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У статті розглянуто основні аспекти справляння екологічного податку з розміщення відходів.  
Досліджено вплив екологічного оподаткування на стимулювання платників екологічного податку до 
застосування новітніх безвідходних технологій. Розглянуто чинники, які негативно впливають на за-
бруднення навколишнього природного середовища під час розміщення відходів, та коефіцієнти, котрі 
використовуються під час розрахунку екологічного податку. Звернено увагу на операції з відходами, під 
час здійснення яких не сплачується екологічний податок. Розглянуто ситуації, коли суб’єкти господарю-
вання є платниками екологічного податку з розміщення відходів. Досліджено визначення терміна «роз-
міщення відходів». Звернено увагу на те, що в цілях оподаткування розміщенням відходів уважається не 
тимчасове, а постійне й остаточне перебування відходів або їх захоронення у спеціально відведених для 
цього місцях. Запропоновано доповнити Податковий кодекс України нормою, яка дасть змогу суб’єктам 
господарювання, які здійснюють тимчасове розміщення (зберігання) відходів, відстоювати своє право 
не сплачувати екологічний податок. Розглянуто окремі аспекти бухгалтерського обліку екологічного 
податку.

Ключові слова: бухгалтерський облік екологічного податку, відходи, екологічний податок, загально-
державний обов'язковий платіж, розміщення відходів, тимчасове розміщення відходів.

В статье рассмотрены основные аспекты взимания экологического налога с размещения отходов. 
Исследовано влияние экологического налогообложения на стимулирование плательщиков экологического 
налога к применению новейших безотходных технологий. Рассмотрены факторы, негативно влияющие 
на загрязнение окружающей среды при размещении отходов, и коэффициенты, используемые при рас-
чете экологического налога. Обращено внимание на операции с отходами, при осуществлении которых 
не уплачивается экологический налог. Рассмотрены ситуации, когда субъекты хозяйствования явля-
ются плательщиками экологического налога с размещения отходов. Исследовано определение термина 
«размещение отходов». Обращено внимание на то, что в целях налогообложения размещением отходов 
считается не временное, а постоянное и окончательное пребывание отходов или их захоронение в спе-
циально отведенных для этого местах. Предложено дополнить Налоговый кодекс Украины нормой, ко-
торая позволит субъектам хозяйствования, которые осуществляют временное размещение (хранение) 
отходов, отстаивать свое право не платить экологический налог. Рассмотрены отдельные аспекты 
бухгалтерского учета экологического налога.

Ключевые слова: бухгалтерский учет экологического налога, отходы, экологический налог, общего-
сударственный обязательный платеж, размещение отходов, временное размещение отходов.

The article examines the actual topic of collecting environmental tax on waste disposal. As enterprises of different 
sectors of the economy work to meet the diverse needs of the population of our planet, this leads to the formation of 
a huge amount of waste that needs to be disposed of. The means that can somewhat restrain the process of waste 
accumulation and environmental degradation is the collection of environmental tax. The views of various scientists 
on the impact of environmental taxation on the incentives of environmental taxpayers to use the latest waste-free 
technologies and make environmentally constructive changes in production technology are considered. Factors that 
negatively affect environmental pollution during waste disposal and coefficients used in calculating the environmen-
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tal tax are considered. For example, if the waste is placed within a settlement or at a distance of less than 3 kilome-
ters from such boundaries, the coefficient used in calculating the environmental tax is 3. Situations when economic 
entities are payers of the environmental tax on waste disposal are considered. The definition of the term "waste dis-
posal" is investigated. Attention is drawn to the fact that according to the tax legislation, waste disposal is considered 
to be exclusively permanent (final) stay or disposal of waste in places that are specially designated for this purpose, 
or at facilities (storage facilities, landfills, etc.). The use of such sites or facilities must be authorized by the authori-
ties. If economic entities carry out only temporary disposal of waste, then such economic entities are not payers of 
environmental tax. However, representatives of the state tax service sometimes provide clarification that businesses 
that have only temporarily disposed of waste must also pay an environmental tax, as stated in these explanations. 
Given this, the article proposes amendments to the Tax Code of Ukraine, aimed at protecting the interests of those 
businesses that only temporarily dispose of waste. Some aspects of environmental tax accounting are considered. 

Key words: accounting of environmental tax, waste, environmental tax, national obligatory payment, waste 
disposal, temporary waste disposal.

