
Проект 

Комітет Верховної Ради України 

з питань податкової та митної політики 

Р І Ш Е Н Н Я 

на проект Закону України  

про внесення змін до статті 229 Податкового кодексу України (щодо 

оподаткування спирту етилового, який використовується для виробництва 

продукції технічного призначення) 

(реєстр. № 6649 від 23.06.2017р.) 

 

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 

на своєму засіданні розглянув проект закону України про внесення змін до 

статті 229 Податкового кодексу України (щодо оподаткування спирту 

етилового, який використовується для виробництва продукції технічного 

призначення) (реєстр. № 6649 від 23.06.2017р.), поданий народними депутатами 

України Барною О.С. та Антоніщаком А.Ф. 

Відповідно до пояснювальної записки метою законопроекту є 

гармонізація положень Податкового кодексу України із Директивою 92/83/ЄЕС 

шляхом встановлення нульової ставки акцизного податку на спирт етиловий 

денатурований (спирт технічний), перелік якої затверджується Кабінетом 

Міністрів України, із обов’язковим наданням споживачами спирту податкового 

векселя, авальованого банком, що дозволить гарантувати сплату акцизного 

податку у разі не цільового використання спирту.  

Законопроект спрямований на стимулювання розвитку національної 

економіки у галузі виробництва спирту етилового та продукції, яка 

виробляється із використанням спирту, відновлення роботи значної кількості 

спиртових заводів, створення рівних (у порівнянні з імпортерами) 

конкурентних умов для вітчизняних виробників продукції технічного і 

хімічного призначення та, як наслідок, збільшенню обсягу їх виробництва в 

Україні.  

Законопроектом зокрема, пропонується:  

- встановлення нульової ставки акцизного податку: на спирт етиловий 

денатурований (спирт технічний), який використовується для виробництва 

продукції хімічного і технічного призначення, перелік якої затверджується 

Кабінетом Міністрів України;  

- видачу споживачами спирту етилового, який відвантажується за 

нульовою ставкою акцизного податку, податкового векселю, авальований 

банком, що дозволить забезпечити гарантування сплати акцизного податку у 

разі не цільового використанням спирту етилового. 

- не оформляти авальований вексель у разі, якщо підприємство є 

одночасно виробником спирту етилового денатурованого (спирту технічного) 

та  продукції технічного призначення, перелік якої затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

Набрання чинності цим законом пропонується з дня, наступного за днем 

його опублікування. 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції у своєму висновку 

(додаються) зазначив що законопроект відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства.   



Комітет з питань бюджету у своєму висновку (додаються) зазначив, що 

прийняття законопроекту матиме вплив на показники бюджету може призвести 

до зменшення доходів державного бюджетного від акцизного податку. 

За висновком Асоціації «Укрводка» законопроект не підтримується.  

ТДВ «Печерський лісохімічний комбінат» висловив зауваження до тексту 

законопроекту. 

Кабінет Міністрів України у своєму висновку (додається) до 

законопроекту зазначив, що  не підтримує зазначений законопроект, оскільки 

надання преференцій виробникам спирту у вигляді встановлення нульової ставки 

акцизного податку на етиловий спирт денатурований, який використовується для 

виробництва окремих видів продукції, без забезпечення належного контролю 

може призвести до недоотримання доходів бюджету. 

Разом з тим, як було заначено пунктом 1 статті 27 Директиви встановлено, 

що держави-члени ЄС звільняють продукти, які охоплюються цією Директивою, 

від гармонізованого акцизного збору, зокрема для запобігання будь-якому 

ухиленню від сплати податку, зменшенню суми податку або податковим 

зловживанням. При цьому в державах-членах ЄС запроваджена автоматизована 

система контролю за обсягами виробництва і переміщенням спирту, діє 

фінансова гарантія на бюджетних рахунках, суворий контроль за цільовим 

використанням спирту підприємством-споживачем тощо. 

Також було зазначено, що пунктом 5 статті 27 Директиви визначено, що 

держава може відмовити в наданні звільнення або скасувати вже надані 

податкові пільги, якщо вважає, що звільнення від сплати акцизного податку на 

спирт дає підстави можливого ухилення від сплати такого податку, зменшення 

суми оподаткування або податкових зловживань. 

Крім цього, відповідно до підпункту 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 Податкового 

кодексу України податкове законодавство України ґрунтується, зокрема, на 

принципі стабільності, згідно з яким зміни до будь-яких елементів податків та 

зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового 

бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та 

збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом 

бюджетного року. 

Головне науково-експертне управління Верховної Ради України – 

висловило ряд зауважень та запропонувало за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням 

висловлених зауважень і пропозицій. 

Зважаючи на викладене, Комітет прийняв рішення: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України (за рішенням Комітету) 

проект Закону України про внесення змін до статті 229 Податкового кодексу 

України (щодо оподаткування спирту етилового, який використовується для 

виробництва продукції технічного призначення) (реєстр. № 6649 від 

23.06.2017р.), внесений народними депутатами України Барною О.С. та 

Антоніщаком А.Ф. 

2. Співдоповідачем за законопроектом на пленарному засіданні сесії 

Верховної Ради України визначити Голову Комітету, народного депутата 

України Южаніну Н.П.   

 

 

Голова Комітету                                                                      Н.П. Южаніна 


