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ENVIRONMENTAL TAXATION: WORLD EXPERIENCE AND CHALLENGES FOR UKRAINE

Міжнародне співтовариство вже повною мірою усвідомило необхідність створення глобаль�
ної системи екологічної безпеки, перегляду правової бази природоохоронної діяльності та фор�
мування дієвих економічних механізмів стимулювання господарюючих суб'єктів до зниження
рівня забруднень навколишнього середовища, сталого розвитку. Міжнародний досвід пока�
зує, що тільки злагоджені системні дії держави, суспільства і бізнесу здатні усунути або мінімізу�
вати екологічні загрози в своєму середовищі проживання.

Високе співвідношення екологічних податкових надходжень від загального оподаткування
не обов'язково є ознакою високого пріоритету охорони навколишнього середовища. Енерге�
тичний податок спочатку використовувався без екологічних цілей. Крім того, рівень цього по�
казника не може говорити і про досягнення мети екологічної політики. Це може бути результа�
том змін в економіці.При цьому зниження екологічних податкових доходів в останні роки може
бути результатом використання інновацій в ринкових інструментах державної політики (торгів�
ля викидами CO

2
, екологічне страхування).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Все більше зростаюча стурбованість людства ста�

ном навколишнього середовища стимулює активний

пошук нових інструментів, здатних регулювати наван�

таження на екосистему. Міжнародне співтовариство вже

Таким чином, екологічне оподаткування повинно використовуватися як один з найбільш ефек�
тивних інструментів для прискорення переходу від традиційних енергоносіїв до поновлюваних
джерел енергії, підвищення енергоефективності.

Таким чином, відзначаючи планомірний перехід до комплексного використання інструментів
екологічного менеджменту та позитивні результати проведення реформ екологічних податків,
необхідно вказати на такі основні тенденції та принципи їх реалізації в більшості країн: викори�
стання принципу "забруднювач платить"; переклад екологічних платежів за "викиди в атмос�
феру" на платежі за "викиди в економіку"; податкові реформи націлені на зміщення акцентів
з податків на працю і капітал до податків на споживання природних ресурсів; здійснюється
перехід на низьковуглецеву енергоеффектівен економіку; широке використання екологічних
субсидій і фінансових стимулів в екологічному менеджменті.

The international community has realized the need to create a global system of environmental
safety, revise the legal framework for environmental activities and the formation of effective economic
mechanisms to stimulate economic entities to reduce pollution and sustainable
development.International experience shows that only coordinated systemic actions of the state,
society and business can eliminate or minimize environmental threats in their environment.

Currently, in domestic science and practice there is no clear definition of the category of
environmental tax or environmental taxation. In our opinion, the European Environment Agency
definitionmost accurately reflects its nature. Environmental taxes are all taxes whose tax base has a
specific negative impact on the environment.

A high ratio of environmental tax revenues to general taxation is not necessarily a characteristic of
high environmental priority. The energy tax was originally used without environmental purposes. In
addition, this indicator level is not associated with achieving the purpose of environmental policy.
This may be the result of changes in the economy. At the same time, the decline in environmental tax
revenues in recent years may be the result of the innovationuse in market instruments of public policy
(CO

2
 emissions trading, environmental insurance).

Thus, environmental taxation should be used as one of the most effective tools to accelerate the
transition from traditional energy sources to renewable energy sources, increase energy efficiency.

A high ratio of environmental tax revenues to general taxation is not necessarily a sign of high
environmental priority. The energy tax was originally used without environmental purposes. In
addition, the level of this indicator can not speak of achieving the goal of environmental policy. This
may be the result of changes in the economy. At the same time, the decline in environmental tax
revenues in recent years may be the result of the use of innovations in market instruments of public
policy (CO

2
 emissions trading, environmental insurance).

In most cases, there is a systematic transition to the integrated use of environmental management
tools and environmental tax reforms. Tax reforms are aimed to shift of accents from taxes on labor
and capital to taxes on the consumption of natural resources. The transition to a low�carbon energy�
efficient economy is carried out; extensive use of environmental subsidies and financial incentives
in environmental management.