Постановка проблеми. Навколишнє при-
родне середовище знаходиться під безперерв-
ним впливом господарської діяльності люд-
ства. Наслідки господарської діяльності досить 
часто згубно діють на живі об’єкти та негативно 
впливають на об'єкти неживі. Надзвичайно 
шкідливий вплив на довкілля здійснюють від-
ходи, які утворюються як у результаті господар-
ської діяльності, так і в результаті споживання 
людьми певних товарів. Деякою мірою захис-
тити довкілля від забруднення, у тому числі від 
згубної дії відходів, дає змогу справляння еко-
логічного податку. 

Таким чином, актуальним є дослідження 
питання справляння екологічного податку з роз-
міщення відходів, удосконалення механізму 
оподаткування екологічним податком операцій 
із відходами та ведення його обліку. Справ-
ляння екологічного податку з розміщення від-
ходів дає змогу не лише наповнити бюджет, а 
й використовувати накопичені кошти на збере-
ження довкілля.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання справляння та відображення у бух-
галтерському обліку екологічного податку були 
розглянуті протягом останніх років у значній 
кількості публікацій. Серед них доцільно виді-
лити праці, у яких розглядаються різні аспек- 
ти екологічного податку такими науковцями, 
як А.С. Возик, Л.С. Григорович, В.Ю. Драчук, 
А. Нікітішин, Т.Ф. Плахтій, Я.В. Самусевич, 
А.Ю. Семеног, М.В. Солодуха, В.А. Фостолович, 
Ю.О. Швець. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Віддаючи належне нау-
ковим напрацюванням цих учених, слід відзна-
чити, що питання справляння та обліку екологіч-
ного податку з розміщення відходів розглянуто 
не повною мірою, а тому потребує подаль-
шого наукового дослідження. Так, подальшого 
наукового дослідження потребують питання 
справляння екологічного податку з операцій, 
пов’язаних зі зберіганням відходів.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження законодавства, що регулює справляння 
та облік екологічного податку, у тому числі 
дослідження питання справляння екологічного 

податку з операцій, пов’язаних зі зберіганням 
відходів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проблема збереження навколишнього серед-
овища вже не перший рік постає перед люд-
ством, проте до вирішення цієї проблеми ще 
дуже далеко. Для забезпечення потреб люд-
ства необхідні не лише їжа та вода, а й взуття, 
одяг і безліч інших різноманітних товарів та 
послуг. Підприємства різних галузей економіки 
працюють для задоволення потреб населення 
нашої планети, внаслідок чого утворюється 
величезна кількість відходів, які потребують 
утилізації.

Якщо звернутися до ст. 1 Закону України 
«Про відходи», то до відходів відносяться як 
будь-які речовини, так матеріали і предмети, які 
утворилися у процесі виробництва чи спожи-
вання. Відходами також уважаються товари та 
продукція, які повністю або частково втратили 
споживчі властивості та не мають подальшого 
використання за місцем їх утворення або вияв-
лення і від яких їх власник позбувається, має 
намір чи повинен позбутися шляхом утилізації 
або видалення [1].

Засобом, який може стримати процес нако-
пичення відходів та погіршення екології, є 
справляння екологічного податку. В Україні 
запроваджено екологічний податок, який має 
свої особливості. Згідно з пп. 14.1.57 п. 14.1  
ст. 14 Податкового кодексу України, екологіч-
ний податок – загальнодержавний обов'язковий 
платіж, що справляється, зокрема, і з розмі-
щення відходів [2]. 

Важливу роль екологічного податку в стри-
муванні процесу погіршення екології відзнача-
ють науковці. Так, Ю.О. Швець та Л.С. Григо-
рович уважають, що застосування екологічного 
податку дає змогу знизити викиди у навколишнє 
середовище та заохочує суб’єктів господарю-
вання застосовувати новітні безвідходні техно-
логії [3, с. 490].

В.А. Фостолович та А.С. Возик акцентують 
увагу на тому, що змусити господарюючі суб’єкти, 
які забруднюють навколишнє природне серед-
овище, вносити екологічно конструктивні зміни 
у технології виробництв, можливо, використову-
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ючи саме механізм економічного мотивування, 
стимулювання та оподаткування [4, с. 176].

Я.В. Самусевич, А.Ю. Семеног та М.В. Соло-
духа також стверджують, що серед екологіч-
них податків можна виділити такий вид, як 
стимуляційні податки, тобто податки, які стимулю- 
ють екологічну поведінку природокористувачів 
[5, с. 65].

