
 
 

Матеріал підготовлено спеціально для ЛІГА:ЗАКОН 
Група компаній «КЕЙНАС» 

Е-mail: info@keynas.com 
http://www.keynas.com 

Тел.: (044) 254-30-14; (067) 464-35-95 

? Хто є платником акцизного податку з операцій постачання електроенергії 

У зв’язку із наближенням строків подання звітності та сплати акцизного податку за січень 

2015 року у найбільш знаних постачальників електричної енергії (обленерго) виникає цілком 

логічне питання, чи відносяться вони до категорії платників цього податку.  

Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. 

№ 71-VIII до переліку підакцизних товарів віднесено електричну енергію (пп. 215.3.9 ПКУ).  

Згідно з пп. 212.1.12 та 212.1.13 ПКУ платниками податку є:  

– оптовий постачальник електричної енергії;  

– виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької 

діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком 

електричної енергії.  

Не є платниками податку особи, які здійснюють діяльність з виробництва електричної енергії 

за умови її продажу на оптовому ринку електричної енергії та/або з постачання електричної 

енергії, крім платників, зазначених в пп. 212.1.12 ПКУ.  

Відповідно до пп. 213.1.10 ПКУ об'єктом оподаткування є операції з оптового постачання 

електричної енергії.  

Базою оподаткування є вартість реалізованої електричної енергії без податку на додану 

вартість (пп. 214.1.3 ПКУ).  

Порядок складання та подання декларації з акцизного податку врегульовано ст. 223 ПКУ. 

Так, базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю (пп. 

223.1 ПКУ). Згідно з пп. 223.2 ПКУ оптовий постачальник електричної енергії подає 

щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем 

реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, 

встановленому ст. 46 ПКУ.  

Як встановлено ст. 1 Закону України «Про електроенергетику» від 16.10.97 р. № 575/97-ВР 

(далі – Закон № 575):  

 



 
 

– оптове постачання електричної енергії – купівля електричної енергії, формування її 

оптової ціни та продаж електричної енергії за оптовою ціною енергопостачальникам;  

– енергопостачальники – учасники оптового ринку електричної енергії України, які 

купують електричну енергію на цьому ринку з метою її продажу та/або постачання 

споживачам або з метою її експорту та/або імпорту.  

Згідно із ст. 15 Закону № 575 всі учасники оптового ринку електричної енергії укладають 

договори купівлі-продажу електричної енергії із суб'єктом господарської діяльності, який 

здійснює оптове постачання електричної енергії відповідно до договору, на підставі якого 

створюється оптовий ринок електричної енергії.  

Як передбачено постановою КМУ «Про утворення державного підприємства «Енергоринок» 

від 05.05.2000 р. № 755, оптове постачання електричної енергії є предметом діяльності саме 

цього підприємства.  

Обленерго, у свою чергу, здійснюють придбання електричної енергії на оптовому ринку у 

ДП «Енергоринок» та подальше її постачання споживачам.  

З огляду на вищевикладене, платником акцизного податку з постачання 

електроенергії, на нашу думку, виступають не обленерго, а саме оптовий постачальник 

електричної енергії – ДП «Енергоринок».  
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