Ключові слова: навколишнє середовище, оподаткування, екологія, державна політика, екологічний по�

даток.

Key words: environment, taxation, ecology, statepolicy, ecologicaltax.
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лишнього середовища, сталого розвитку. Міжнародний

досвід показує, що тільки злагоджені системні дії дер�

жави, суспільства і бізнесу здатні усунути або мінімізу�

вати екологічні загрози в своєму середовищі проживан�

ня.

Протягом останніх десятиліть екологічна відпові�

дальність у всьому світі займає послідовно наступальні

позиції, породжуючи принципово нові явища. Такі ви�

сновки можна зробити на основі вивчення зарубіжного

передусім європейського досвіду становлення екологі�

чно орієнтованої економіки.

Наростання екологічних ризиків і економічні на�

слідки природних катастроф змушують нас змінюва�

ти вектор розвитку економіки, результатом чого стає

створення нової комплексної системи регулювання

антропогенного навантаження на екосистему, в якій

важливе місце відводиться екологічному оподатку�

ванню.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Теоретичні основи інтерналізації зовнішніх еколо�

гічних ефектів закладені в роботах представників різних

напрямів економічної теорії неокласичної теорії добро�

буту (Маршалл А., Парето В., Пігу А., Самуельсон П.),

неоінституциональной економіки і теорії майнових прав

(Коуз Р., Сегерсон К., Міселія Т., Ставінс Р.), економіки

суспільного сектора (Аткінсон Е., Стігліц Дж., Якоб�

сон Ч.И.), теорії зовнішніх екологічних ефектів і еко�

номіки природокористування (Баумоль У., Оатс В.І.,

Пірс Д., Мірліс Д.А., Хелмс Л.Д.) і ін.

Теоретичний аналіз екологічної податкової рефор�

ми і подвійного дивіденду представлено в роботах Гул�

дера Л.X., Бовенберга А.Л., Моуді Р., Перрі і в X., Гуд�

штайна Е., Джегера В., Коскела Е., Веста С., Вільям�

са Р. і ін. Аналіз і оцінка досвіду реформування подат�

ковий систем країн Європейського Союзу знайшли

відображення в роботах таких економістів: Конверт Ф.,

Спік С., Візенталь Т., Тей лор П., Молл С., Сковгард М.,

Шепельмана Ф., Шутц X., Андерсен М.С., Лерч Д., Сміт

Д.О. і ін. Значну увагу проблемам екологічного оподат�

кування приділяли вітчизняні науковці А.В. Кривенко,

С.М. Козьменко, Л.Г. Мельника, В.С. Міщенко, Н.В. Па�

хомової, Г.М. Пишкіної, В.Я. Шевчука та ін.

Водночас низка важливих аспектів цієї проблема�

тики є об'єктом досить гострих дискусій і потребують

більш поглибленому вивченні і аналізі до них належать

такі порівняльна характеристика дії екологічних по�

датків у порівняні з іншими видами податків і платежів,

вплив екологічних податків на конкурентоспроможність

як окремих підприємств і галузей, так і держави зага�

лом. Крім того, недостатньо висвітлені питання, пов'я�

зані з оцінкою результатів дії системи торгівлі правами

на викиди парникових газів в ЄС, аналіз наслідків для

суспільного добробуту екологічної податкової рефор�

ми.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На основі узагальнення світового досвіду, зок�

рема країн ЄС розробити пропозиції щодо удоско�

налення вітчизняної системи екологічного оподатку�

вання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В основі теорії податкового права лежить доктрина

про функції податків, серед яких виділяють фіскальну,

розподільну і регулюючу. Екологічні податки передусім

покликані виконувати регулюючу функцію, яка прояв�

ляється в можливості надати на платника податків вплив

стимулювання і дестимулювання до якихось дій. При�

кладом може служити або перехід до енергозберігаю�

чих технологій і, як наслідок, зниження сум сплачених

податків, причому не тільки екологічних, або викорис�

тання старих енерговитратних технологій і підвищення

сум сплачених податків, у тому числі штрафів. З позицій

цієї доктрини стають ясними податкові механізми, що

забезпечують захист природи.

