
Спільна заява

Провідних асоціацій сектору відновлюваної енергетики України проти
введення акцизу на електроенергію з відновлюваних джерел енергії, що

передбачено Законопроектом №5600

Від імені Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА), Української
вітроенергетичної асоціації (УВЕА) та Української асоціації відновлюваної енергетики
(УАВЕ), які об’єднують найбільшу кількість українських та міжнародних інвесторів у
секторі відновлюваної енергетики в Україні, ми висловлюємо категоричну незгоду щодо
введення акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії
(ВДЕ), що передбачено Проектом Закону “Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень” (№ 5600 від 02.06.2021), прийнятого 1 липня 2021 року
Верховною Радою України у першому читанні.

Даний Проект Закону передбачає запровадження акцизного податку для платників
податків, які виробляють електроенергію з ВДЕ або використовують когенераційні
установки. Введення акцизного збору є фактичним зниженням “зеленого” тарифу на 3,2%
для існуючих електростанцій з відновлюваних джерел енергії.Поточна ситуація викликає
занепокоєння у компаній-членів наших асоціацій - національних та міжнародних
інвесторів, оскільки заявлені зміни у податковому режимі для операцій з продажу
електричної енергії , виробленої з відновлюваних джерел енергії, у разі їх прийняття
будуть суперечити гарантіям, що їх надав Уряд України 10 червня 2020 року при
підписанні Меморандуму про Взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у
сфері відновлюваної енергетики в Україні (далі – Меморандум), та які були підтверджені
Верховною Радою України шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної
енергії з альтернативних джерел енергії» від 21 липня 2020 року № 810-IX (далі - Закон №
810-IX).

Зокрема, прийняття Верховною Радою України запропонованих ініціатив призведе
до зміни законодавства, чинного на день набрання чинності Законом №810-IX і буде
порушенням гарантій, наданих державою у статті 9-4 Закону України «Про альтернативні
джерела енергії» та пункті 22 Меморандуму.

Такі дії держави свідчать про ігнорування чинного законодавства та зобов'язань
перед інвесторами, прийнятих Урядом та Верховною Радою України рік тому. Більше
того, така ініціатива підвищить недовіру до органів влади, ще більше зашкодить
інвестиційному клімату в Україні та унеможливить залучення коштів в нові енергетичні та
екологічні проекти.



Ми закликаємо народних депутатів України, голову Верховної Ради України
Дмитра Разумкова та Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
доопрацювати даний Проект Закону та виключити положення про введення акцизного
податку на реалізацію електроенергії з ВДЕ, враховуючи всі ризики від прийняття такого
рішення для іміджу України як стабільного партнера та інвестиційно привабливої країни.
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Контактні дані асоціацій:

Офіс асоціації “Європейсько-Українське енергетичне агентство” (ЄУЕА):

Вул. Володимирська, буд. 61-б, 6-й поверх, м. Київ, 01033 Україна
Тел.: +38 095 607 78 57
e-mail: office@euea-energyagency.org
www.euea-energyagency.org

Офіс Громадської спілки “Українська вітроенергетична асоціація” (УВЕА):

Бізнес-центр Spaces Maidan Plaza:
Майдан Незалежності, буд. 2, м. Київ, 01012 Україна
Тел.: +38 044 2232996
e-mail: info@uwea.com.ua,
www.uwea.com.ua

Асоціація "Українська асоціація відновлюваної енергетики" (УАВЕ)

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 810
Тел. +380443791295
e-mail: info@uare.com.ua
www.uare.com.ua
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