ПЛАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Директиви Ради 2003/96/ЄС про реструктуризацію системи
Співтовариства з оподаткування продуктів енергії та електроенергії
I. Загальна частина
1. Підстави розроблення плану імплементації
План імплементації Директиви Ради 2003/96/ЄС від 27 жовтня
2003 р. про реструктуризацію системи Співтовариства з оподаткування
продуктів енергії та електроенергії (Офіційний вісник ЄС, L 283, 31 жовтня
2013 р., с. 51—70) підготовлено на виконання:
статті 353 Угоди та Додатка XXVIII до Угоди між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода);
пункту 212 Плану заходів з імплементації Угоди, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р
(далі — План заходів).
Строки імплементації Директиви 2003/96/ЄС (далі — Директива),
передбачені Додатком XXVIII до Угоди та Планом заходів, — поступово,
виходячи з майбутніх потреб України у сфері охорони навколишнього
природного середовища та енергоефективності, якими вони можуть бути,
зокрема, у результаті міжнародних переговорів щодо зміни клімату.
Відповідно до Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради
Європейського Союзу від 30 вересня 2014 р. тимчасове застосування
положень Розділу V та Додатку XVIII Угоди розпочалось з 1 листопада 2014
р.
2. Мета і завдання розроблення плану імплементації
Метою імплементації Директиви є гармонізація положень законодавчих
актів України щодо оподаткування акцизним податком продуктів енергії та
електроенергії з її положеннями.
Завданнями плану імплементації є розроблення та прийняття
відповідного Закону України про внесення змін до розділу VI “Акцизний
податок” Податкового кодексу України та нормативно-правових актів.
3. Короткий опис поточного стану імплементації акта
законодавства ЄС в Україні та очікуванні результати імплементації
Положення Директиви імплементовані в частині включення до
підакцизних товарів нафтопродуктів, електричної енергії та скрапленого
газу, а також переліку звільнень та зменшень (зокрема, звільнення для
нафтопродуктів, що використовуються у хімічній та нафтохімічній
промисловості, тощо).
Разом з тим, вивчення та аналізу потребують положення Директиви
щодо оподаткування електроенергії за ставками у євро за мегават, вугілля
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та коксу, подвійного використання продуктів енергії, галузевих
особливостей стягнення податку. Передбачений Директивою рівень ставок
оподаткування нафтопродуктів є значно вищим, ніж в Україні, що
обумовлює необхідність поступового їх підвищення з огляду на стан
економічного розвитку держави та добробуту населення.
Результатом імплементації Директиви стане приведення національного
законодавства України щодо оподаткування продуктів енергії та
електроенергії до законодавства ЄС.

4. Головний виконавець та співвиконавці
Відповідальним за організацію роботи з виконання заходів Плану
імплементації є Мінфін.
Співвиконавцями
є
Мінекономрозвитку,
Мінагрополітики, ДФС та Мін’юст.

Міненерговугілля,
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Розділ II. Заходи плану імплементації
Директиви Ради 2003/96/ЄС про реструктуризацію системи
Співтовариства з оподаткування продуктів енергії та електроенергії

№
з/п

Зміст заходу

Виконавці

1

2

3

Строк

Програми та/або
проекти допомоги
ЄС, інших
донорів

Індикатор(и)
виконання

4

5

6

Основне завдання 1: гармонізація положень законодавчих актів України щодо оподаткування акцизним податком
продуктів енергії та електроенергії із положеннями Директиви
Директива у цілому
1. Нормотворчі заходи
1.1.

Здійснення порівняльного аналізу
чинного законодавства України щодо
оподаткування енергопродуктів та
електроенергії з положеннями
Директиви

Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Міненерговугілля
Мінагрополітики
ДФС

1.2.

Вивчення європейського досвіду
оподаткування енергопродуктів та
електроенергії

—“—

1.3.

Розробка законопроекту про
внесення змін до чинного
законодавства України з метою
реалізації положень Директиви

—“—

Поступово,
виходячи з
майбутніх
потреб України
у сфері охорони
навколишнього
середовища та
енергоефективності, якими
вони можуть
бути, зокрема, у
результаті
міжнародних
переговорів
щодо зміни
клімату

Проекти
міжнародної
технічної
допомоги,
зокрема в
рамках
інструменту
TAIEX
—“—

Висновки за результатами
здійснення порівняльного
аналізу

Проведення заходів з
вивчення міжнародного
досвіду та визначення
термінів подальших етапів
імплементації Директиви
Підготовка першої редакції
законопроекту
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1.4.

Направлення
законопроекту
на
погодження
до
заінтересованих
органів державної влади та інших
заінтересованих сторін

—“—

Доопрацювання
законопроекту з
урахуванням пропозицій та
зауважень заінтересованих
сторін

1.5.

Оприлюднення доопрацьованої
редакції законопроекту для
громадського обговорення

—“—

Розміщення законопроекту
на офіційному веб-сайті
Мінфіну

1.6.

Доопрацювання законопроекту за
результатами громадського
обговорення

—“—

Доопрацювання
законопроекту за
результатами громадського
обговорення

1.7.

Внесення законопроекту на розгляд
Кабінету Міністрів України

1.8.

Внесення законопроекту на розгляд
Верховної Ради України

Схвалення законопроекту
Кабінетом Міністрів
України
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Міненерговугілля

Офіційне внесення
законопроекту Кабінетом
Міністрів України на
розгляд Верховної Ради
України

Мінагрополітики
ДФС

Основне завдання 2: Розроблення та прийняття нормативно-правових актів України, спрямованих на впровадження вимог Директиви
Положення Директиви у цілому
2. Нормотворчі заходи
2.1.

Розроблення проектів нормативноправових актів та оприлюднення для
громадського обговорення

Мінфін
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мін’юст
Мінагрополітики
ДФС

Поступово,
виходячи з
майбутніх
потреб України
у сфері охорони
навколишнього

Розміщення проектів
нормативно-правових актів
на офіційному веб-сайті
Мінфіну
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2.2.

Погодження проектів нормативноправових актів із заінтересованими
сторонами

—“—

2.3.

Винесення проектів нормативноправових актів на розгляд Міністра
фінансів

Мінфін

2.4.

Направлення проектів нормативноправових актів на державну
реєстрацію

Мінфін
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля

середовища та
енергоефективності, якими
вони можуть
бути, зокрема, у
результаті
міжнародних
переговорів
щодо зміни
клімату

Мін’юст
Мінагрополітики
ДФС

_____________________

Доопрацювання проектів
нормативно-правових актів
за результатами
громадського обговорення
та погодження із
заінтересованими
сторонами
Підписання нормативноправових актів Міністром
фінансів
Здійснення державної
реєстрації нормативноправових актів

