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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку суспільства забруднення

навколишнього природного середовища досягло критичних

масштабів. Прагнення до економічного зростання, ігнору&

ючи при цьому проблему виснаження природно&ресурсно&

го потенціалу, неминуче призведе до світової екологічної

катастрофи.

За цих умов слід здійснювати пошук оптимальних шляхів

переорієнтації напрямків діяльності підприємства, які б врахо&
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У статті визначається необхідність запровадження заходів щодо удосконалення екологічно�

го оподаткування. Вказано на роль та значення екологічного оподаткування в забезпеченні ста�

лого розвитку підприємства. Здійснено аналіз стану екологічного оподаткування на вітчизня�

них підприємствах. Розкрито елементи оподаткування, а саме: перелік платників, бази та об'єкт

оподаткування, ставки платежів, які торкаються використання природних ресурсів та впливу

на навколишнє природне середовище: екологічного податку, рентної плати, земельного по�

датку. Вказано шляхи удосконалення діючої системи екологічного оподаткування шляхом опо�

даткування понадлімітних обсягів викидів, скидів та розміщення відходів, застосування знижу�

ючих коефіцієнтів до ставок оподаткування, звільнення оподаткування, оподаткування еколо�

гонебезпечної продукції, впровадження штрафних санкцій за екологічні правопорушення. Ви�

значено, що удосконалення екологічного оподаткування буде сприяти виконанню екологічни�

ми податками регулюючої функції.

This article defines the necessity of introduction of measures on improvement of environmental

taxation. The role and importance of environmental taxation in achieving sustainable development

of the enterprise has indicated. The analysis of environmental tax on domestic enterprises has done.

The elements of taxation, namely, the list of payers, the base and the object of taxation, rates of

fees that relate to the use of natural resources and impact on the environment: environmental tax,

rent, land tax have defined. The ways of improving the current system of environmental taxation by

taxing above�limit emissions, discharges and waste disposal, the use of reduction factors to rates of

taxation, exemption from taxation, taxation ecologically dangerous products, the introduction of

penalties for environmental violations have identified. It is defined that the improvement of the

environmental tax would contribute to the implementation of environmental taxes regulatory

functions.
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вували довгострокові інтереси суспільства в межах концепції

сталого розвитку, складовою якої є оптимізація та удоскона&

лення екологічної політики. При цьому одним з напрямів у цій

сфері є становлення та розвиток ефективного екологічного

оподаткування. Об'єктивна необхідність в інтеграції екологіч&

ної політики з соціально&економічною політикою вимагає роз&

витку такої системи екологічного оподаткування, яка б забез&

печувала необхідні фінансові ресурси для природоохоронної

діяльності підприємств та, відповідно, їх сталого розвитку.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Дослідженню екологічних проблем в системі управлі&

ння підприємством, в тому числі, шляхів вдосконалення

екологічного оподаткування, присвячено праці таких віт&

чизняних та зарубіжних вчені, як О.О. Веклич [3], Т.П. Га&

лушкіна [4], Л.С. Гринів [5], Б.М. Данилишин, О.П. Маслю&

ківська [6], Л.Г. Мельник [7], І.М. Синякевич [8], В.М. Тре&

гобчук, Є.В. Хлобистін. Проте проблеми, які існують в

сфері екологічного оподаткування, потребують подальшо&

го дослідження та вирішення, що буде сприяти екологізації

суспільного виробництва. Особливо актуальним при цьо&

му є аналіз сучасного стану екологічного оподаткування з

метою визначення перспектив його розвитку.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження, аналіз і оцінка можливос&

тей діючої системи екологічного оподаткування та шляхів її

удосконалення з метою забезпечення сталого розвитку

підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Екологічні проблеми перешкоджають розвитку націо&

нальної економіки, а тому постає необхідність розробки

і дієвого впровадження законодавчих, адміністративних

та економічних методів регулювання екологічної політи&

ки держави в цілому. Так, на законодавчому рівні затвер&

джено "Основні засади (стратегію) державної екологіч&

ної політики України на період до 2020 року", якими виз&

начено першопричини екологічних проблем в Україні [1].

