню.

У своєму висновку Державна податкова служба України зокрема зазначила, 
що податковий борг виробників та постачальників електричної енергії станом на 
01.04.2021 року становив 2 674,8 млн.грн.

Міністерство фінансів України у своєму висновку зазначило, що відповідно 
до пояснювальної записки лише кредиторська та дебіторська заборгованість між 
ДП «Енергоринок» та учасниками оптового ринку складає близько 30 млрд. 



грн., проте не надано матеріалів у розрізі платників, суми заборгованостей та 
суми податків, що підлягають списанню. 

Сума прогнозованих втрат з податку на прибуток підприємств лише по 
запропонованому пункту 56 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу 
України складатиме 2,5 млрд. грн.

При цьому зазначається, що загальна сума впливу на бюджетні 
надходження з податку на прибуток підприємств може бути значно більшою 
внаслідок коригування фінансового результату до оподаткування, яке вбачається 
здійснювати через зменшення фінансового результату платників податку – 
учасників процедури погашення заборгованості на Оптовому ринку електричної 
енергії України.

До того ж зазначається, що законопроект не передбачає визначення 
нормативно-правовим актом чіткого переліку підприємств – учасників 
процедури погашення заборгованості відповідно до Закону України «Про 
заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилась на оптовому 
ринку електричної енергії», а також сум погашеної підтвердженої заборгованості 
за електричну енергію.

Слід звернути увагу, що законопроект містить проблемні положення, які 
потребують додаткового обговорення та доопрацювання при підготовці 
законопроекту до другого читання, а саме: 

чому необхідно зменшувати об’єкт оподаткування на суму нарахованого 
резерву сумнівних боргів і при цьому не коригувати фінансовий результат на 
суму списаної заборгованості. Також постає питання щодо нарахування резерву 
сумнівних боргів при наявності гарантованого покупця електричної енергії і 
гарантованої оплати за неї;

чи доцільне коригування фінансового результату до оподаткування на 
податкові зобов’язання і податковий кредит з податку на додану вартість при 
застосуванні «касового» методу, оскільки при такому методі податкові 
зобов’язання і податковий кредит визначаються коли грошові кошти надійшли;

чому в доходах при оподаткуванні не потрібно відображати доходи від 
погашеної заборгованості за електричну енергію на окупованих територіях.

Також в законопроекті не визначено, що податкові зобов’язання та 
податковий кредит з податку на додану вартість не нараховуватимуться та/або 
не коригуватимуться виключно по операціях в рамках погашення (списання) 
заборгованості відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на 
погашення заборгованості, що утворилися на оптовому ринку електричної 
енергії» (в межах таких сум заборгованості), а також не визначено конкретних 
суб’єктів – учасників процедури погашення (списання) заборгованості, які 
будуть коригувати податкові зобов’язання та податковий кредит  з податку на 
додану вартість. 

Міністерством енергетики України законопроект підтримується.
Міністерством юстиції України надано зауваження та пропозиції до 

законопроекту.
Головне наукове-експертне управління висловило до законопроекту 

зауваження.



З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями частини третьої 
статті 93, статті 108 Закону України «Про регламент Верховної Ради України», 
Комітет вирішив:

рекомендувати Верховній Раді України:
проект Закону України (реєстр. № 5399 від 19.04.2021) Про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на ринку 
електричної енергії, внесений народним депутатом України Камельчуком Ю.О. 
включити до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого 
скликання.

 за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, відповідно до 
пункту 1 частини першої статті 114 Закону України «Про регламент Верховної 
Ради України», прийняти за основу з дорученням Комітету підготувати його до 
другого читання з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права 
законодавчої ініціативи. 

Співдоповідачем від Комітету визначити Голову Комітету – народного 
депутата України Гетманцева Д.О.
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