Серед різноманіття податків і зборів особливе місце

за своїм призначенням займають непрямі податки спе�

цифічного призначення, пов'язані з охороною навко�

лишнього середовища, що відносяться в документах

Європейського Союзу до категорії екологічних по�

датків. Екологічні податки або екологічні платежі ма�

ють різну форму і часто по�різному називаються. В ан�

гломовній літературі часто поряд зі стандартним термі�

ном "taxes" також використовуються "charges", "levies",

"fees" і "duties" [1]. Нині екологічні податки широко ви�

користовуються в різних країнах, серед яких вже не

тільки всі промислово розвинені країни, а й в країнах з

розвиваючою економікою. Згідно з визначенням Євро�

пейського агентства з навколишнього середовища

(European Environmental Agency), екологічні податки —

це все податки, податкова база яких надає специфічне

негативний вплив на навколишнє середовище.

Серед екологічних податків виділяють дві групи: що

регулюють податки і фінансують податки. Регулюючі

податки спрямовані на безпосереднє запобігання дій,

що завдають шкоди навколишньому середовищу, серед

яких: платежі за забруднення середовища, за розміщен�

ня відходів. Під час визначення ставок цих податків не�

обхідно враховувати показники технічної можливості та

економічної рентабельності в рамках цього виду госпо�

дарської діяльності.

На сьогодні в вітчизняній науці і практиці ще не уста�

лено чіткого визначення категорії "екологічний податок"

або "екологічне оподаткування". На наш погляд, визна�

чення Європейського агентства з навколишнього се�

редовища, дане екологічного податку найточніше відоб�

ражає його сутність [2]. Екологічні податки — це подат�

ки, база яких відображає специфічний негативний вплив

на навколишнє середовище.

Відповідно до положень Податкового кодексу Ук�

раїни Екологічний податок — обов'язковий платіж, що

сплачується з фактичних обсягів різних викидів, скидів,

розміщення відходів у довкіллі. Адміністрування еко�

податку регламентується р.VIII Податкового кодексу

України ( ПКУ) [3].

Платниками екоподатку є суб'єкти господарюван�

ня, юридичні особи, що не провадять господарську

(підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, гро�

мадські та інші підприємства, установи та організації,

постійні представництва нерезидентів, включаючи тих,

які виконують агентські (представницькі) функції сто�

совно таких нерезидентів або їх засновників, під час

провадження діяльності яких на території України і в
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межах її континентального шельфу та виключної (морсь�

кої) економічної зони здійснюються (п.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 роз�

міщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів

господарювання);

— утворення радіоактивних відходів (включаючи

вже накопичені);

— тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх

виробниками понад установлений особливими умова�

ми ліцензії строк.

Податок сплачується підприємствами за забруднення

довкілля від їх діяльності і розподіляється так: 45% — до

загального фонду держбюджету, 30% — до спецфон�

ду обласного бюджету, 25% — до спецфонду місцево�

го бюджету. Від ВВП України екологічний податок ста�

новить 0,2%, а переважна більшість надходжень —

податок на викиди забруднюючих речовин і парнико�

вих газів.

З 2015 року вилучена норма Закону, яка дозволяла

підприємствам отримувати частину коштів екологічно�

го податку на реалізацію екологічних заходів.

Нині екологічний податок не виконує ні регулятив�

но�стимулюючу, ні фіскальну функцію (через мізерний

рівень надходжень). Так, ставка податку за викиди в

атмосферне повітря встановлена з 2019 р. на рівні 10 грн

за тонну, тоді як у світі мінімальні розміри ставок почи�

наються від 1 долара за тонну.

Окрім цього, чи не найбільше проблем в Україні існує

з адмініструванням та контролем за сплатою екологіч�

ного податку. Приміром, зовсім не врегульовано поря�

док взаємодії між органами фіскальної служби та еко�

логічної інспекції. Задля виправлення ситуації необхід�

но систематизувати досвід європейських країн та адап�

тувати його для впровадження в українських реаліях.

Діючий механізм екологічного податку не стимулює

суб'єктів господарювання до зменшення обсягів ви�

кидів/скидів забруднюючих речовин в атмосферне по�

вітря та водні об'єкти, дотримання їх нормативів і лімітів.

