
Чи застосовується режим звільнення від оподаткування ПДВ операцій із 

ввезення на митну територію України товарів, зазначених у п. 197.16               

ст. 197 Податкового кодексу України? 
ЗІР, категорія 101.12 

Згідно із п.п. 14.1.29 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року 

№ 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) відновлювальні джерела енергії – джерела 

вітрової, сонячної, (геотермальної енергії, енергії хвиль та припливів, гідроенергії, енергії 

біомаси, газу з (органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів. 

Відповідно до п. 197.16 ст.197 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції із 

ввезення на митну територію України: 

 устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючого 

обладнання і матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами 

паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів для виробництва 

альтернативних видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії; 

 матеріалів, устаткування, (комплектуючих, що використовуються для виробництва: 

 устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;  

 матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть 

використовуватися у виробництві альтернативних видів палива або виробництві 

енергії з відновлюваних джерел енергії; 

 енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує 

економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів; 

 засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних 

ресурсів. 

Операції із ввезення на митну територію України зазначених у п. 197.16 ст. 197 ПКУ 

товарів звільняються від оподаткування ПДВ, якщо ці товари застосовуються платником 

податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними 

показниками не виробляються в Україні. 

Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД встановлюється Кабінетом Міністрів 

України.      

Отже, режим звільнення від оподаткування операцій із ввезення на митну територію 

України товарів, зазначених у п. 197.16 ст. 197 ПКУ, застосовується за умови, що такі товари 

включені до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України (із зазначенням їх кодів 

згідно з УКТ ЗЕД). 

До затвердження такого переліку, операції з ввезення на митну територію України товарів, 

зазначених у п. 197.16 ст. 197 ПКУ, оподатковуються ПДВ на загальних підставах. 


