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Оподаткування доходів фізосіб від продажу 
е/е за «зеленим» тарифом

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 
(розділ IV ПКУ):
- 15% від доходу – якщо місячний дохід 
менше 10 МЗП на 1 січня податкового року 
(до 12180 грн у 2015 році)
- 20% від доходу – якщо місячний дохід 
більше 10 МЗП (понад 12180 грн у 2015 році) 

Військовий збір (розділ XX ПКУ)
- 1.5% від доходу



Оподаткування доходів фізосіб від продажу 
е/е за «зеленим» тарифом (продовження)

Ефективна ставка податку з доходу
- для СЕС 10 кВт – 16.5 %
- для СЕС 20 кВт – 16.5 %
- для СЕС 30 кВт – 20.4 %



Податок на додану вартість (ПДВ)

Для фізосіб не існує поняття податковий 
кредит з ПДВ, тому 
ПДВ не відшкодовується.



Висновок 

Діюча податкова система та правило нетто-перетоку
суттєво погіршує умови для роботи СЕС 
домогосподарств в порівнянні із комерційними СЕС:
- ефективна ставка «зеленого» тарифу для СЕС 
домогосподарств знижується та становить 

- 50-55% від встановлених законом для Р=10 кВт 
- 65-70% від встановлених законом для Р=20 кВт 
- 70% від встановлених законом для Р=30 кВт 



Кроки на шляху до власної СЕС за «зеленим» 
тарифом
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Кроки на шляху до власної СЕС за «зеленим» 
тарифом (продовження)
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Практика правозастосування

Взаємодія з енергопостачальником (ЕП):
- недотримання  ЕП термінів розгляду заяв-повідомлень, 
укладання договорів на облаштування вузла обліку та 
укладання договорів-купівлі продажу е/е

- вимагання ЕП, на етапі подання заяв-повідомлень, 
укладання договорів на облаштування вузла обліку та 
укладання договорів-купівлі продажу е/е, документів, що не 
передбачені Постановою НКРЕ № 170

- нав’язування ЕП послуг, які не є обов’язковими 
відповідно до діючих НПА, зокрема, 
розроблення проектної документації 
на облаштування вузла обліку



Взаємодія з ЕП (продовження):

- нав’язування ЕП лише одного або визначеного кола 
продавців лічильників е/е та модулів передачі даних, які 
вставляються у вузлах обліку, що порушує право споживача 
на вільне право вибору та призводить до надмірного 
витрачання його коштів, оскільки ціни у нав’язаних 
продавців є суттєво завищеними

- нав’язування ЕП переходу на 3-х фазне підключення при 
наявності однофазного



Пропозиції 

Прийняти та зареєструвати в Мінюсті зміни до постанови 
НКРЕ №170. В якій, зокрема 

Встановити чіткі та однозначні терміни виконання 
процедур:
- терміну розгляду заяви-повідомлення
- терміну надання відмови у задоволені заяви-
повідомлення за всіма разом або кожного окремо причини 
такої відмови
- терміну укладання договору облаштування вузла обліку
- терміну облаштування  вузла обліку та 
підписання відповідних актів
- терміну укладання договору купівлі-продажу 
електричної енергію



Пропозиції (продовження) 

Прийняти та зареєструвати в Мінюсті зміни до постанови 
№170. В якій, зокрема 

- встановити чіткий, однозначний та вичерпний перелік 
документів, які подаються споживачем разом із заявою-
повідомленням
- встановити вичерпний перелік підстав  для відмови у 
задоволені заяви-повідомлення
- однозначно визначити термін «дата введення в 
експлуатацію» та рекомендуємо його встановити на дату 
реєстрації заяви-повідомлення в 
енергопостачальній компанії
- визначити процедуру збільшення потужності  
СЕС, які раніше були введені в експлуатацію,
зокрема, щодо встановлення розміру 
«зеленого тарифу» для кожної черги СЕС



Пропозиції (продовження) 

Прийняти та зареєструвати в Мінюсті зміни до постанови 
№170. В якій, зокрема 

- однозначно визначити сторону правовідносин, яка оплачує 
витрати пов’язані із облаштуванням вузла обліку, зокрема, 
як обладнання - приладу обліку, модуля передачі даних 
тощо, так і послуг із його облаштування – параметризація 
приладу обліку, облаштування вузла обліку тощо
- унормувати право споживача та встановити відповідну 
процедуру заміни інверторного обладнання та сонячних 
панелей (у випадках виходу із ладу, 
пошкодження, морального чи фізично 
зносу тощо). Рекомендуємо передбачити
явочний порядок повідомлення
енергопостачальника.



Пропозиції (продовження) 

Прийняти та зареєструвати в Мінюсті зміни до постанови 
№170. В якій, зокрема 

- передбачити, що модернізація та/або реконструкція СЕС 
домогосподарства (в межах встановленої потужності) не 
при зводить до зміни дати введення експлуатацію та, 
відповідно, не призводить до зміни застосовуваних 
коефіцієнтів «зелених тарифів» до неї

- унормувати процедуру укладання договору купівлі-
продажу е/е із «новим» законим власником або 
користувачем домгосподарства, в якому 
встановлено СЕС

- затвердити типовий договір купівлі-продажу 
е/е із визначенням переліку істотних умов договору



Пропозиції (продовження) 

Прийняти та зареєструвати в Мінюсті зміни до постанови 
КМУ №1357 (Правила користування електричною енергією
для населення). В якій, зокрема 

- взаємоузгодити положеня Правил із Порядком (постанова 
НКРЕ № 170);

- надати можливість споживачу самостійно придбавати 
прилад обліку для облаштування вузла обліку виходячи із 
рекомендацій ЕП щодо функціональності приладу та 
зареєстрованих в держреєстрі ЗВТ



Більше 200 СЕС домогосподарств в Україні!



Більше інформації у

- спільноті

Приватні сонячні електростанцій (СЕС) України



oleksii@khabatiuk.com

Дякую за увагу!


