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Щось відбувається… 

2016 
Роздрібна реалізація 

автомобільного бензину 1,6 
скрапленого газу  1,3 

млн т 

2010 
Роздрібна реалізація 

автомобільного бензину 3,4 
скрапленого газу  0,7 

млн т 
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Зміни не всім до вподоби… 

«Створене чинним кодексом дуже низьке 
співвідношення ставок акцизу… призводить  
до неприродного зростання споживання 
скрапленого газу за рахунок зменшення 
споживання бензину…» 

Тому слід підвищити акциз на скраплений газ 

«…з 1 липня 2017 року – до €125 за 1000 л»  

Із листа Асоціації «Об'єднання операторів  
ринку нафтопродуктів України»  

Міністру фінансів України від 14.12.16  
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Звідки взялися €125  

Підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, Україна 
зобов'язалася гармонізувати оподаткування  
пального з вимогами Директиви 2003/96/ЄС 

Мінімальні рівні 

автомобільний бензин €359 
дизельне паливо  €330 
скраплений газ   €125 

за 1000 л 

за 1000 кг 



5 із 9 

Що маємо зараз 

Ставки акцизного податку 

автомобільний бензин €213,5 
дизельне паливо €139,5 
скраплений газ €52 

за 1000 л 

за 1000 л 

Гармонізація відбуватиметься «поступово, 
виходячи з майбутніх потреб України  
у сфері охорони навколишнього природного 
середовища… [та] зміни клімату» 

Із Плану імплементації Директиви Ради 2003/96/ЄС 
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Що маємо зараз 

Ставки податку (частка від мінімальних в ЄС) 

автомобільний бензин 59% 
дизельне паливо 42% 
скраплений газ 76% 

Викиди парникових газів під час згоряння 

бензину є на 16...20, дизельного палива – на 
2...10% більшими порівняно зі скрапленим газом 

Дослідження CONCAWE, European Council for Automotive 
R&D, European Commission Joint Research Centre 
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Сухий залишок 

Вищий податок на скраплений газ суперечить 

• Директиві 2003/96/ЄС  

співвідношення ставок 5,3 : 4,8 : 1 

• Плану імплементації Директиви 2003/96/ЄС 

«потреби… щодо зміни клімату…» 

• п. 7 ст. 4 Податкового кодексу 

«установлення податків та зборів відповідно  
до платоспроможності платників» 

• ст. 337 Угоди про асоціацію з ЄС 

про забезпечення споживачам «доступу до 
нафтопродуктів, зокрема скрапленого газу» 
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Сухий залишок 

Останню надію навіть міліція не віднімає 

Народна мудрість 
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