Таким чином, під екологічним оподаткуванням ми

розуміємо зведені в ранг закону способи справляння з

фізичних та юридичних осіб плати за негативний вплив

на навколишнє середовище, а також сукупність податків

і зборів, справляння яких націлене на стимулювання

раціонального природокористування. Основна ідея вве�

дення особливих, екологічних податків полягає у вста�

новленні залежності між відрахуваннями господарюю�

чих суб'єктів до бюджетів і ступенем шкоди, що зав�

дається ними навколишнього середовища та природних

ресурсів.

Найбільш цікавим для вивчення і аналізу представ�

ляється досвід країн Європейського Союзу. Важливим

фактором у досягненні нового підходу в питаннях еко�

номіки, техніки і суспільства є проведення екологічної

реформи в податковій системі. У країнах Європи особ�

лива увага приділяється стимулювання інвестицій в сек�

тор розробки та використання нових екологічно безпеч�

них джерел енергії.

В Європі екологічні податки та обов'язкові платежі

визнані дієвими інструментами в досягненні цілей еко�

логічної та соціально�економічної політики, особливо

у поєднанні з різноманітними ринковими інструмента�

ми. Європейське агентство з навколишнього середови�

ща класифікує п'ять основних груп інструментів регу�

лювання впливу на навколишнє середовище, серед них:

1) комерційно реалізовані дозволу — введені з ме�

тою зниження рівня забруднення (ліцензія на викиди

СО
2
) або при використанні ресурсів (квота на ловлю

риби) шляхом надання ринкових стимулів торгівлі;

2) екологічні податки — введені для зміни вартості

впливу на поведінку виробників і споживачів, а також

для підвищення дохідних статей бюджетів різних рівнів;

3) екологічні платежі — введені для компенсації

витрат природоохоронних служб і витрат на зниження

рівня забруднення навколишнього середовища (очист�

ка стічних вод чи утилізація відходів);

4) екологічні субсидії і заохочення — націлені на

стимулювання розробок нових технологій, а також на

формування нових ринків екологічних товарів і послуг;

5) схеми відповідальності і компенсації — розроб�

лені з метою забезпечення адекватної компенсації шко�

ди, завданої в результаті діяльності, небезпечної для

навколишнього середовища (штрафи, пені і т.д.) [4].

На сьогодні в країнах Євросоюзу застосовуються і

інші інструменти: система дорожніх зборів, політика

ціноутворення на воду, сертифікати на торгівлю зеле�

ної електроенергією і т.д., що володіють компенсацій�

ної функцією не тільки по відношенню до екологічних

витрат, а й щодо зниження податків на працю і капітал.

Фінансові інструменти "зеленого оподаткування"

сформувалися в Європейському Союзі передусім в

Західній Європі, а потім були прийняті в Південно�

Східній Європі. Так, Фінляндія ввела перший податок

на викид СО
2
 у світі в 1990 р. Нідерланди, Норвегія і

Швеція ввели екологічні податки в 1991 р. за ними по�

слідували Данія в 1992 р. і Великобританія в 1993 р.

Значні досягнення в сфері екологічного оподаткування

у Німеччині, де стягується екологічний податок з 1999 р.

Основною метою всіх цих податкових реформ було, в

першу чергу, запобігання збільшенню загального подат�

кового тягаря, зниження впливу на навколишнє сере�

довище за рахунок справляння податків за забруднен�

ня, і при цьому зниження податків на працю, що сприяє

збільшенню зайнятості за рахунок зниження витрат на

робочу силу.

