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ВСТУП

У звіті проаналізовано основні елементи системи екологічного оподаткування
в Україні та екологічних фінансів загалом. Крім того, досвід України порівняно з основними показниками екологічного оподаткування європейських країн та наведено
світові приклади механізмів екологічних фінансів.
Однією з найважливіших проблем як України, так і всього світу є стан навколишнього природного середовища та вичерпність ресурсів. В умовах ринкової економіки,
коли основним мотивом економічної політики стає безпосередня орієнтація держави
на ефективне використання природних ресурсів і збереження навколишнього природного середовища, є потреба у невідкладному реформуванні податкової системи
та створенні цілісного, узгодженого, раціонального законодавства.
Відповідно до дослідження, проведеного Центром екологічної політики та права
при Єльському університеті, Україна у 2016 році посіла 44 місце в рейтингу екологічної
ефективності серед 180 країн світу. Екологічні проблеми є першочерговим питанням
країн ЄС, оскільки забруднення навколишнього середовища є причиною збільшення
смертності. Фундаментом природоохоронної політики в економічно розвинених країнах є максимальне забезпечення дотримання екологічних стандартів на всіх стадіях
діяльності природокористувачів. Екологічний податок є одним із інструментів держави
в охороні навколишнього природного середовища. Метою податку є стимулювання
суб’єктів господарювання до зниження обсягів викидів/скидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря/водні об’єкти, встановлення прямої залежності розміру податкових відрахувань від ступеня негативного впливу на довкілля, мобілізація коштів до
бюджетів різних рівнів з метою фінансування витрат на охорону та раціональне використання природних ресурсів.
Екологічний податок за своєю економічною сутністю є компенсацією за шкоду,
заподіяну навколишньому середовищу. Сума сплаченого екологічного податку повинна
покривати витрати на фінансування заходів, необхідних для відновлення навколишнього середовища, відповідати сумі нанесеній навколишньому середовищу шкоди.
Проте найважливіша роль екологічного податку є не в фінансуванні заходів для
відновлення навколишнього середовища, а в фінансуванні заходів для запобігання
впливу на навколишнє середовище.
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1. ЕКОЛОГІЧНІ
ФІНАНСИ В УКРАЇНІ

1.1 ЩО ТАКЕ ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК?
1.1.1 Цілі екологічного оподаткування

Фіскальні цілі, а саме використання коштів від сплати екологічного податку для
поповнення доходів державного бюджету.
Стимулювання інвестування у природоохоронні заходи, а саме застосовування платниками податку екозберігаючих технологій, зменшення викидів, забруднення
та відходів, що становлять загрозу навколишньому середовищу.
Джерело фінансових ресурсів для фінансування заходів по охороні та відновленню навколишнього середовища.
1.1.2 Екологічний податок
Екологічний податок — це загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що
тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних
відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 р.
(підпункт 14.1.57 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України).

(Податковий
кодекс України)

1.1.3 Платники податку
Платниками податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять
господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи
тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів
або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах
її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються
(пункт 240.1 ПКУ):
•

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
забруднення;

•

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;

•

розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання);

•

утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);

•

тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Не є платниками податку (пункти 240.3-240.5, 240.7 ПКУ):
1. податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)
суб’єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, які:
•

до останнього календарного дня (включно) звітного кварталу, у якому придбано джерело іонізуючого випромінювання, уклали договір щодо повернення
відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання за межі
України до підприємства - виробника такого джерела;
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•

здійснюють поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині діяльності, пов’язаної з такими
відходами.

2. податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже
накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками
понад установлений особливими умовами ліцензії строк, державні спеціалізовані
підприємства з поводження з радіоактивними відходами, основною діяльністю
яких є зберігання, переробка та захоронення тих радіоактивних відходів, що
знаходяться у власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених
об’єктів.
3. податку за розміщення відходів суб’єкти господарювання, які розміщують на
власних територіях (об’єктах) виключно відходи як вторинну сировину.
4. податку за викиди двоокису вуглецю суб’єкти, зазначені у пункті 240.1 цієї статті, якими здійснюються такі викиди в обсязі не більше 500 тонн за рік за ПКУ (з
01.01.2019).
У разі якщо річний обсяг викидів двоокису вуглецю перевищує 500 тонн за рік, суб’єкти
зобов’язані зареєструватися платниками податку у податковому (звітному) періоді, в якому відбулося таке перевищення. Такі платники зобов’язані скласти та подати податкову
звітність, нарахувати та сплатити податок за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення, у порядку, передбаченому цим ПКУ (з 01.01.2019).
1.1.4 Об’єкт та база оподаткування
(стаття 242
Податкового
кодексу
України)

Об’єктом та базою оподаткування є обсяги та види:
•

забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами;

•

забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти;

•

розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання;

•

радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад становлений
особливими умовами ліцензії строк;

•

електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).

1.1.5 Ставки екологічного податку
(ст. 243, 245,
246, 247, 248
Податкового
кодексу
України)

Ставки екологічного податку визначені окремо за:
•

викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення (ст. 243 ПКУ);

•

скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (ст. 245 ПКУ);

•

розміщення відходів в спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах
(ст. 246 ПКУ);

•

утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (ст. 247 ПКУ);

•

тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлене
особливими умовами ліцензії терміну (ст. 248 ПКУ).

Ставки податку встановлено в грн. за 1 тонну
1.1.6 Порядок подання звітності та сплати податку
(стаття 250
Податкового
кодексу
України)

Базовий період: календарний квартал.
Строк подання: протягом 40 календарних днів з останнього календарного дня звітного кварталу до контролюючих органів.
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Форма звітності: форма Податкової декларації екологічного податку затверджена наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. № 715 (у редакції наказу Мінфіну від № 495
від 13.05.2017 р.), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.09.2015 р.
за № 1052/27497.
Строк оплати: протягом 10 календарних днів з останнього дня граничного строку
подання податкової декларації.
Порядок сплати: одним платіжним дорученням.
Якщо платник екологічного податку з початку звітного року не планує здійснення
викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних
відходів протягом звітного року, він повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі
платник податку зобов’язаний подавати податкові декларації.
1.1.7 Екологічний податок у доходах бюджету
Таблиця 1.1 Класифікація надходжень від екологічного оподаткування
класифікації доходів бюджету
Код

Найменування

19010000

Екологічний податок

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях
чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

19010400

Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів
(включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних
відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій
строк

19011000

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря
двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення

(Наказ Міністерства фінансів України
«Про бюджетну
класифікацію»
від 14.01.2011
№ 11)

1.1.8 Зарахування екологічного податку до фондів Бюджету
Платники екологічного податку перераховують суми податку, що справляється
за викиди, крім Викидів двоокису вуглецю, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл цих
коштів у співвідношенні, визначеному Бюджетним кодексом України:
45 % екологічного податку — до загального фонду Державного бюджету України (крім екологічного податку, що справляється за викидів двоокису вуглецю, який
зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі; екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже
накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад
встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального
фонду державного бюджету у повному обсязі);
55 % — до спеціального фонду місцевих бюджетів (крім екологічного податку,
що справляється за викидів двоокису вуглецю та за утворення радіоактивних відходів), у тому числі:
•

до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних
громад — 25 %;

•

обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим — 30 %;

•

бюджетів міст Києва та Севастополя — 55 %.
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Рисунок 1.1 Розподіл надходжень від екологічного податку станом на 2020 р.

