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Шановний Денисе Анатолійовичу!

Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання 
«Укртеплокомуненерго» (далі - Асоціація), до складу якої входять найбільші 
підприємства комунальної теплоенергетики усіх регіонів України, що виробляють, 
постачають та/або транспортують теплову енергію, засвідчує Вам свою повагу та 
повідомляє наступне.

Станом на сьогодні у Верховній Раді України готується до розгляду у 
другому читанні законопроект №5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень» (далі за текстом Законопроект №5600). Пунктом 28 
Законопроекту №5600 передбачено, що великі платники податків, до яких 
належать і підприємства комунальної теплоенергетики, мають право зменшувати 
фінансовий результат до оподаткування звітного періоду тільки на 50 відсотків 
збитків минулих періодів.

Поряд з цим. Законом України №1639-ІХ від 14.07.2021 р. «Про заходи, 
спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності 
на ринку природного газу» внесені зміни до Закону України №1730-УІІІ «Про 
заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 
теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і 
водовідведення» (далі за текстом Закон №1730) щодо врегулювання заборгованості 
різниці в тарифах для погашення кредиторської заборгованості підприємств 
теплопостачання.

Підприємства теплопостачання, Члени Асоціації, у відповідності до Закону 
України №1639-ІХ від 14.07.2021 р, «Про заходи, спрямовані на подолання 
кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу», 
на засіданнях територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з різниці 
в тарифах, проводять роботу по узгодженню заборгованості, яка виникла за період 
2016 - 5 місяців 2021 року, через застосування ними затверджених економічно 
необгрунтованих тарифів. За попередніми розрахунками збитки підприємств ТКЕ 
за вказаний період можуть скласти більше 30 млрд. грн.
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Разом з цим. діючим законодавством передбачено, що отриманий дохід у 
вигляді субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах підлягає 
оподаткуванню в повному обсязі у тому році, в якому він отриманий.

Тобто, прийняття Законопроекту №5600. а саме п. 28, який вносить зміни до 
пп.140.4.4 п.140.4 ст.140 Податкового кодексу України, призведе до виникнення 
зобов'язання у підприємств ТКЕ із сплати багатомільйонного податку на прибуток 
за фактично штучно створений прибуток (погашення різниці в тарифах 
проводитиметься у поточному році, але яка виникала щорічно протягом останніх 5 
років), в умовах збиткової діяльності підприємств, несвоєчасного виділення різниці 
в тарифах, обмеженості обігових коштів у підприємств та відсутності джерела 
фінансування із сплати податку на прибуток.

З огляду на вищенаведене, для підприємств теплопостачання, які проходять 
процедуру врегулювання заборгованості, відповідно до Закону №1730, вкрай 
важливим є внесення змін до Законопроекту №5600 в частині доповнення абз. 5 п. 
28 реченням наступного змісту: «Великі платники податків мають право 
зменшувати фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) 
періоду (прибуток, збиток або нульове значення) не більше ніж на п'ятдесят 
відсотків непогашеної суми від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих 
податкових (звітних) років, крім підприємств теплопостачання, які отримують 
субвенції з державного бюджету для здійснення взаєморозрахунків щодо 
врегулювання заборгованості з різниці в тарифах за попередні періоди 
відповідно до Закону України №1730-УІІІ «Про заходи, спрямовані на 
врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 
організацій та підприємств централізованого водопостачання і 
водовідведення», та які враховують непогашену суму від'ємного значення 
об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років в повному обсязі.

Враховуючи викладене, просимо Вашого, шановний Денисе Анатолійовичу, 
сприяння у вирішення питання внесення, до другого читання, пропонованої зміни 
до ст.28 законопроекту №5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень».

З повагою,
Президент Міжгалузевої асо
«У кртеплокому ненерго»


