

Проект 
Вносять  народні
депутати України 
                              МИРНИЙ О.Б. та  
		МІРОШНИЧЕНКО  І.М. 
      ЗАКОН  УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового навантаження на виробників альтернативних видів палива 
           Верховна Рада України постановляє:
           I. Внести зміни до  Податкового  кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №  3 - 17, ст. 112): 
          1) підпункт 14.1.29 пункту 14.1 статті 14 Розділу I викласти в наступній редакції:
          «14.1.29. відновлювальні джерела енергії – відновлювані джерела енергії та вторинні енергетичні ресурси:
           14.1.29.1. відновлювальні джерела енергії – джерела вітрової, сонячної, геотермальної енергії, енергії хвиль та припливів, гідроенергії, енергії біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів; 
           14.1.29.2. вторинні  енергетичні  ресурси - доменний та коксівний   гази,   газ   (метан)   дегазації   вугільних   родовищ, перетворення  скидного  енергопотенціалу  технологічних  процесів.»;
           2) підпункт 263.2.3. статті 263 Розділу XI доповнити частиною „ж” наступного змісту:
           «ж) газ (метан) вугільних родовищ,  вилучений при дегазації вугільних родовищ з вугільних пластів, вміщуючих порід та підземних порожнин, з метою зниження надходження газу (метану) в гірничі виробки, запобігання його раптовим викидам та з метою забезпечення безпечних умов ведення гірничих робіт, або при дегазації вугільних родовищ з вугільних пластів, вміщуючих порід та підземних порожнин діючих шахт та шахт, що готуються до експлуатації;»;
           3) абзац другий пункту 15 підрозділу 4 Розділу XX викласти в наступній редакції:
           «прибуток виробників альтернативних видів палива, отриманий від використання та/або продажу газу (метану) вугільних родовищ,  вилучений при дегазації вугільних родовищ з вугільних пластів, вміщуючих порід та підземних порожнин, з метою зниження надходження газу (метану) в гірничі виробки, запобігання його раптовим викидам та з метою забезпечення безпечних умов ведення гірничих робіт, або при дегазації вугільних родовищ з вугільних пластів, вміщуючих порід та підземних порожнин діючих шахт та шахт, що готуються до експлуатації;»; 
          4) пункт 16 Підрозділу 4 розділу XX викласти в наступній редакції:
         «Тимчасово, до 1 січня 2030 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий ними від господарської діяльності з дегазації вугільних родовищ та/або використання газу (метану) дегазації вугільних родовищ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про газ (метан) вугільних родовищ"». 

          II. Прикінцеві положення. 

          1.   Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.
          2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цього Закону: 
          - забезпечити прийняття нормативно – правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
          - привести свої нормативно – правові акти у відповідність з цим Законом;
          - забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно – правових актів, що суперечать цьому Закону.
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