1.1.9 Зміни розподілу надходжень від екологічного оподаткування
Важливим аспектом у сфері екологічного оподаткування є розподіл коштів між рівнями бюджетної системи та напрями їх витрачання.
У сучасній історії України спочатку функціонував екологічний податок, який сплачуався за нанесену навколишньому природному середовищу шкоду. Потім він був
замінений платою за забруднення навколишнього природного середовища, яку згодом
замінив збір за забруднення навколишнього природного середовища. Після прийняття
Податкового кодексу України знов був введений у дію екологічний податок.
Постійно змінювалися пропорції розподілу надходжень податку між бюджетами
та нормативно-правова база, яка їх визначає:
•

До 2009 року 70% надходжень від екологічного оподаткування спрямовувалося
до обласних та місцевих бюджетів, проте у 2006 та 2007 роках Законом України
«Про державний бюджет» на відповідний рік встановлювалися інші пропорції
розподілу цих коштів: 65% коштів спрямовується до Державного бюджету України замість 30%, визначених екологічним законодавством. У 2008 році такі зміни
були визнані неконституційними.

•

У 2011 – 2013 роках надходження від екологічного оподаткування зараховувались до спеціального фонду бюджетів, у 2014 році за рахунок змін, внесених
Законом Україна «Про Державний бюджет України на 2014 рік» частина коштів
була спрямована до загального фонду Державного бюджету, що суперечило
нормам Бюджетного кодексу.

•

До 2014 року надходження від екологічного податку зараховувались до спецфондів державного та місцевих бюджетів з цільовим призначенням для використання на природоохоронні заходи.

•

З 2014 року частина надходжень від екологічного податку починає зараховуватись до загального фонду державного бюджету. З 2015 надходження екологічного податку до спецфонду держаного бюджету припиняються. З 2015 року
екологічний податок втрачає своє цільове призначення.

•

У 2015 році була унікальна ситуація з розподілу надходжень екологічного податку: усі кошті (крім частини за радіоактивні відходи) спрямовувалися до загального фонду Державного та місцевих бюджетів, отже екологічний податок повністю
втратив компенсаційну роль.
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*До 2011 року збір за забруднення навколишнього природного середовища

Рисунок 1.2 Розподіл надходжень від екологічного податку в Україні
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Екологічні фінанси
розроблено ТОВ «ЦЕРН»
ГС «Професійна асоціація екологів України»

Екологічні фінанси
розроблено ТОВ «ЦЕРН»
ГС «Професійна асоціація екологів України»

•

У 2016 році були змінені пропорції розподілу та фонди спрямування коштів від
сплати екологічного податку. У 2017 та 2018 змінились пропорції розподілу.

Пропорції розподілу коштів від екологічного податку та фонди його спрямування
змінювалися практично кожного року, у деяких роках такі зміни були кардинальними.
У наслідок цього екологічний податок не міг виконувати своїх функцій у повному обсязі
через нецільове спрямування надходжень від нього.

1.2 ЩО ТАКЕ ЕКОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ?
(Інструкція щодо
заповнення форми державного
статистичного
спостереження
№ 1-екологічні
витрати “Звіт про
витрати на охорону навколишнього природного
середовища та
екологічні платежі»)

До витрат на охорону навколишнього природного середовища відносяться всі
види витрат, спрямовані на запобігання, скорочення чи ліквідацію забруднення, інших
видів шкідливого впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне
середовище, при наданні послуг чи використанні продукції, а також на збереження
біорізноманіття та середовища існування.
До капітальних інвестицій, які здійснюються з метою охорони навколишнього
природного середовища відносяться всі витрати звітного року на обладнання, технічне
оснащення, будівництво природоохоронного призначення. Сюди входять витрати на
будівництво нових, розширення, реконструкцію, реставрацію, технічне переобладнання діючих підприємств, об’єктів, капітальний ремонт та придбання обладнання природоохоронного призначення довгострокового користування.
До витрат на капітальний ремонт основних засобів природоохоронного призначення відносяться усі витрати звітного року, пов’язані з поліпшенням об’єкта, яке приводить до збільшення майбутньої економічної вигоди, у першу чергу очікуваної від використання об’єкта, і на суму яких збільшується первинна вартість основного капіталу.
До поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища відносяться витрати, які здійснюються на підтримку (утримання та експлуатацію) об’єкта
(основних засобів природоохоронного призначення) в робочому стані та які входять
до складу витрат поточного періоду.
Не враховуються:
•

заходи, що дають позитивний екологічний ефект, але втілені з технічних міркувань, для поліпшення умов праці та техніки безпеки;

•

використання природних ресурсів (наприклад, водопостачання);

•

фінансові показники, такі як амортизація та вартість основних засобів;

•

перерахунки за депозитами, штрафи за порушення природоохоронного законодавства, компенсація шкоди, завданої навколишньому природному середовищу.

1.3 ЩО ТАКЕ БЮДЖЕТНІ ВИДАТКИ
НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА?
1.3.1 Бюджетні видатки на охорону навколишнього середовища
(Закон України
«Про Держаний
бюджет», Постанова КМУ № 1147
«Про затвердження переліку
видів діяльності,
що належать до
природоохоронних заходів»)

Охорона навколишнього природного середовища — це комплекс заходів, спрямованих на запобігання, скорочення чи ліквідацію забруднення, інших видів шкідливого впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище,
при наданні послуг чи використанні продукції, а також на збереження біорізноманіття
та середовища існування.
На даний час в Україні фінансування природоохоронних заходів здійснюється за
державними цільовими програмами за рахунок коштів Державного бюджету відповідно до планів природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів і кошторисів, що затверджуються головними розпорядниками бюджетних коштів в установленому законодавством порядку.
Відповідно до чинного законодавства, кошти екологічних фондів повинні використовуватися виключно за цільовим призначенням — для фінансового забезпечення
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здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, перелік яких
прописаний Постановою КМУ № 1147 від 17.09.1996 р. (в редакції від 15.02.2019 р.) «Про
затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».

Рисунок 1.3 Класифікація видатків та кредитування бюджету

1.3.2 Екологічні видатки бюджету
Таблиця 1.2 Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету
КОД

НАЙМЕНУВАННЯ

0500

Охорона навколишнього природного середовища

0510

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0512

Утилізація відходів

0513

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

0520

Збереження природно-заповідного фонду

0530

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони
навколишнього природного середовища

0540

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

(Наказ Міністерства фінансів України
«Про бюджетну
класифікацію»
від 14.01.2011
№ 11)

1.3.3 Класифікація видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів
•

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

•

Охорона атмосферного повітря

•

Охорона і раціональне використання земель

•

Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів

•

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

•

Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу

•

Збереження природно-заповідного фонду

•

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

•

Ядерна і радіаційна безпека

•

Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, страте-
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гічна екологічна оцінка, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища

1.4 ЩО ТАКЕ ЕКОЛОГІЧНІ ШТРАФИ
ТА ПОЗОВИ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ?
1.4.1 Штрафи та позови про відшкодування
(Інструкція щодо
заповнення форми державного
статистичного
спостереження
№ 1-екологічні
витрати «Звіт
про витрати
на охорону
навколишнього природного
середовища та
екологічні платежі»)

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності - це штрафи за адміністративні правопорушення в галузі охорони навколишнього
середовища, використання природних ресурсів та позови про відшкодування збитків
і втрат, заподіяних в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього
природного середовища.
•

Основний принцип охорони навколишнього природного середовища є компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього
природного середовища.

