
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

від 23 квітня 2019 р. № ________

Щодо проекту Закону про внесення змін 
до Податкового кодексу України та 
деяких інших законодавчих актів України 
щодо заходів з забезпечення екологічної
безпеки та охорони довкілля 
(реєстр. № 10146)
та щодо проекту Закону про внесення змін 
до Податкового кодексу України та 
деяких інших законів України 
щодо заходів з забезпечення екологічної 
безпеки та охорони довкілля 
(реєстр. № 10146-1)

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків  Чорнобильської  катастрофи,  відповідно  до  предметів  відання,
розглянув проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких  інших  законодавчих  актів  України  щодо  заходів  з  забезпечення
екологічної безпеки та охорони довкілля  (реєстр. №  10146  від 13.03.2019 р.),
внесений  народними  депутатами  України  Єфімовим  М.В.,  Заружко В.Л.,  та
проект Закону про внесення  змін до Податкового кодексу України та  деяких
інших  законів  України  щодо  заходів  з  забезпечення  екологічної  безпеки  та
охорони довкілля  (реєстр.  №  10146-1 від  27.03.2019  р.),  внесений  народним
депутатом України Недавою О.А., і відзначає.

Метою  законопроекту  (реєстр.  №  10146),  на  думку  суб’єкта  права
законодавчої ініціативи, є закріплення оптимального, ефективного та цільового
механізму  використання  екологічного  податку  шляхом  надання  права  на
зниження податкових зобов’язань у разі здійснення суб’єктом господарювання
за  власний  кошт  екологічних  інвестицій  та  модернізації  для  покращення
екологічної ситуації в Україні. 

Законопроектом пропонується доповнити статтю 14 «Визначення понять»
Податкового кодексу України новими визначеннями понять,  а  саме:  «поточні
витрати  на  охорону  довкілля»,  «витрати  на  освоєні  (здійснені)  капітальні



інвестиції в необоротні активи, з метою охорони довкілля, в межах здійснення
планованої діяльності», а також доповнити визначення понять «інвестиції» та
«капітальні інвестиції» словами «модернізацію, реконструкцію, поліпшення та
капітальний ремонт». Відповідно цими новими поняттями розширити перелік
господарських операцій, які потребують інвестування.

Законопроектом пропонується статтю 249 «Порядок обчислення податку»
доповнити  новим  підпунктом  249.9,  яким  встановити,  що  обчислена  сума
екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
скиди  забруднюючих  речовин  у  водні  об’єкти,  розміщення  відходів  (крім
розміщення відходів як вторинної сировини на власних територіях (об’єктах)
суб’єктів  господарювання)  зменшується  платником  податків  за  результатами
звітного періоду (в розмірі до 70 % від обчисленої суми екологічного податку)
на суму освоєних (здійснених) капітальних інвестицій в необоротні активи та
інших  поточних  витрат,  понесених  платником  податку  в  межах  здійснення
планованої  діяльності,  які  спрямовані  на  охорону  довкілля  та  запобігання,
скорочення чи ліквідації забруднення відповідними джерелами забруднення.

Законопроектом  передбачається,  що  право  застосування  механізму
зменшення  екологічного  податку  виникатиме  після  понесення  платником
податків фактичних витрат на фінансування відповідних екологічних проектів
та природоохоронних заходів  (за винятком капітальних вкладень та поточних
витрат,  в  частині  що  профінансовані  за  рахунок  коштів  державних  та/або
місцевих  бюджетів,  міжнародної  технічної  допомоги,  грантів,  що  будуть
наданні виключно для фінансування заходів такої планової діяльності).

Законопроектом  передбачається,  що  зменшення  обчисленої  суми
екологічного податку може проводитися в наступних податкових періодах до
моменту  повного  зарахування  таких  витрат  на  освоєння  (здійснення)
капітальних інвестицій в необоротні активи та/або поточні витрати на охорону
довкілля.

Законопроектом пропонується внести доповнення до пункту 5 частини 2
статті  5,  пункту 7 частини 2 статті  6,  пункту 7 частини 5 статті  9,  пункту 8
частини  5  статті  9  Закону  України  «Про  оцінку  впливу  на  довкілля»,  які
спрямовані  на  запровадження  механізму  використання  екологічного  податку
шляхом надання права на зниження податкових зобов’язань у разі здійснення
суб’єктом  господарювання  за  власний  кошт  екологічних  інвестицій  та
модернізації для покращення екологічної ситуації в Україні.

