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Про проект Закону про внесення змін  

до Податкового кодексу України щодо  

перегляду ставок окремих податків 

(реєстр. № 4346)  

 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування відповідно до 

предметів відання розглянув проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо перегляду ставок окремих податків (реєстр. № 4346 від 

09.11.2020), поданий народним депутатом України Камельчуком Ю.О., і відзначає. 

Метою законопроекту, на думку суб’єкту права законодавчої ініціативи, є 

забезпечення гарантованого джерела фінансування для енергоефективних заходів у 

різних сферах.  

Законопроектом передбачене внесення зміни до статті 243 «Ставки податку за 

викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення» Податкового кодексу України, а саме у пункті 243.4 пропонується 

збільшити ставку екологічного податку на викиди двоокису вуглецю з 10 до 30 грн за 

1 тонну. Прикінцевими положеннями законопроекту передбачено, що цей Закон 

набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

Міндовкілля щодо перегляду ставок окремих податків погодило законопроект 

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України 

щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 4101), 

поданий Кабінетом Міністрів України. Міндовкілля вважає, що суб’єкт права 

законодавчої ініціативи має надати до законопроекту реєстр. № 4346 фінансово-

економічне обґрунтування впливу запропонованих змін на економічну активність, 

зокрема підприємств-забруднювачів, їх спроможність сплачувати у три рази більше 

за забруднення атмосферного повітря викидами двоокису вуглецю та щодо наслідків 

на загальний фонд державного бюджету у разі відсутності задекларованих 

надходжень або появи заборгованості. 

За висновком Комітету з питань бюджету до законопроекту не надано 

фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки), яке 
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вимагається відповідно до норм Бюджетного кодексу України (частина перша статті 

27) та Регламенту Верховної Ради України (частина третя статті 91). Законопроект 

матиме вплив на показники бюджету (призведе до збільшення доходів державного 

бюджету від екологічного податку). У разі прийняття відповідного закону він може 

набирати чинності згідно із законодавством. 

За висновком Головного науково експертного управління до законопроекту 

відсутнє належне обґрунтування (з відповідними розрахунками) пропонованого 

розміру ставки податку, у тому числі, й в аспекті її співрозмірності шкоді, яка 

завдається навколишньому природному середовищу, впливу на суб’єктів 

господарювання – їх фінансовий стан та конкурентоспроможність їхньої продукції, 

можливість сплачувати податок у збільшеному розмірі, загальний рівень 

податкоспроможності тощо. Удосконалення регулювання у сфері екологічного 

оподаткування має носити комплексний характер та передбачати не тільки 

збільшення ставок екологічного податку, але й впровадження інструментів 

«пом’якшення» податкового навантаження у разі реалізації відповідними 

господарюючими суб’єктами певних заходів, спрямованих на зменшення шкідливих 

викидів, за умови отриманням відповідного позитивного результату. В частині 

набрання чинності, відповідно до вимог підпункту 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 

Податкового кодексу України податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги 

не можуть змінюватися протягом бюджетного року. 

Комітет зазначає, що законопроект реєстр. № 4346 пов’язаний із 

законопроектом про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

запровадження державного фонду декарбонізації (реєстр. № 4347), поданим 

народним депутатом України Камельчуком Ю.О., яким запропоноване спрямування 

50 % екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря 

двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, на формування 

державного фонду декарбонізації. 

Відповідно до статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» частина екологічного податку є джерелом наповнення 

державного та місцевого спеціальних фондів охорони навколишнього природного 

середовища, які призначені здійснювати фінансування природоохоронних заходів. 

Розподіл коштів, що надходять до Державного фонду охорони навколишнього 

природного середовища, здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони навколишнього природного середовища. 

З огляду на зазначене, спрямування зафіксованої частини екологічного податку 

(50 % екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря 

двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення) на наповнення 

державного фонду декарбонізації, а також забезпечення гарантованого джерела 

фінансування для енергоефективних заходів (як це задекларовано метою 

законопроекту реєстр. № 4346) не узгоджується з статтею 47 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища». 

Крім того, в частині набрання чинності законопроект має бути приведений у 

відповідність до вимог частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу, відповідно до 
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якої Закони України або їх окремі положення, які впливають н показники бюджету, 

приймаються: не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не 

раніше початку планового бюджетного періоду; після 15 липня року, що передує 

плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за 

плановим. 

Враховуючи те, що за змістом відповідних положень Конституції України 

(стаття 116) забезпечення проведення фінансової, податкової політики належить до 

повноважень Кабінету Міністрів України, для прийняття виваженого рішення щодо 

пропозицій проекту доцільно отримати висновок Уряду. 

Європейська Бізнес Асоціація своїм листом надала низку зауважень та 

зазначила, що не підтримує законопроект реєстр. № 4346. 

 

Зважаючи на викладене, Комітет   в и р і ш и в: 

1. Рекомендувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики 

внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про повернення суб’єкту 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання проекту Закону про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок окремих податків (реєстр. 

№ 4346), внесеного народним депутатом України Камельчуком Ю.О.. 

2. Рішення направити до Комітету з питань фінансів, податкової та митної 

політики. 

 

 

 

Голова Комітету            О. БОНДАРЕНКО 

 