•

Шкода заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації в повному обсязі.

Розмір шкоди, розраховується згідно з вимогами природоохоронного законодавства
на підставі такс та методик обчислення розміру шкоди або, за їх відсутності, за фактичними витратами на відновлення порушеного стану навколишнього природного
середовища з урахуванням понесених збитків, у тому числі упущеної вигоди (неотриманих доходів).
1.4.2 Зарахування грошових стягнень за шкоду до фондів Бюджету

(Бюджетний кодекс України)

Платники грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої
діяльності перераховують суми, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в
органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному Бюджетним кодексом
України:
70 % грошових стягнень за шкоду - до спеціального фонду місцевих бюджетів, в тому числі:
•

до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних
громад – 50;

•

до обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим – 20%;

•

до бюджетів міст Києва та Севастополя – 70 %.

30 % грошових стягнень за шкоду – до спеціального фонду Державного бюджету.
1.4.3 Відповідальність за порушення екологічного законодавства
(ст. 68 Закону
України «Про
охорону навколишнього природного середовища»)

Наразі в Україні існує дисциплінарна, адміністративна, цивільна і кримінальна відповідальність за порушення екологічного законодавства, про що вказано у ст. 68 Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища».
Роз’яснення: коли на порушника накладається адміністративний штраф, – це не
означає, що вже не будуть нараховуватися збитки за шкоду довкіллю.
Цивільна відповідальність за порушення екологічного законодавства передбачає,
що шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього
природного середовища, підлягає компенсації в повному обсязі. Особи, яким завдано
такої шкоди, мають право на відшкодування неодержаних прибутків за час, необхідний для відновлення якості довкілля, відтворення природних ресурсів до стану, придатного для використання за цільовим призначенням.
Кримінальна відповідальність за екологічні злочини – це найсуворіший вид від-
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Рисунок 1.4 Розподіл надходжень від грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності станом на 2020 р

повідальності. Він конкретизується у розділі 8 Кримінального кодексу України, і по
окремим статтям передбачає до 10-12 років позбавлення волі. Наприклад, умисне
знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави та об’єктів природно-заповідного фонду, вчинені шляхом підпалу або іншим загальнонебезпечним
способом, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Кримінальне
покарання застосовується до осіб, які здійснили правопорушення з високим рівнем
екологічного ризику і небезпеки для навколишнього природного середовища, життя
і здоров’я людей. А також, якщо завдана шкода довкіллю у особливо великих розмірах.
Адміністративна відповідальність передбачається Кодексом України про адміністративні правопорушення та супроводжується накладанням штрафу (в окремих випадках з конфіскацією незаконно добутих об’єктів навколишнього середовища або заборонених знарядь добування). Також, інколи, може застосовуватись попередження.
Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення – це різновид
юридичної відповідальності, яка застосовується до винних осіб за протиправні дії, які у
процесі виконання своїх функціональних обов’язків порушують екологічні норми та вимоги. Кодексом законів про працю України передбачено два види дисциплінарних
стягнень – догана та звільнення з посади.
1.4.4 Приклад порушення екологічних вимог
Наприклад підприємство, яке використовує воду зі своєї артезіанської свердловини.
Згідно зі ст. 48 Водного кодексу України це є спеціальним водокористуванням. І, відповідно, необхідно отримати дозвіл на спеціальне водокористування (ст. 49 Водного
кодексу України).
Які ж санкції можуть застосувати контролюючі органи (у цьому випадку Держекоінспекція), якщо такого дозволу немає?
1. Буде складено протокол у порядку ст. 48 КУпАП. Це від 85 до 136 гривень.
2. За кожен кубометр води, видобутої без дозволу, буде нарахована шкода за
збитки завдані державі внаслідок самовільного водокористування. Шкода
нараховується у відповідності до методики розрахунку розмірів відшкодування
збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону
та раціональне використання водних ресурсів (наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 20.07.2009 № 389).
Розрахунок проводиться за формулою:
3сам = 5 × W × Тар (грн.), де

13

(наказ Міністерства
охорони навколишнього
природного
середовища від
20.07.2009 №
389)

Екологічні фінанси
розроблено ТОВ «ЦЕРН»
ГС «Професійна асоціація екологів України»

W – об’єм води, що використана самовільно без дозвільних документів (дозволу
на спеціальне водокористування та/або спеціального дозволу на користування надрами (підземні води), у разі перевищення встановлених у дозволі на спеціальне водокористування лімітів, м3;
Тар – розмір, аналогічний ставці рентної плати за спеціальне використання води,
встановленої ст.255 Податкового кодексу України, на дату виявлення порушення (для
поверхневих, підземних, шахтних, кар’єрних та дренажних вод – грн/100 м3, води для
потреб гідроенергетики та рибництва – грн/10000 м3, води, яка входить до складу
напоїв, – грн/м3
Таким чином підприємство протягом року щодня використовувало по 10 кубометрів води (в безперервному циклі роботи), то: 5 × 3650 × 82,23 = 1500697,5. Через те,
що рентна ставка вказана за 100 кубометрів води, – одержану цифру ділимо на 100.
Отже, виходить 15006,98 грн. збитків.
Контролюючий орган може взяти кількість видобутої води з таких джерел: первинна
документація, статистична звітність, індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення, або ж довідка фізичної особи – підприємця чи юридичної особи за підписом
керівництва, завіреної печаткою (за наявності).

2. СТАТИСТИКА
ПО ЕКОЛОГІЧНИМ
ФІНАНСАМ УКРАЇНИ
2.1 НАДХОДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ

Рисунок 2.1 Надходження екологічного податку
за рівнями бюджетів в Україні

Надходження коштів від екологічного оподаткування спрямовуються до місцевих
бюджетів та до Державного бюджету України. Пропорції розподілу коштів від екологічного податку та фонди його спрямування змінювалися практично кожного року.
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Рисунок 2.2 Надходження екологічного податку
за фондами в Україні

Особливість спеціального фонду бюджетів - кошти з них можуть бути витрачені лише на конкретні визначені цілі. Спрямування коштів від сплати екологічного
податку до загального фонду – кошти не спрямовуються на компенсацію нанесеній
природному середовищу шкоді, а надходять до бюджету без подальшого цільового
призначення.

Рисунок 2.3 Надходження екологічного податку
за статтями та фондами в Україні

Екологічного податку за 2019 до зведеного бюджету надійшло у сумі 6092,6 млн.
грн., що становить 98,1 відсотка затвердженого показника на рік з урахуванням змін.
Надходження екологічного податку до державного бюджету за 2019 рік становили
3854,4 млн. грн., що на 1074,8 млн. грн., або на 38,7% більше ніж у 2018 році.
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Рисунок 2.4 Надходження екологічного податку
за статтями в Україні
Порівняно з 2018 роком надходження зросли на 23,8%, або на 1171,1 млн. гривень. Більш
всього коштів екоподатку за 2019 надійшло за викиди в атмосферне повітря забруднюючих
речовин стаціонарними джерелами забруднення, а саме 44 відсотка.