До них, зокрема, віднесено успадковану структуру еко&

номіки з переважаючою часткою ресурсо& та енергоєм&

них галузей, негативний вплив якої був посилений пере&

ходом до ринкових умов, зношеність основних фондів

промислової і транспортної інфраструктури, існуючу си&

стему державного управління у сфері охорони навколиш&

нього природного середовища, регулювання використан&

ня природних ресурсів, відсутність чіткого розмежуван&

ня природоохоронних та господарських функцій, недо&

статню сформованість інститутів громадянського суспіль&

ства, недостатнє розуміння в суспільстві пріоритетів збе&

реження навколишнього природного середовища та пе&

реваг сталого розвитку, недотримання природоохорон&

ного законодавства.

Цим документом констатуються проблеми щодо забруд&

нення атмосферного повітря, водокористування, земель і

грунтів, лісів та надр, загрози біологічному та ландшафтно&

му біорізноманіттю. Також акцентується увага на високому

ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного і тех&

ногенного характеру.

Вирішення цих проблем можливе тільки за умови ефек&

тивної екологічної політики, одним із елементів якої є еко&

логічне оподаткування.

Директоратом податків і митних зборів Європейської

комісії розділено екологічні податки за сферою застосуван&

ня на енергетичні податки, транспортні податки, платежі за

забруднення, платежі за розміщення відходів, платежі за

користування природними ресурсами, податок на шумовий

вплив, податки на викиди речовин, що призводять до гло&

бальних змін.
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Рис.1. Платежі в системі екологічного оподаткування України
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У зарубіжній практиці визначено, що до екологічних

податків відносять платежі за принципом, "хто забруднює

— той і платить". За цим принципом екологічне оподаткуван&

ня підприємств повинно мати на меті, в першу чергу, підви&

щення ефективності використання природних ресурсів та

покращання стану навколишнього середовища і тільки потім

виконувати фіскальну функцію, яка притаманна податкам,

що стягуються на сьогодні в Україні.

Податковим кодексом України (ПКУ) встановлені на&

ступні види платежів, які пов'язані з екологією та природо&

користуванням (рис. 1). Надамо характеристику цих пла&

тежів за елементами податкової системи згідно з ПКУ [2].

Платниками екологічного податку є суб'єкти господа&

рювання, юридичні особи, що не здійснюють господарську

(підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські

та інші підприємства, установи та організації, постійні пред&

ставництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують

агентські (представницькі) функції стосовно таких нерези&

дентів або їх засновників, під час провадження діяльності

яких на території України і в межах її континентального

шельфу та виключної (морської) економічної зони здійсню&

ються (рис. 1).

— 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 ви&

робниками понад установлений особливими умовами

ліцензії строк.

Об'єктом та базою оподаткування екологічним подат&

ком є:

— обсяги та види забруднюючих речовин, які викида&

ються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

— обсяги та види забруднюючих речовин, які скидають&

ся безпосередньо у водні об'єкти;

— обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім

обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що

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

господарювання;

— обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утво&

рюються внаслідок діяльності суб'єктів господарювання та/

або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установ&

лений особливими умовами ліцензії строк;

— обсяги електричної енергії, виробленої експлуатую&

чими організаціями ядерних установок (атомних електрос&

танцій).

Ставки екологічного податку залежать від видів за&

бруднюючих речовин, класів їх небезпечності (І—ІV класи),

категорії відходів (високоактивні, середньоактивні та низь&

коактивні). Ставки екологічного податку за викиди в атмос&

ферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними дже&

релами забруднення визначені за найменуваннями забруд&

нюючих речовин в гривнях за 1 тонну. Найбільша ставка вста&

новлена за викиди бензопірену — 1977992,51 грн. за тон&

ну. Ставки податку за викиди сполук, на які встановлено клас

небезпечності складають: для І класу — 11113,26 грн./т, ІІ

класу — 2545,11 грн./т, ІІІ класу — 379,22 грн. т, ІV класу

— 87,81 грн./т [2].

Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні

об'єкти також залежать від виду забруднюючої сполуки.

Найбільша ставка встановлена за скиди нафтопродуктів —

6003,94 грн./т.

Ставки податку за розміщення окремих видів надзви&

чайно небезпечних відходів складають для обладнання та

приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромі&

нюванням, — 548,47 гривня за одиницю, для люмінесцент&

них ламп — 9,54 гривні за одиницю.