Термін "екологічне оподаткування" в країнах Євро�

пейського Союзу застосовується по відношенню до ба�

гатьох і різноманітних зборів для різних адміністратив�

них рівнів і дій. Як правило, під екологічними податка�

ми розуміють "обов'язкові платежі, що стягуються за

екологічно небезпечну продукцію або процеси таким

чином, щоб ринкова ціна даної продукції або процесу

більш точно відображала екологічні витрати, при цьо�

му приносила дохід, який може бути використаний або

тільки для того, щоб знизити інші податки, особливо

податки на робочу силу, або загальні витрати екологіч�

но сприятливих замінників продуктів або процесів" [5,

с. 19]. Іншими словами, все, що може викликати неспри�

ятливі зміни в навколишньому середовищі, може бути

предметом екологічного оподаткування.
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Таким чином, екологічне оподаткування повинно ви�

користовуватися як один з найбільш ефективних інстру�

ментів для прискорення переходу від традиційних енер�

гоносіїв до поновлюваних джерел енергії, підвищення

енергоефективності. Так, наприклад, у Фінляндії і Швеції

оподаткування викопних видів палива складає "головний

інструмент стимулювання до застосування відновлюва�

них енергоносіїв в найкоротші терміни" [6, с. 86].

Ситуація з екологічним і енергетичним оподаткуван�

ням суттєво різниться країнами�членам Європейського

Союзу. Комбінація і структура податків, мета держав�

ної політики, пов'язаної з оподаткуванням у різних краї�

нах, різні. Так, за даними, викладеним у звіті "Оподат�

кування. Тенденції в Європейському Союзі в 2016 р. " в

Ірландії, Нідерландах, Португалії та Великобританії за�

стосовуються деякі податки на забруднення або корис�

тування ресурсами, але при цьому країни входять в чис�

ло держав з найвищим відсотком доходу від екологіч�

ного податку, одержаного за рахунок енергетичного і

транспортного секторів [7].

Дуже важливо розуміти, що збори від справляння

екологічних податків дозволяють повсюдно використо�

вувати особливі режими оподаткування та надавати пре�

ференції малому і середньому бізнесу, підприємствам

громадського транспорту і іншим секторам соціально�

го призначення.

З моменту введення екологічного податку в Німеч�

чині в 1999 році споживання бензину скоротилося про�

тягом перших же трьох років. Зросли обсяги продажів

малолітражних автомобілів. Екологічний податок ство�

рив стимул для інвестицій в екологічно чисті технології

і створив певні конкурентні переваги. Однак зростання

загального обсягу споживання електроенергії відчутно

сповільнилося. З 2005 р. німецький екологічний пода�

ток і поступове витіснення багатьох пільгових схем для

енергоємних галузей промисловості стали вигідним

джерелом доходу держави. Основною метою німець�

кого екологічного податку є використання доходу для

фінансування скорочення пенсійних внесків для праці�

вників і роботодавців.

Основна ідея багатьох реформ екологічного опо�

даткування, що проводяться в Європейському Союзі,

полягає в тому, що зростання зборів від екологічних

податків повинен супроводжуватися зниженням ставок

податків на робочу силу. Це дозволяє уникнути

збільшення загального податкового тягаря і досягти

подвійний вигоди — скорочення екологічного збитку

одночасно зі збільшенням попиту на робочу силу і зай�

нятості за рахунок знижених витрат на робочу силу.

У рамках виконання зобов'язань країн ЄС за Кіотсь�

ким протоколом в останні роки істотно розширився спи�

сок податків, платежів і ринкових механізмів, введені

податки на використання енергії та податок на викиди

СО
2
, а з 2012 р. такий податок стягується зі всіх євро�

пейських авіаперевізників. Генеральний директорат

Комісії ЄС принципово спонукає використовувати для

захисту навколишнього середовища таку податкову

форму, яка буде сприяти перерозподілу податкового

тягаря від фактора роботи на використання і забруд�

нення ресурсів навколишнього середовища.

Проведений аналіз звіту "Оподаткування. Тенденції

в Європейському Союзі "дозволив поділити екологічні

податки на чотири загальні категорії: в сфері енергети�

ки; в сфері транспорту; за забруднення навколишнього

середовища та ресурсні податки.

Так, найвища частка надходжень від усіх екологіч�

них податків у відсотках від ВВП у 2017 р., спостерігаєть�

ся у Данії та Нідерландів (4%), трохи нижче у Словенії

(3,6%), далі йдуть Мальта (3,1%), Естонія (3% ), Кіпр і

Бельгія (2,9%), Фінляндія і Швеція (2,8%), замикає де�

сятку лідерів Великобританія з часткою 2,6%. Найнижчі

частки надходжень від екологічних податків у відсот�

ках від ВВП мають такі країни, як Іспанія (1,6%), Фран�

ція і Німеччина близько 2% [8].