2.2 БЮДЖЕТНІ ВИДАТКИ

Рисунок 2.5 Видатки на охорону навколишнього
природного середовища в Україні
Видатки на охорону навколишнього природного середовища зростають кожного року, проте
видатки саме на природоохоронні заходи незначні і практично не змінюються з роками.

16

Екологічні фінанси
розроблено ТОВ «ЦЕРН»
ГС «Професійна асоціація екологів України»

Рисунок 2.6 Динаміка надходжень до державного фонду
бюджету екоподатку та видатки на природоохоронні
заходи (КПКВК 2401270), млн. грн.
Надходження від екологічного податку значно перевищують витрати бюджету на цільові
природоохоронні заходи. У 2019 році 0,481 млрд. грн. були виділені на впровадження природоохоронних заходів Мінприроди за бюджетною програмою КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів».

(Звіт про виконання паспорта
бюджетної
програми
Мінекоенерго
станом за 2019
рік КПКВК
2401270
«Здійснення
природоохоронних заходів»)

Рисунок 2.7 Розподіл видатків на заходи за напрямами
(КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів»)
Згідно звіту про виконання паспорта бюджетної програми Мінекоенерго за 2019 рік КПКВК
2401270 «Здійснення природоохоронних заходів» більш всього коштів повинно було спрямуватись на збереження природно-заповідного фонду, а саме 71 відсоток. При цьому на охорону
атмосферного повітря лише меньше 1 відсотка всіх коштів.
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Рисунок 2.8 Виконання паспорта бюджетної програми станом за 2019 рік
за основними напрямами (КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів»)
Як і в інші попередні роки, здійснити всі заплановані природоохоронні заходи не вийшло.
Найменший відсоток виконання заходів за статтею «Наука, інформація, освіта, організація
ОВД,…», а саме 25%.

Рисунок 2.9 Виконання заходів згідно паспорта бюджетної програми за 2019 рік
(КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів»)
Було виконано 57 заходів зі 120 запланованих, або 48 відсотків, згідно звіту про виконання
паспорта бюджетної програми Мінекоенерго за 2019 рік КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів».

Рисунок 2.10 Виконання заходів згідно паспорта бюджетної програми за 2019 рік
(КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів»)
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Були освоєні 157 511 тис. грн., або 33 відсотків від коштів, які були закладені на здійснення
природоохоронних заходів на 2019 р. Якщо проаналізувати Додаток до Постанови Кабінету
Міністрів України від 24.04.2019 р. № 393 «Розподіл за напрямами (заходами) коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів»
на 2019 рік», то сюди входять кошти, в основному на розробку різного виду документацій,
забезпечення матеріально-технічної бази заповідників, парків тощо, створення відеоматеріалів
про установи природно-заповідного фонду України, на реконструкції приміщень, придбання
приладів та меблів для облаштування адміністративних будівель парків, заповідників, придбання спеціальних транспортних засобів і т. д.

2.3 ЕКОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Рисунок 2.11 Витрати суб’єктів господарювання
на природоохоронні заходи за 2000-2019 рр. в Україні
Було виконано 57 заходів зі 120 запланованих, або 48 відсотків, згідно звіту про виконання
паспорта бюджетної програми Мінекоенерго за 2019 рік КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів».

Рисунок 2.12 Витрати суб’єктів господарювання на природоохоронні заходи
за видами інвестицій за 2019 р. в Україні
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Суб’єкти господарювання витрачають значно більші кошті на природоохоронні
заході порівняно з державними коштами в абсолютному значенні. Більш того,
на капітальні інвестиції, по суті модернізацію, витрачено 16 256 млн. грн, або
37 відсотків всіх витрат підприємств на природоохоронні заходи у 2019 році.

Рисунок 2.13 Капітальні витрати суб’єктів господарювання
на природоохоронні заходиза видами за 2019 р. в Україні
В сучасній історії України витрати підприємств на охорону навколишнього природного середовища кожного року невпинно зростають (в т.ч. вплив інфляційних процесів).
У межах євроінтеграції Україна має виконати низку зобов’язань перед ЄС у питаннях посилення захисту навколишнього середовища та поступового скорочення шкідливих викидів.
Разом з тим, головною проблемою впровадження природозахисних заходів є відсутність
належної фінансової підтримки з боку держави.
Через це екологічний податок не виконує в Україні своєї ролі, він не фінансує природоохоронних заходів, а підприємства — платники екологічного податку не мають стимулу для
екологічної модернізації, оскільки сплата податку і витрати на екологічну модернізацію є для
них великим фінансовим навантаженням.

2.4 ДЕТАЛЬНИЙ РОЗБІР БЮДЖЕТУ 2020 РОКУ

Рисунок 2.14 Плановані надходження екологічного податку за фондами
до державного бюджету України 2020 р.
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Згідно закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», було
заплановано дещо менше надходження екологічного податку до державного бюджету,
порівняно з 2019 роком, а саме на 16 відсотків.

Рисунок 2.15 Плановані надходження екологічного податку за статтями
до державного бюджету України 2020 р.
Більш всього було заплановано надходження екологічного податку за статтею «Екологічний
податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними
джерелами забруднення», а саме 33 відсотка від загальної суми.

Рисунок 2.16 Плановані видатки за фондами бюджету
на охорону навколишнього природного середовища 2020 р.
Видатки бюджету на охорону навколишнього природного середовища 2020 р. значно зросли
порівняно с 2019р., а саме на 27 відсотків і являються найбільшими в абсолютному значенні за
всю сучасну історію України.

21

Екологічні фінанси
розроблено ТОВ «ЦЕРН»
ГС «Професійна асоціація екологів України»

Рисунок 2.17 Заплановані видатки за функціональною класифікацією
видатків та кредитування бюджету на охорону навколишнього
природного середовища 2020 р.
Більш всього видатків було закладено за статтею «Утилізація відходів», а саме 34% або
3,8 млрд. грн., здебільшого це пов’язано з необхідністю утилізації боєприпасів.

Рисунок 2.18 Розподіл видатків на охорону навколишнього
природного середовища державного бюджету України
на 2020 рік, тис. грн. (станом на 14.11.2019)
Згідно розподілу видатків на охорону навколишнього природного середовища державного бюджету України на 2020 рік було закладено на утилізацію боєприпасів 2,539 млрд. грн.
При цьому на здійснення природоохоронних заходів, у т.ч. за державною програмою КПКВК
2401270 «Здійснення природоохоронних заходів, зокрема покращення стану довкілля», на
рівні 2019 року 0,496 млрд. грн.
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Таблиця 2.1 Кошти закладені в державному бюджеті на 2020 рік
за цільовими програмами на природоохоронні заходи, тис. грн.
Код програмної
класифікації

Найменування згідно з відомчою і програмною
класифікаціями видатків та кредитування
державного бюджету

Спеціальний
фонд, тис. грн.

2401270

Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з
покращення стану довкілля

450 300,50

2401210

Державна цільова екологічна програма першочергових
заходів приведення у безпечний стан об’єктів і
майданчика колишнього уранового виробництва
виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний
завод» на 2019-2023 роки

44 555,50

2401500

Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку
сфери охорони навколишнього природного середовища

500,00

2401530

Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення 1 000,00
обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових
газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів
соціального забезпечення, розвиток міжнародного
співробітництва з питань зміни клімату
496 356,00

3.1 ЯК ПРАЦЮЄ ЕКОЛОГІЧНЕ
ОПОДАТКУВАННЯ У СВІТІ?