Ставки податку за розміщення інших відходів залежать

від класу небезпеки та рівня небезпечності. Так, для І класу

(надзвичайно небезпечні відходи) встановлено ставку у

розмірі 890 грн./т, для ІІ класу (високонебезпечні) — 3245

грн./т, для ІІІ класу (помірнонебезпечні) — 8,14 грн./т, для

ІV класу (мало небезпечні) — 3,17 грн./т. Також встанов&

лена окрема ставка для мало небезпечних нетоксичних

відходів гірничодобувної промисловості — 0,31 грн./т. За

розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпе&

ки, застосовується ставка податку, встановлена за розміщен&

ня відходів I класу небезпеки.

Як позитивну норму можна вважати те, що за роз&

міщення відходів на звалищах, які не забезпечують повно&

го виключення забруднення атмосферного повітря або вод&

них об'єктів, ставки податку збільшуються у 3 рази.

Ставка податку за утворення радіоактивних відходів

виробниками електричної енергії — експлуатуючими орган&

ізаціями ядерних установок (атомних електростанцій), вклю&

чаючи вже накопичені, становить 0,008 гривні у розрахунку

на 1 кВт&год виробленої електричної енергії. Коригуючий

коефіцієнт, який встановлюється для експлуатуючих орган&

ізацій ядерних установок (атомних електростанцій) залежить

від активності радіоактивних відходів: для високоактивних

відходів — 50, для середньоактивних та низькоактивних —

2.

Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних

відходів їх виробниками понад установлений особливими

умовами ліцензії строк також залежать від їх категорії:

1) за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім

відходів, представлених як джерела іонізуючого випромі&

нювання): для високоактивних — 381767,57 грн./1 куб.

метр, для середньо активних та низько активних — 7126,32

грн./1 куб. метр;

2) за тимчасове зберігання радіоактивних відходів,

представлених як джерела іонізуючого випромінювання: для

високоактивних — 12725,59 грн./1 куб. сантиметр, для се&

редньоактивних та низькоактивних — 2545,11 грн./1 куб.

сантиметр.

Рентну плату розглянемо за її видами. Платниками рен&

тної плати за користування надрами для видобування ко&

рисних копалин є суб'єкти господарювання, у тому числі

громадяни України, іноземці та особи без громадянства,

зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набу&

ли права користування об'єктом (ділянкою) надр на підставі

отриманих спеціальних дозволів на користування надрами

в межах конкретних ділянок надр з метою провадження гос&

подарської діяльності з видобування корисних копалин, у

тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного

вивчення з подальшою дослідно&промисловою розробкою)

в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об'єктах

(ділянках) надр.

Ставки рентної плати за користування надрами для ви&

добування корисних копалин установлюються у відсотках

від вартості товарної продукції гірничого підприємства —

видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у роз&

мірах, що залежать від виду (групи) корисних копалин, що

надані у користування надрами гірничому підприємству. Так,

найбільша ставка встановлена за природний газ, видобутий

під час виконання договорів про спільну діяльність — 70 %

від вартості товарної продукції гірничого підприємства. До

ставок рентної плати за користування надрами для видо&

бування корисних копалин застосовуються коригуючі кое&

фіцієнти, які визначаються залежно від виду корисної копа&

лини (мінеральної сировини) та умов її видобування.

Платниками рентної плати за користування надрами в

цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, є
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юридичні та фізичні особи — суб'єкти господарювання, які

використовують у межах території України ділянки надр для

зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших

рідких нафтопродуктів, витримування виноматеріалів, ви&

робництва і зберігання вино продукції, вирощування грибів,

овочів, квітів та інших рослин, зберігання харчових про&

дуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів,

провадження інших видів господарської діяльності.

Об'єктом оподаткування рентною платою за користу&

вання надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням ко&

рисних копалин, є обсяг підземного простору (ділянки) надр:

— для зберігання природного газу та газоподібних про&

дуктів — активний об'єм зберігання газу в пористих чи тріщи&

нуватих геологічних утвореннях (пластах&колекторах);

— для зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів

— об'єм спеціально створених та існуючих гірничих виро&

бок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних

порожнин (печер);

— для витримування виноматеріалів, виробництва і збе&

рігання винопродукції, вирощування грибів, овочів, квітів та

інших рослин, зберігання харчових продуктів, промислових

та інших товарів, речовин і матеріалів, провадження інших

видів господарської діяльності — площа підземного про&

стору, що надана у користування в спеціально створених та

існуючих гірничих виробках (відпрацьованих і пристосова&

них), а також природних порожнинах (печерах).

