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Важливість розвитку альтернативних джерел енергії в транспортному 

секторі України очевидна. Хоча б тому, що обсяги виробництва та 

використання біопалива в Україні на даний час є незначними, а потенціал є 

досить великим.  

Практичний досвід країн світу свідчить, що головну роль у розвитку 

альтернативних джерел енергії відіграє дієва система державного контролю 

та економічного стимулювання.  

Для розвитку біоенергетики в Україні потрібно впроваджує ефективну 

систему державної підтримки та стимулювання, у вигляді дотацій та субсидій 

для збільшення виробництва та споживання біологічного палива. А також 

використовувати позитивний досвід країн, які мають конкретні досягнення у 

даній сфері[1]. 

Основним нормативним документом, що регулює відносини, що 

виникають у сфері справляння податків і зборів на ринку біопалива є 

Податковий кодекс України. Відповідно до даного документа [2] 

звільняються від сплати податку на додану вартість операції з: 

а) постачання техніки, обладнання, устаткування, що працюють на 

альтернативних видах палива, на території України; 

б) імпорту техніки, обладнання, устаткування, що використовуються для 

реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва 

біопалива і для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних 

засобів з метою споживання біопалива, якщо такі товари не виробляються та 

не мають аналогів в Україні, а також технічних та транспортних засобів, у 

тому числі самохідних сільськогосподарських машин, що працюють на 

біопаливі, якщо такі товари не виробляються в Україні. 

Слід зазначити, що дана податкова пільга діє тимчасово, до 1 січня 2019 

року. 

Порядок ввезення зазначених техніки, обладнання, устаткування, 

технічних та транспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів 

України. 

Згідно зі статтею 166 розділу IV ПКУ [2], споживачам, які 

використовують біопаливо дозволено включити до складу податкової знижки 

суму коштів, сплачених платником податку у зв’язку із переобладнанням 

транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у 

вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або 

скрапленого газу, інших видів біопалива. Тобто, податкова знижка дає право 

зменшити об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/581-2011-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/581-2011-%D0%BF/paran9#n9
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Звільняється від акцизного збору (тобто ставка податку 0 гривень за 

1 літр) 100-відсотковий спирт із: біоетанолу, що використовується 

підприємствами для виробництва бензинів моторних сумішевих із вмістом 

біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру, інших добавок на основі біоетанолу; 

біоетанолу, який використовується для виробництва біопалива [2]. 

Нормативним документом, що визначає митні пільги для підприємств, які 

працюють у сфері альтернативної енергетики є Митний кодекс України. 

Таким чином, технічні та транспортні засоби, у тому числі самохідні 

сільськогосподарські машин, що працюють на біопаливі, обладнання та 

матеріали для виробництва альтернативних видів палива, а також матеріали, 

устаткування та комплектуючі, що використовуються для виробництва: 

матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, що будуть 

використовуватися у виробництві біологічних видів палива звільняється від 

сплати мита, при ввезенні на територію України або вивезенні за її межі [3]. 

Але за умови, що вони застосовуються платником податків для власного 

виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками 

не виробляються в Україні.  

Важливо зазначити, що в Україні не існує системи контролю та перевірки 

виробників біопалива. Вони самі розробляють технічні умови для 

альтернативних видів палив, і тільки на їхню совість може покластися 

споживач і податківець [4].  

Отже, виходячи з проведеного аналізу, в Україні існують деякі складові 

системи економічного стимулювання альтернативних джерел енергії, у 

вигляді податкових та митних пільг. 

Але цього недостатньо для створення цілісної ефективної системи 

підтримки альтернативної енергетики, що повинна включати також контроль 

над виробниками біопалива.  
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Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії останнім часом стали 

одним із важливих критеріїв сталого розвитку світової спільноти. 