3. СВІТОВИЙ
ДОСВІД УПРАВЛІННЯ
ЕКОЛОГІЧНИМИ
ФІНАНСАМИ

Відповідно до статистичної бази, розробленої спільно в 1997 році Євростатом, Європейською комісією, Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та
Міжнародним енергетичним агентством (МЕА), екологічні податки – це «податки, податкова база яких складається з фізичної одиниці (або подібні) деяких матеріалів, що
мають негативний, перевірений та специфічний вплив на навколишнє середовище «.
За нерегульованого сценарію компанія може виробляти продукт забруднюючим способом, не враховуючи його впливу на здоров’я планети чи навколишнє середовище.
Це те, що відоме в економіці як зовнішнє. Мета екоподатків – змусити забруднювачів
платити відповідно до принципу «забруднювач платить», при цьому ціна відображає
вартість цих зовнішніх ефектів.
В економічній теорії забруднення вважається негативним зовнішнім фактором,
негативним впливом на третю сторону, яка не бере безпосередньої участі в операції.
Щоб протистояти сторонам питанням, економіст Артур Пігу запропонував оподаткувати товари (в даному випадку вуглеводневе паливо), які були джерелом негативного
зовнішнього ефекту (вуглекислий газ), щоб точно відображати вартість виробництва
товару для суспільства, тим самим інтерналізуючи витрати, пов’язані з виробництвом
товарів. Девід Гордон Вілсон вперше запропонував податок на вуглець ще у 1973 р.
Перший податок на вуглець, коли-небудь запроваджений, був у Фінляндії – в 1990 р.
Далі – Норвегія, Швеція (обидві – у 1991 р.) та Данія (1994 р.)
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Ці чотири країни також запровадили перші податки та збори на інші забруднювачі
повітря, особливо щодо викидів діоксиду сірки та оксидів азоту.
Починаючи з 2008 року, низка бюджетних реформ у країнах ОЕСР була зосереджена на фіскальній консолідації та жорсткості бюджету для контролю сильного впливу
поточної фінансової, фіскальної та економічної криз. Ці кризи спонукали багато урядів країн ОЕСР дослідити податки, що менш спотворюють, або те, що Європейська
Комісія називає податками, що сприяють зростанню. Такі заходи включають екологічні
податки, податки на споживання та податки на власність для збільшення державних
доходів без уповільнення зростання або наслідком безробіття. Багато країн, включаючи, зокрема, Австрію, Бельгію, Грецію, Японію, Норвегію та Іспанію, всебічно спрямовують свою податкову політику у напрямку зосередження на зростанні шляхом зменшення податків на працю та прибуток підприємств. В ЄС, окрім зосередження уваги на
зменшенні бюджетного дефіциту, дискусія навколо фіскальної реформи зосереджувалась на заходах щодо зменшення податків на працю та зайнятість, особливо для тих,
хто отримує низькі доходи.
3.1.1 Принципи екологічного оподаткування в світі
(Організація
економічного
співробітництва
та розвитку
(ОЕСР)

Відповідно до ОЕСР, належні екологічні норми оподаткування повинні відповідати
таким принципам:
•

Екологічні податки мають бути спрямовані на забруднювачів або забруднюючі
речовини, за невеликими винятками.

•

Сфера екологічного податку повинна бути такою ж широкою, як і масштаб шкоди.

•

Ставка податку повинна відповідати нанесеному екологічному збитку.

•

Податок повинен бути надійним, а його ставка передбачуваною, щоб мотивувати поведінку, яка допомагає захищати навколишнє середовище.

•

Доходи від реформи екологічного податку можуть бути використані як додатковий дохід або допомогти зменшити інші податки.

•

Вплив розподілу повинен бути вирішений за допомогою інших інструментів політики.

•

Проблеми конкурентоспроможності повинні бути ретельно оцінені, щоб не перешкоджати податкам, а пропонувати можливість координації політики та встановлення перехідних періодів допомоги.

•

Чітке спілкування є критичним для прийняття громадськістю екологічного оподаткування.

•

Для вирішення певних питань, можливо, доведеться поєднувати екологічні податки з іншими інструментами екологічної політики.

3.1.2 Екологічні податки у державних фінансах країн Європи
Європейське екологічне оподаткування — складна система з різного роду податкових платежів, механізму торгівлі квотами на викиди і низки як податкових, так і
неподаткових стимулів.
Екологічні податки, які можуть стягуватися у країнах ЄС, частково співпадають з
компонентами екологічного податку в Україні: наприклад, податки за забруднення та
частково енергетичні податки в ЄС та такі компоненти екологічного податку в Україні, як податок за забруднення атмосферного повітря, скиди забруднюючих речовин у
водні об’єкти, розміщення відходів, податку за обсяги електричної енергії, виробленої
експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).
При тому екологічні податки ЄС включають такі види податків, які в Україні існують
окремо від екологічного: а саме, транспортні податки та податки на ресурси в ЄС і
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, води, користування надрами тощо в Україні.
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Дані про екологічні податки у статистиці ЄС подаються у розрізі надходжень від
податків на:
• енергію;
• транспорт;
• забруднення;
• ресурси.
Основну частину надходжень від екологічного оподаткування у ЄС складають податки на енергію – від 47% до 93%. Тому не зовсім коректне буде порівняння обсягів
екологічних податків ЄС та екологічного податку в Україні. Проте можливо частково
зіставити їх за видами.

Рисунок 3.1 Порівняння видів екологічних податків України на країн Європи

3.1.3 Класифікація екологічних податків країн ЄС
Податки на енергію (включаючи паливо для транспорту):
1.
енергетичні продукти для транспортних цілей:
1.1.
неочищений бензин;
1.2.
свинцевий бензин;
1.3.
дизельне паливо;
1.4.
інші енергетичні продукти для транспортування (природний газ, керосин або мазут);
2.
енергетичні продукти для стаціонарних цілей:
2.1.
легкий мазут;
2.2.
важкий мазут;
2.3.
природний газ;
2.4.
вугілля;
2.5.
кокс;
2.6.
біопаливо;
2.7.
споживання та виробництво електроенергії;
2.8.
споживання та виробництво теплопостачання;
2.9.
інші енергоносії для стаціонарного використання;
3.
парникові гази:
3.1.
вміст вуглецю в паливі;
3.2.
викиди парникових газів.
Податки на транспорт (крім палива для транспорту):
1.
імпорт чи продаж автотранспортних засобів (одноразові податки);
2.
реєстрація або використання автомобілів, періодичні (наприклад, річні)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

податки;
використання доріг;
плата за затори і міські збори;
інші транспортні засоби (кораблі, літаки, залізниці тощо);
рейси та авіаквитки;
страхування автомобіля (не включає загальні страхові податки).