Ставки рентної плати за користування надрами в цілях,

не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, встанов&

люються залежно від корисних властивостей надр і ступеня

екологічної безпеки під час їх використання у таких розмі&

рах: наприклад, за використання підземного простору —

спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпра&

цьованих і пристосованих), а також природних порожнин

(печер) для витримування виноматеріалів, виробництво і

зберігання вино продукції — 0,85 грн. на рік за одиницю

обсягу користування надрами (кв. метрів), для вирощуван&

ня грибів, овочів, квітів та інших рослин — 0,49 грн. на рік

за одиницю обсягу користування надрами (кв. метрів).

Платниками рентної плати за користування радіочастот&

ним ресурсом України є загальні користувачі радіочастот&

ного ресурсу України, визначені законодавством про раді&

очастотний ресурс, яким надано право користуватися раді&

очастотним ресурсом України в межах виділеної частини

смуг радіочастот загального користування на підставі

ліцензії на користування радіочастотним ресурсом Украї&

ни, ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіое&

лектронного засобу та випромінювального пристрою, доз&

волу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випром&

інювального пристрою, отриманого на підставі договору з

власником ліцензії на мовлення, дозволу на експлуатацію

радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

Об'єктом оподаткування рентною платою є ширина сму&

ги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочас&

тот загального користування у відповідному регіоні та заз&

начена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом

України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного

засобу та випромінювального пристрою для технологічних

користувачів та користувачів, які користуються радіочастот&

ним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм.

Платники рентної плати обчислюють суму рентної плати ви&

ходячи з виду радіозв'язку, розміру встановлених ставок та

ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.

Платниками рентної плати за спеціальне використання

води є водокористувачі — суб'єкти господарювання неза&

лежно від форми власності: юридичні особи, їх філії,

відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи

без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ),

постійні представництва нерезидентів, а також фізичні осо&

би — підприємці, які використовують воду, отриману шля&

хом забору води з водних об'єктів (первинні водокористу&

вачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вто&

ринні водокористувачі), та використовують воду для потреб

гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Об'єктом оподаткування рентною платою за спеціальне

використання води без її вилучення з водних об'єктів є:

— для потреб гідроенергетики — фактичний обсяг

води, що пропускається через турбіни гідроелектростанцій

для вироблення електроенергії;

— для потреб водного транспорту — час використання

поверхневих вод вантажним самохідним і несамохідним

флотом, що експлуатується (залежно від тоннажності), та

пасажирським флотом, що експлуатується (залежно від

кількості місць).

Ставки рентної плати за спеціальне використання води

встановлені за спеціальне використання поверхневих вод та

спеціальне використання підземних вод. Найбільша ставка

за спеціальне використання поверхневих вод встановлена

за використання води річок Приазов'я — 85,62 грн. за 100

куб. метрів, за спеціальне використання підземних вод вста&

новлено у Івано&Франківській області (Богородчанський,

Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський,

Рожнятівський райони) — 89,15 грн. за 100 куб. метрів

Також Податковим кодексом України деталізуються

ставки для потреб гідроенергетики, для потреб водного

транспорту з усіх річок, крім Дунаю, за воду, що входить

виключно до складу напоїв, за шахтну, кар'єрну та дренаж&

ну воду [2].

У разі перевищення водокористувачами встановленого

річного ліміту використання води рентна плата обчислюється

і сплачується у п'ятикратному розмірі виходячи з фактич&

них обсягів використаної води понад встановлений ліміт

використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.

Платниками рентної плати за спеціальне використання

лісових ресурсів є лісокористувачі — юридичні особи, їх

філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не ма&

ють статусу юридичної особи, постійні представництва не&

резидентів, які отримують доходи з джерел їх походження

з України або виконують агентські (представницькі) функції

стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні

особи (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без

видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресур&

си відповідно до лісового законодавства), а також фізичні

особи — підприємці, які здійснюють спеціальне використан&

ня лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісо&

рубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов

договору довгострокового тимчасового користування ліса&

ми.

