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Основні принципи функціонування вуглецевого корекційного механізму імпорту (ВКМІ) 
(Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) 

Відповідно до проекту Регламенту ЄС від  14.07.2021 року 

Вуглецевий корекційний механізм імпорту (ВКМІ) (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM)  
- це податковий інструмент, що буде запроваджений ЄС починаючи з 2023 року задля вирівнювання 
конкурентних умов власних промислових виробників та імпортерів. 

Він є одним з інструментів реалізації Зеленого стратегічного курсу розвитку Європейського Союзу та 
засобом запобігання переміщення вуглецеємних виробництв з ЄС до інших країн. 

Об'єктом оподаткування в межах СВАМ стануть викиди парникових газів, асоційовані з виробництвом 
одиниці товару. На початковому етапі СВАМ буде стосуватися імпортованої до ЄС електроенергії, 
окремих товарних позицій сектору чорної металургії та мінеральних добрив, продукції з 
алюмінію,  цементу. 

Починаючи з 2023 року СВАМ буде функціонувати у тестовому режимі. На цьому етапі імпортери 
вказаної продукції будуть зобов'язані звітувати про викиди парникових газів, асоційованих з 
виробництвом імпортованого товару. А з 2026 року до звітності додадуться і відповідні фінансові 
транзакції. Окрім того, є вірогідність що з цього етапу перелік товарів, що підпадають під СВАМ, буде 
розширений. 

Проект Регламенту СВАМ від 14.07.2021 р. зобов'язання щодо звітності та фінансових транзакцій 
покладає на компанії-імпортери в ЄС. Але логічно стверджувати, що саме компанії-експортери з третіх 
країн будуть обтяжені наданням звітності щодо асоційованих викидів парникових газів, а відповідні 
податки будуть закладені у вартість продукції. 

Величина податку СВАМ буде залежати від двох змінних: 

- об'єму викидів парникових газів, асоційованих з виробництвом одиниці продукції (принцип 
його обліку для промислової продукції та електроенергії відмінний); 

- ціни  на викид 1 т СО2-еквіваленту (буде визначатися як середньотижнева ціна на аукціонах 
європейської системи торгівлі викидами парникових газів - EU ETS).  

Передбачається, що величина суми податку СВАМ буде коригуватися  в меншу сторону для 
вирівнювання умов з європейськими виробниками, що отримують безкоштовні дозволи на викиди 
парникових газів у межах EU ETS. 

Сума податку СВАМ буде зменшена на суму податків за викиди парникових газів, сплачених 
виробником відповідно до власного національного законодавства. 

Очікується, що проект Регламенту щодо СВАМ буде обговорюватися та проходити процес 
затвердження орієнтовно до кінця 2022 року. Він також ще має бути доповнений численними 
елементами вторинного законодавства (настанови, роз'яснення, керівництва). 