Податки на забруднення:
1.
виміряні чи оцінені викиди в атмосферне повітря:
1.1.
виміряні чи оцінені викиди NOx;
1.2.
виміряні чи оцінені викиди SOx;
1.3.
інші вимірювані або оцінені викиди в атмосферне повітря (крім CO2);
2.
озоноруйнуючі речовини;
3.
виміряні чи оцінені скиди у води:
3.1.
виміряні або орієнтовні стоки речовин, які окислюються;
3.2.
інші вимірювані або розрахункові стоки до води;
3.3.
збір та очищення стічних вод, фіксовані річні податки;
4.
непрямі джерела забруднення вод:
4.1.
пестициди (на основі, наприклад, хімічного складу, ціни або обсягу);
4.2.
штучні добрива (на основі, наприклад, вмісту фосфору або азоту абоціни);
4.3.
гній;
5.
поводження з відходами:
5.1.
збирання, обробка або утилізація;
5.2.
індивідуальні товари (упаковка, контейнери для напоїв, акумулятори,
шини, мастильні матеріали);
6.
шум (зліт та посадка повітряних суден).
Податки на використання ресурсів:
1.
абстракція води;
2.
збирання біологічних ресурсів (деревини, полюванні та вилов риби);
3.
видобуток сировини (мінерали, нафта та газ);
4.
зміна ландшафтів та різання дерев.

Рисунок 3.2 Порівняння видів екологічних податків України на країн Європи
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Основну частину надходжень від екологічного оподаткування у країнах ЄС складають податки на енергію – від 47% відсотків, у Німеччині, Франції та Польщі – більше 80
відсотків. Податки на забруднення складають зовсім незначну частку надходжень від
екологічного оподаткування – до 10%, у деяких країнах взагалі відсутні.

3.2 ЯКА ПРАКТИКА ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ?
3.2.1 Податкове стимулювання в практиці екологічного оподаткування
Важливе значення для системи екологічного оподаткування мають різноманітні
інструменти податкового стимулювання, що направлені на вирішення проблем охорони
довкілля, передусім, використання природоохоронних технологій та альтернативних
джерел енергії.
Найпоширенішими інструментами стимулювання використання природоохоронних
технологій є такі:
1. Звільнення від оподаткування. Так, наприклад, у Франції підприємства, що
здійснюють або обслуговують сферу енергозберігаючих технологій, повністю звільняються від корпоративного податку на доходи. У Македонії звільняється від оподаткування сума прибутку, інвестована у захист навколишнього природного середовища.
2. Надання податкових знижок (зменшення об’єкта оподаткування з корпоративного прибуткового податку на витрати, пов’язані з інвестиціями екологічної спрямованості). Так, наприклад, у Бельгії застосовується знижена податкова ставка щодо суми
інвестицій у патенти, а також у дослідження та розробки нової технології екологічної
спрямованості та інвестицій в енергозбереження, в Чехії податкова знижка надається
на витрати на придбання машин та обладнання для водовідведення, очистки води та
водопостачання.
3. Застосування механізму прискореної амортизації капіталовкладень екологічної спрямованості. Основними варіантами прискореної амортизації екологічних витрат
є встановлення підвищених норм амортизації, а також методи попередньої (advanced
depreciation) або вільної (free depreciation) амортизації.
Так, наприклад, у Нідерландах для стимулювання інвестицій у природоохоронні
заходи та активи, платникам податку надається можливість одночасного списання
витрат на придбання таких активів у розмірі 40, 30 або 15 % (залежно від виду природоохоронних активів і заходів). Подібна норма передбачена і у податковому законодавстві Франції, згідно з якою витрати на споруди для очищення промислових вод та
повітря підлягають рівномірному списанню протягом одного року експлуатації.
4. Надання інвестиційних податкових кредитів при реалізації інвестицій у природоохоронну діяльність. Цей напрямок стимулювання на даний час використовується
з європейських країн тільки в Іспанії.
5. Зменшенням податкового навантаження на фонд оплати праці у низці країн
(Швеції, Данії, Нідерландах) компенсувалося підвищення ставок екологічних податків.
І цей крок має під собою логічне підґрунтя.
Так чи інакше, збільшення податкового тиску на суб’єктів господарювання зрештою
відчувається в ціні товарів та послуг для населення. Така модель переходу до еко-оподаткування потребує ґрунтовного економічного аналізу і моделювання.
3.2.2 Приклади успішних заходів світового екологічного оподаткування
Багато установ, включаючи Організацію економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР) та Європейську комісію, останніми роками закликають уряди перекласти податковий тягар із праці на забруднювачів.
Від забруднення пластиком до якості повітря та зміни клімату, екоподатки можуть
стримувати поведінку, яка завдає шкоди навколишньому середовищу та людям. У
той же час вони можуть дозволити урядам зменшити податки на інші сфери, зокрема
на робочу силу, яка важко лягає на плечі всіх громадян.
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Оскільки багато країн зараз замислюються про розширення екологічного оподаткування, деякі з найбільш знакових історій успіху в Європі:
1. У 1992 р. уряд Швеції запровадив податок на азот (NOx) – потужний забруднювач, пов’язаний з кислотними дощами та проблемами дихання, – що допомогло
зменшити викиди NOx на 30-40%.
•

Податок застосовувався до енергії, виробленої для опалення приміщень, виробництва електроенергії та промислових процесів, з метою стримування закислення грунту, що підриває виробництво сільськогосподарських культур та пасовищ.

•

Спочатку податкова ставка була встановлена на рівні 40 крон / кг NOx, що
виділяється для всіх видів палива, і була збільшена до 50 шведських крон / кг у
2008 році (приблизно 5 євро на той час).

•

Дохід був використаний для відшкодування податків заводам, які викидають
низькі обсяги NOx, з метою стимулювання енергоефективності та зменшення
потенційно негативного впливу на конкурентоспроможність.

•

Це змусило багато компаній застосувати заходи щодо скорочення викидів до
введення податку.

2. У 2002 році Ірландія запровадила збір поліетиленових пакетів у розмірі 0,15 євро
на місці продажу, який збільшився до 0,22 євро в 2007 році.
•

Метою було зменшити споживання та негативний вплив сміття з поліетиленових
пакетів на ландшафт.

•

Як результат, викинуті поліетиленові пакети впали з 5% загального забруднення
сміття в 2001 році до 0,13% у 2015 році.

•

Збір дав 200 млн. євро за 12-річний період. Дохід був використаний для фінансування екологічних проектів по всій країні.

•

Збір з ірландських поліетиленових пакетів вважається одним із найбільш успішних та добре сприйнятих екологічних заходів, коли-небудь запроваджених.

3. Фінляндія створила одну з найбільш успішних систем у Європі для зменшення
забруднення упаковки.
•

Уряд вперше запровадив систему повернення депозитів за упаковку напоїв у
1950 році. Зараз ця схема збирає одноразові, а також скляні та пластикові (ПЕТ)
пляшки.

•

З урахуванням суми депозиту від 0,10 до 0,40 євро за контейнер, коефіцієнт
повернення упаковки для одноразового використання досяг максимуму 95% у
2015 році.

•

Це було пов’язано з тісною співпрацею між урядом, громадянським суспільством,
роздрібними торговцями та виробництвом напоїв.

•

Після запровадження податку на упаковку напоїв у 1994 році уряд також запропонував стимулювати виробників та імпортерів брати участь у системі повернення депозитів.

4. Зменшення запасів лосося в Ірландії призвело до того, що уряд подвоїв ціну існуючих ліцензій на рекреаційний та комерційний риболовлю лосося в 2007 році.
•

Схема ліцензії допомогла послабити риболовецький тиск на запаси лосося, тоді
як дохід використовувався для фінансування проектів, що стосуються збереження та відновлення середовища існування.