Отже, податки на використання енергоносіїв в євро�

пейських країнах на сьогоднішній день є найбільш сут�

тєвими, що становить близько 75% від всіх екологіч�

них податків або близько 5% від усіх податків і соціаль�

них внесків. Рівень енергетичних податків по відношен�

ню до ВВП знаходиться на найвищому щаблі в Словенії

та Болгарії (3.0% і 2,7% від ВВП відповідно). Причина

того — не високі податкові ставки, а високий рівень

кінцевого споживання енергії в порівнянні з ВВП. У де�

яких країнах внесок транспортного податку є істотним,

наприклад, в Ірландії, на Кіпрі і Мальті він становить від

38% і 48%. У Данії значні податкові надходження в

бюджет приходять від транспортного енергетичного

податку, а від забруднення і ресурсних податків у цій

країні надходження становлять менше третини від еко�

логічних податків.

Транспортний податок відповідає в середньому

близько 20% від загального надходження екологічних

податків 1,4% від загального обсягу податків і соціаль�

них внесків.

Від податків за забруднення навколишнього сере�

довища і ресурсних податків у всіх країнах ЄС незначні

надходження, разом вони становлять трохи менше 5%

від загальних природоохоронних податків.

Аналіз екологічних податкових надходжень в краї�

нах ЄС у 2010 р. дозволив виявити ряд протилежних

змін.

Так, у 2017 р. найбільше зростання податків на енер�

гію спостерігався в Естонії, більше 1% ВВП, водночас

як в інших країнах (Кіпрі, Словенії, Португалії та Польщі)

відбулося його незначне збільшення. З іншого боку,

спостерігається зниження податків на енергоносії в Ру�

мунії на суму майже 2% від ВВП. Можна також відзна�

чити, що рівень транспортного податку знижувався до�

сить сильно на Кіпрі і Мальті, в країнах, де транспортні

податки складають значну частину екологічного оподат�

кування. Все це свідчить про те, що країни активно шу�

кають найбільш прийнятні і адекватні схеми екологіч�

ного оподаткування в поєднанні з ринковими механіз�

мами захисту навколишнього середовища.

Диференціація податкових ставок може бути стиму�

лом технологічної модернізації та екологізації під�

приємств. Економісти називають це властивість еколо�

гічних податків "подвійним дивідендом" (double divi�

dend): вони не тільки здатні забезпечити доходи бюд�

жету, але і стимулюють зниження забруднень і зростан�

ня енерго� та ресурсоефективності [9].

Водночас слід зазначити ще одну тенденцію. Висо�

ке співвідношення екологічних податкових надходжень

від загального оподаткування не обов'язково є ознакою
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високого пріоритету охорони навколишнього середо�

вища. Енергетичний податок спочатку використовував�

ся без екологічних цілей. Крім того, рівень цього показ�

ника, не може говорити і про досягнення мети екологіч�

ної політики. Це може бути результатом змін в економіці.

При цьому зниження екологічних податкових доходів в

останні роки може бути результатом використання інно�

вацій в ринкових інструментах державної політики (торг�

івля викидами СО
2
, екологічне страхування).

ВИСНОВКИ
Таким чином, відзначаючи планомірний перехід до

комплексного використання інструментів екологічного

менеджменту та позитивні результати проведення ре�

форм екологічних податків, необхідно вказати на такі

основні тенденції та принципи їх реалізації в більшості

країн:

— використання принципу "забруднювач платить";

—  перенесення екологічних платежів за "викиди в

атмосферу" на платежі за "викиди в економіку";

—  широке застосування податків на використову�

вані сировину і енергію;

—  введення обов'язкових платежів на екологічно

шкідливу продукцію;

—  податкові реформи націлені на зміщення ак�

центів з податків на працю і капітал до податків на спо�

живання природних ресурсів;

—  здійснюється перехід на низьковуглецеву енер�

гоефективну економіку;

—  широке використання екологічних субсидій і

фінансових стимулів в екологічному менеджменті.
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