Об'єктом оподаткування рентною платою за спеціальне

використання лісових ресурсів є деревина, заготовлена в

порядку рубок головного користування, деревина, заготов&

лена під час проведення заходів: щодо поліпшення якісно&

го складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних влас&

тивостей, з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою

рослинністю, у зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубо&

проводів, шляхів тощо.

Ставки рентної плати за спеціальне використання лісо&

вих ресурсів залежать від виду деревини (основних чи нео&

сновних лісових порід ), а також з урахуванням розподілу

лісів за поясами і розрядами.

Платниками земельного податку є власники земельних

ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

Об'єктами оподаткування земельним податком є зе&

мельні ділянки, які перебувають у власності або користу&

ванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Базою оподаткування земельним податком є:

— нормативна грошова оцінка земельних ділянок з ура&

хуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до

порядку, встановленого цим розділом;
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— площа земельних ділянок, нормативну грошову оці&

нку яких не проведено.

Податок за лісові землі справляється як складова рент&

ної плати, що визначається податковим законодавством. Став&

ка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку

яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 % від

їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарсь&

ких угідь — не більше 1 % від їх нормативної грошової оцін&

ки. Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 %

від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які

перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарю&

вання (крім державної та комунальної форми власності).

Отже, аналіз елементів екологічного оподаткування

свідчить про те, що в основному екологічні податки викону&

ють фіскальну функцію. При цьому підприємства не заці&

кавлені у вирішенні еколого&економічних проблем регулю&

вання природокористування та охорони довкілля. Лише ок&

ремі підприємства, керуючись принципами соціальної відпо&

відальності, намагаються здійснювати раціональне приро&

докористування. Тому діюча система екологічного оподат&

кування потребує вдосконалення з метою забезпечення ста&

лого розвитку підприємства.

Так, екологічний податок у розрізі всіх своїх складових

не передбачає лімітування забруднення, що не стимулює

підприємства до його зменшення шляхом впровадження

нових ресурсозберігаючих технологій, обладнання. Тому

ПКУ потребує змін у частині впровадження лімітних обсягів

викидів, скидів та розміщення відходів. При цьому по&

надлімітні обсяги повинні оподатковуватися за підвищени&

ми ставками.

Одним із стимулюючих заходів екологічного оподатку&

вання може бути і пільгове оподаткування для підприємств,

які зменшують обсяги викидів, скидів та розміщення

відходів. Такі підприємства в умовах зниження впливу на

довкілля через зменшення забруднюючих сполук та відходів

мають нараховувати податки з урахуванням знижуючого

коефіцієнта.

Одним із шляхів удосконалення екологічного оподат&

кування також є звільнення від оподаткування підприємств

на період їх реконструкції та модернізації з метою підви&

щення екологічності виробництва.

Слід також запровадити оподаткування екологонебез&

печної продукції, продукції, яка шкодить довкіллю (наприк&

лад, пакувальні матеріали, добрива, електричне та елект&

ронне обладнання тощо).

Потребує впровадження також і оподаткування шкідли&

вого впливу фізичних та біологічних факторів на навколишнє

природне середовище та людину (шум, вібрація, електро&

магнітне випромінювання).

Для вдосконалення системи екологічного оподаткуван&

ня слід запровадити штрафи за екологічні правопорушен&

ня.

Всі ці заходи можуть бути підтримані та запроваджені

цілеспрямованою податковою політикою держави через

врахування тісного взаємозв'язку економічних, екологічних

та соціальних факторів розвитку.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Удосконалення системи екологічного оподаткування

буде основою для створення надійного джерела фінансу&

вання природоохоронної діяльності, а також буде стимулю&

вати підприємства до впровадження у виробництво ресур&

созберігаючих та екологічно чистих технологій. Така систе&

ма екологічного оподаткування, крім фіскальної, буде в

повній мірі виконувати регулюючу функцію. Саме це за&

безпечить сталий розвиток підприємства, який передбачає

таку діяльність підприємств, коли одночасно задовольня&

ються зростаючі матеріальні і духовні потреби населення,

забезпечується раціональне та екологічно безпечне госпо&

дарювання і високоефективне збалансоване використання

природних ресурсів та створюються сприятливі умови для

здоров'я людини, збереження і відтворення навколишньо&

го природного середовища
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