•

Фінансування таких проектів забезпечило певні покращення, такі як стабілізація
запасів лосося. Але найголовніше це сприяло покращенню стану берегів річок
та відновленню прибережних зон, приносячи ширші екологічні переваги.
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5. У липні 2008 року канадська провінція Британська Колумбія розпочала першу
в Північній Америці реформу податкового податку на вуглець, нейтральну до
доходів. Податок, який застосовувався до всіх джерел згоряння всіх викопних видів палива, був введений у розмірі 10 канадських доларів за тонну СО2,
з щорічним збільшенням на 5 канадських доларів за тонну СО2 до тих пір, поки
податок не досяг 30 канадських доларів за тонну СО2 у 2012 році. Податкові
надходження були повністю перероблені завдяки поєднанню знижень податку
на прибуток підприємств.
•

Податок викликав спротив громадськості, коли він був вперше встановлений.
Однак через п’ять років підтримка громадськості пожвавилася. Академічні дослідження показали, що податок спричинив чітке скорочення викидів парникових газів без значної шкоди для економіки.

6. Корея запровадила систему плати за побутові відходи на основі обсягу: плата
за відходи пропорційна кількості невідпрацьованих відходів, які люди викидають. Система, прийнята в 1995 р., а з 2010 р. це стосується і харчових відходів.
Ця система, пов’язана з безкоштовним роздільним збором відходів, що підлягають вторинній переробці, сприяла зменшенню кількості відходів, що підлягають
остаточній утилізації.
Треба зазначити, що попри здобутки у сфері екологічного оподаткування у європейських країнах та розвинених країнах світу, не виключені випадки недоцільних змін
у цій сфері, неврахування ризиків та отримання негативних наслідків. Так, було введено додатково авіаційний податок у Нідерландах, що призвело до збільшення ціни
послуг авіаперевезення (до 45 євро для одного пасажира) та, відповідно, зниження
попиту на ці послуги з авіаперевезення. Цей податок було скасовано через рік після
введення.

3.3 ЯК ВИТРАЧАЮТЬСЯ ГРОШІ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ?
Захист навколишнього середовища в Європі визначається як всі заходи, безпосередньо спрямовані на запобігання, зменшення та усунення забруднення або будь-якого
іншого погіршення стану навколишнього середовища.
Класифікація природоохоронних заходів та витрат ЄС:
• Захист навколишнього повітря та клімату
• Управління стічними водами
• Управління відходами
• Захист та відновлення ґрунтів, підземних та поверхневих вод
• Зменшення шуму та вібрації
• Захист біорізноманіття та ландшафтів
• Захист від радіації (без зовнішньої безпеки)
• Дослідження та розробки
• Інші заходи з охорони навколишнього середовища
Джерелами фінансування природоохоронних заходів у країнах ЄС є:
• приватні та державні спеціалізовані виробники послуг з охорони навколишнього
• природного середовища
• бізнес-сектор
• сектор державного управління
• сектор домашніх господарств
Надходження від екологічного оподаткування дещо більше ніж національні витрати
на охорону навколишнього середовища в країнах ЄС, а саме, наприклад за 2018 рік ця
різниця складає 18%.
Структура видатків на охорону навколишнього середовища істотно відрізняється у
різних країнах світу. Наприклад, більше 50 відсотків видатків на охорону навколишнього природного середовища спрямовують на поводження з відходами Франція, Великобританія, Іспанія та Італія. У Німеччині та Польщі на цей напрям охорони довкілля
припадає лише до 20 видатків.
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Рисунок 3.3 Національні витрати на охорону
навколишнього середовища, ЄС-28, 2010–2019 рр.

Рисунок 3.4 Доля екологічного податку до державного фонду у ВВП України
та доля екологічного податку за забруднення/ресурси у ВВП країн ЄС-28

Якщо порівняти долю екологічного податку у внутрішньому валовому продукті
України та долю екологічного податку за забруднення/ресурси у ВВП країн ЄС, то ми
побачимо, що доля в Україні вище.
Якщо порівняти долю екологічних видатків за КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів» у ВВП України та доля екологічних видатків у ВВП країн ЄС, то
ми побачимо, що доля в Україні значно нижче.
Загалом екологічним фінансам, та саме витратам на охорону навколишнього середовища приділяється дуже значна увага у світі, особливо у розвинених країнах, та
питання екологічного оподаткування дискутується зі всіма стейкхолдерами процесу.
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Рисунок 3.5 Доля екологічних видатків за КПКВК 2401270
«Здійснення природоохоронних заходів» у ВВП України
та доля екологічних видатків у ВВП країн ЄС-28

4. ПРОПОЗИЦІЇ
ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНИХ
ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ
4.1 ХТО СТЕЙКХОЛДЕРИ?
Верховна Рада – затвердження законодавчих актів, які регулюють систему екологічних фінансів
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України – формування
та реалізація екологічної політики
Державна екологічна інспекція України – здійснення державного нагляду (контроль)
Органи виконавчої влади – розподіл частини коштів, отриманих від сплати екологічного податку
Державна фіскальна служба України – розробка форм звітності, контроль за своєчасністю та повнотою сплати екологічного податку
Громадські організації – моніторинг діяльності суб’єктів господарювання та державних органів
Суб’єкти господарської діяльності – здійснення відповідної діяльності та сплата
екологічного податку
Суспільство – отримання наслідків впливу забруднювачів на навколишнє природнє
середовище
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Рисунок 4.1 Учасники процесу екологічного оподаткування

Суб’єкти господарювання зацікавлені у зменшенні витрат на сплату екологічного податку та пом’якшенні умов, що пов’язані з забрудненнями – спрощення отримання дозволів та ліцензій, збільшення нормативів тощо. Модернізація підприємств може бути
інтересом суб’єкта господарювання за умови економічної ефективності цього процесу.
Держава зацікавлена у збільшенні обсягів сплаченого екологічного податку, тому що
податок є одним з джерел доходів бюджетів. Зміни у екологічному оподаткуванні не
повинні спричинити припинення або скорочення діяльності суб’єктів господарювання.
Також ціллю державної екологічної політики є зменшення забруднення навколишнього природного середовища.
Суспільству потрібне покращення навколишнього природного середовища у країні.
Також для суспільства важливо, щоб не відбулося підвищення цін і тарифів, та, щоб
підприємства не скорочували робочі місця.
Екологічні фінанси пов’язані не лише з екологічною ситуацією, податковою та
фіскальною системою, а й ціновою та кредитною політикою, промисловою енергетичною безпекою, ринком праці, міжнародними зобов’язаннями країни тощо.

4.2 У ЧОМУ ЗАРАЗ ПРОБЛЕМА?
•

Система екологічних фінансів відсутня

•

Управління екологічними фінансами неефективно

•

Екологічний податок має лише фіскальну спрямованість і не використовується
як економічний захід із забезпечення поліпшення екологічної ситуації

4.3 ЯКА МЕТА РЕФОРМУВАННЯ?
•

Створення стимулюючих факторів для платників податку

•

Створити комплексну систему управління екологічними фінансами

•

Впровадження принципу – цільове та ефективне використання екологічних фінансів для екологічної модернізації підприємств
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4.4 ЯКІ КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ВАРІАНТІВ РЕФОРМИ?
•

Підтримка реформ всіма стейкхолдерами

•

Адміністративна та бюрократична легкість реформування

•

Реформування повинно базуватись на кращих світових практиках і враховувати
локальний контекст

5. НОРМАТИВНОПРАВОВА БАЗА
5.1 ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. Розділ VII
У Податковому кодексі України визначено сутність екологічного податку та основних
його характеристик, а саме:
• платники податку;
• об’єкт та база оподаткування;
• ставки податку;
• порядок обчислення податку;
порядок подання податкової звітності та сплати податку.