Метою  законопроекту  (реєстр.  №  10146-1),  на  думку  суб’єкта  права
законодавчої  ініціативи,  є  забезпечення  цільового  використання  бюджетних
коштів на екологічну модернізацію підприємств у межах сум сплаченого ними
екологічного  податку,  з  метою забезпечення  належного ступеня  захищеності
суспільства від  екологічних катастроф,  запобігання погіршенню екологічного
стану та недопущення небезпеки для здоров’я людей.

Законопроектом пропонується пункт 250.12 статті 250 «Порядок подання
податкової  звітності  та  сплати  податку»  Податкового  кодексу  України
доповнити  новим  абзацом:  «У  разі  виникнення  розбіжностей  між
контролюючим  органом  і  платником  податку  стосовно  зв’язку  витрат,
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здійснених  на  екологічну  модернізацію  підприємств,  з  діяльністю  платника
податку, контролюючі органи звертаються до центрального органу виконавчої
влади, що формує і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього
природного  середовища  та  екологічної  безпеки,  чий  експертний  висновок  є
підставою для прийняття рішення контролюючим органом.».

Законопроектом пропонується пункт 2 підрозділу 5 розділу XX доповнити
новим пунктом 21: «З 1 січня 2020 року 70 відсотків екологічного податку (крім
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)  спеціального фонду державного бюджету, Державного фонду охорони
навколишнього природного середовища,  у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, спрямовується на фінансове забезпечення заходів виключно
екологічної  модернізації  підприємств  у  межах  сум  сплаченого  ними
екологічного  податку.  У  разі  нецільового  використання  зазначених  коштів
платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками
податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму екологічного
податку  (крім  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), що мала бути сплачена до спеціального
фонду  державного  бюджету,  Державного  фонду  охорони  навколишнього
природного середовища, а також сплатити пеню відповідно до закону.».

Законопроектом  пропонується  статтю  13  Закону  України  «Про  оцінку
впливу  на  довкілля»  доповнити  новою  частиною  4:  «4.  Перелік
природоохоронних  заходів,  які  спрямовані  на  запобігання,  уникнення,
зменшення  (пом’якшення),  усунення,  обмеження  впливу  господарської
діяльності  на  довкілля,  у  тому  числі,  які  є  компенсаційними  заходами,
встановлюється та затверджується Кабінетом Міністрів України.». 

Законопроектом пропонується пункт "г" статті  17 Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища» викласти у новій редакції: «г)
встановлює  порядок  утворення  і  використання  Державного  фонду  охорони
навколишнього природного середовища у складі Державного бюджету України
та  затверджує  перелік  природоохоронних  заходів,  у  тому  числі
природоохоронних  заходів,  які  спрямовані  на  запобігання,  уникнення,
зменшення  (пом’якшення),  усунення,  обмеження  впливу  господарської
діяльності на довкілля.».

Комітет  зазначає  щодо  обох  законопроектів,  що  відповідно  до  вимог
частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України, у разі внесення
законопроекту,  проекту  іншого  акта,  прийняття  якого  призведе  до  зміни
показників  бюджету  (надходжень  бюджету  та/або  витрат  бюджету),  до
законопроекту  має  бути  додане  фінансово-економічне  обґрунтування
(включаючи відповідні  розрахунки,  в тому числі обґрунтування необхідності  і
достатності  спрямування  зазначених  у  законопроекті  коштів  для  потреб
відповідних  бюджетів).  Крім  того,  остаточне  рішення  щодо  прийняття
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запропонованого  законопроекту  доцільно  прийняти  після  отримання
узагальнюючого висновку та пропозицій Кабінету Міністрів України щодо його
впливу  на  показники  бюджету  та  відповідності  законам,  що  регулюють
бюджетні  відносини,  як  це  передбачено  частиною  2  статті  27  Бюджетного
Кодексу України.

За результатами розгляду Комітет   в и р і ш и в :

1. Рекомендувати Комітету з питань податкової та митної політики внести на
розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття за основу проекту
Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
інших  законодавчих  актів  України  щодо  заходів  з  забезпечення  екологічної
безпеки  та  охорони  довкілля  (реєстр.  №  10146 від  13.03.2019  р.),  внесений
народними  депутатами  України  Єфімовим М.В.,  Заружко  В.Л.,  а  основні
положення проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
та  деяких  інших  законів  України  щодо  заходів  з  забезпечення  екологічної
безпеки та охорони довкілля (реєстр.  № 10146-1 від 27.03.2019 р.),  внесений
народним  депутатом  України  Недавою  О.А.,  врахувати  при  підготовці  до
другого читання основного законопроекту.

2. Рішення  направити  до  Комітету  з  питань  податкової  та  митної
політики.

Перший заступник
Голови Комітету                                                           А. ДИРІВ
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