5.2 БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС
БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
•

Розподіл коштів від екологічного податку між бюджетами визначається Бюджетним кодексом України.

5.3 ПОСТАНОВА КМУ № 1147
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 1147 від 17.09.1996 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»
•

У Постанові КМУ №1147 визначено перелік природоохоронних заходів, на які
спрямовуються, відповідно до чинного законодавства, кошти екологічних фондів
виключно за цільовим призначенням.

5.4 НАКАЗ ДЕРЖКОМСТАТ № 494
НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ № 494 від 24.10.2006 «Про
затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень
з охорони навколишнього природного середовища»
•

У Наказі Держкомстат №494 затверджена «Інструкція щодо заповнення форми
державного статистичного спостереження N 1-екологічні витрати «Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі»

5.5 НАКАЗ МІНЕКОЛОГІЇ № 194
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ № 194 від
12.06.2015 «Про затвердження Порядку планування та фінансування природоохоронних
заходів»
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•

Цей Порядок визначає процедуру планування та фінансування природоохоронних заходів за відповідною бюджетною програмою за рахунок бюджетних коштів
та контролю за їх використанням

5.6 ЩОДО ШТРАФІВ
ЗАКОН УКРАЇНИ від 25.06.1991р. № 1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища».
•

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища» одним з основних принципів охорони навколишнього природного
середовища є компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища.

•

Відповідно до ст. 69 Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища» шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища, підлягає компенсації в повному обсязі.

•

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища» до компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного
середовища належить складання протоколів про адміністративні правопорушення та розгляд справ про адміністративні правопорушення, накладення адміністративних стягнень у випадках, передбачених законом.

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ №277 від
28.04.2020 «Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків,
які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря».
•

Затверджує Методику розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні
державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ №171 від 27.10.1997 «Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних
ресурсів через порушення природоохоронного законодавства».
•

Затверджує Методику визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням
і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства.

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ №389 від 20.07.2009 «Про затвердження Методики розрахунку розмірів
відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про
охорону та раціональне використання водних ресурсів».
•

Затверджує Методику розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних
державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів.

34

Екологічні фінанси
розроблено ТОВ «ЦЕРН»
ГС «Професійна асоціація екологів України»

ДЖЕРЕЛА
•

Environmental taxes // Eurostat. -http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/environmental-taxes.

•

Environmental tax statistics // Eurostat. - http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/
index.php/Environmental_tax_statistics.

•

Шульга Т. М. Становлення і розвиток екологічного оподаткування в Україні /
Т. М. Шульга // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.:
Юриспруденція.

•

Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про
Міністерство екології та природних ресурсів України» № 32 від 21 січня 2015 р.

•

Канонішена-Коваленко К. Екологічний податок від А до Я. Київ: Фундація
«Відкрите Суспільство», 2017. – 108 с.

•

Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку проведення та
оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ,
організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи» № 302 від
13 березня 2002 р. - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/302-2002-%D0%BF.

•

Войцеховська А., Норенко К., Тєстов П. Чисте довкілля – здорове майбутнє:
нова політика використання коштів спеціальних фондів охорони навколишнього
природного середовища : Аналітичний документ. Київ : ЕПЛ, 2018

•

Постанова Кабінету міністрів України «Про Державну фіскальну службу України»
№ 236 від 21 травня 2014 р.

•

Шевченко І. В. Екологічне оподаткування: зарубіжний досвід і Україна //
Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 2 (31). – С. 55 – 60.

•

32 Environmental protection expenditure // Eurostat. - http://ec.europa.eu/eurostat/web/
environment/environmental-protectionexpenditure.

•

33 Environmental protection expenditure // Eurostat. - http://ec.europa.eu/eurostat/web/
environment/environmental-protectionexpenditure.

•

General Union Environment Action Programme to 2020 «Living well, within the limits of our planet». - https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1d861dfb-ae0c-4638-83ab-69b234bde376.

•

Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. http://
ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20
Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf.

•

Закон України «Про систему оподаткування» – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/1251-12/ed19940401.

•

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» – http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/ed19960306.

•

Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про
Державний фонд охорони навколишнього природного середовища №634 від

35

Екологічні фінанси
розроблено ТОВ «ЦЕРН»
ГС «Професійна асоціація екологів України»

07.05.1998. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/634-98-%D0%BF/ed19980507.
•

Закон України «Про державний бюджет України»

•

Податковий кодекс України - http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/
ed20110101.

•

Бюджетний кодекс України - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/
ed20110101.

•

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового
спрямування екологічного податку»-http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/918-19/
ed20160101.

•

Закон України «Про систему оподаткування», редакція від 20.03.1997. – http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1251-12/ed19970320.

•

Податковий кодекс України

•

Наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011
№ 11. - http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11.

•

Статистичний збірник «Довкілля України» за 2006-2019 рр.

•

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження
Методики оцінки ефективності реалізації регіональних природоохоронних та
державних (загальнодержавних) цільових екологічних програм» № 491 від
15.10.2012. - http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z2146-12.

•

Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансового забезпечення
цільових проектів екологічної модернізації підприємств» № 569 від 07.08.2013. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/569-2013-%D0%BF.

•

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Щодо екологічного
паспорту регіону» № 162 від 23.05.2014. -http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/
v0162737-14.

•

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження
Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів» № 194 від
12.06.2015. - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0994-15.

•

Постанова Кабінету міністрів України «Про перелік видів діяльності, що належать
до природоохоронних заходів» № 1147 від 17.09.1996. - http://zakon0.rada.gov.ua/
laws/show/1147-96-%D0%BF.

•

Наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011
№ 11. - http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11.

•

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 № 793. http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0793201-17.

•

Air pollutants by source sector // Eurostat. -http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=env_air_emis&lang=en

•

Generation of waste by waste category // Eurostat. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/
nui/show.do?dataset=env_wasgen&lang=en.

•

Treatment of waste by waste category, hazardousness and waste operations // Eurostat. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wastrt&lang=en.

•

Environmental tax revenues // Eurostat. – http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=env_ac_tax&lang=en

•

Environmental tax revenues. Eurostat metadata // Eurostat. -http://ec.europa.eu/eurostat/
cache/metadata/en/env_ac_tax_esms.htm.

36

Екологічні фінанси
розроблено ТОВ «ЦЕРН»
ГС «Професійна асоціація екологів України»

•

Classification of Environmental Protection Activities and Expenditure (2000) // Eurostat.
-http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_
DTL&StrNom=CEPA_2000& StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC&CFID=1595380&CFTOKEN=15b2f66fb7b279e8-4E1704F0-FEE6-0A3D9ED1A
E1678A45850&jsessionid=f900b645764e28582e3c.

•

Environmental protection expenditure - million euro and million units of national currency // Eurostat. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_exp1r2&lang=en.

•

Eurostat (online data codes: env_ac_cepsghenv_ac_pepsgg, env_ac_pepssp, env_ac_
pepsnsp, env_ac_eptrf, env_ac_epneec and nama_10_gdp)

37