Слід також ураховувати, що хоча справляння 
екологічного податку є стримуючим чинни-
ком для забруднювачів навколишнього серед-
овища, проте водночас цей фактор негативно 
впливає на фінансовий стан підприємств, які є 
платником таких податків, оскільки нарахування 
податку призводить до збільшення витрат цих 
підприємств. Погоджуємося з А. Нікітішиним, 
який звертає увагу, зокрема, на такий потен-
ційний ризик екологічного оподаткування, як 
зниження платоспроможності і фінансової стій-
кості забруднювачів зовнішнього середовища 
[6, с. 134].

Отже, під час визначення ставок екологіч-
ного податку слід ураховувати також їхній вплив 
на платоспроможність та фінансову стійкість 
платників цього податку, оскільки дуже великий 
податковий тягар може призвести як до змен-
шення обсягів виробництва, так і до масового 
скорочення робочих місць.

Під час справляння екологічного податку 
та нарахування його у бухгалтерському обліку 
необхідно враховувати чинники, які негативно 
впливають на забруднення навколишнього при-
родного середовища. Якщо у діяльності плат-
ника екологічного податку такі чинники при-
сутні, то він розраховує податкове зобов’язання 
із цього податку із застосуванням спеціальних 
коефіцієнтів, які збільшують суму податку.

Наприклад, якщо відходи розміщено у межах 
населеного пункту чи на відстані менше ніж 3 км 
від таких меж, то коефіцієнт дорівнює 3. Якщо 
ж відходи розміщено від меж населеного пункту 
на відстані 3 км і більше, то застосовується кое-
фіцієнт 1. У разі розміщення відходів на звали-
щах, що не можуть забезпечити повного виклю-
чення забруднення атмосферного повітря чи 
водних об'єктів, ставки екологічного податку, які 
зазначені у п. п. 246.1–246.3 ст. 246 Податкового 
кодексу України, збільшуються у три рази [2].

Під час відображення у бухгалтерському 
обліку екологічного податку платник цього 
податку повинен урахувати, зокрема, норми  
п. 18 П(С)БО 16 «Витрати», у якому установ-
лено, що податки (окрім тих, які включаються 
до виробничої собівартості продукції (робіт, 
послуг)) відносяться до адміністративних вит-
рат [7]. Таким чином, підприємство, яке є плат-
ником екологічного податку, може відобра- 
зити нарахування цього податку за дебетом 
рахунку 92 «Адміністративні витрати» у корес-
понденції з кредитом субрахунку 641 «Розра-
хунки за податками» до рахунку 64 «Розрахунки 
за податками й платежами».

Погоджуємося з Т.Ф. Плахтій та В.Ю. Дра-
чук, які відзначають, що витрати, що пов’язані 
з нарахуванням екологічного податку, повинні 
відноситися до того періоду, за який вони нара-
ховуються, при цьому їх, як правило, слід нара-
ховувати останнім днем звітного періоду, незва-
жаючи на те що сплата податку відбудеться вже 
в наступному періоді [8, с. 153].

Інколи суб'єкти господарювання можуть здій-
снювати певні операції з відходами, проте вони 
не повинні нараховувати у бухгалтерському 
обліку екологічний податок, оскільки, згідно з 
податковим законодавством, у конкретній ситуа-
ції такі суб'єкти господарювання не вважаються 
платниками екологічного податку. У зв’язку із 
цим розглянемо, хто в контексті поводження з 
відходами вважається платником екологічного 
податку.

Платниками екологічного податку є, зок-
рема, суб'єкти господарювання, під час про-
вадження діяльності яких на території України 
здійснюється розміщення відходів (за винят-
ком розміщення окремих видів (класів) відхо-
дів як вторинної сировини, які розміщуються на 
власних територіях (об'єктах) суб'єктів госпо-
дарювання) [2].

Тепер з’ясуємо, що вважається розміщен-
ням відходів. Якщо звернутися до пп. 14.1.223  
п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, то 
у ньому установлено, що розміщенням відхо-
дів уважається постійне (остаточне) перебу-
вання або захоронення відходів у спеціально 
відведених для цього місцях чи об'єктах (міс-
цях розміщення відходів, сховищах, полігонах, 
комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на 
використання яких отримано дозволи уповнова-
жених органів [2]. 

Таким чином, наведене вище визначення 
поняття «розміщення відходів» передбачає 
не тимчасове, а саме постійне й остаточне 
перебування відходів або їх захоронення. При 
цьому платниками екологічного податку, згідно з 
Податковим кодексом України, є суб'єкти госпо-
дарювання, внаслідок діяльності яких здійсню-
ється розміщення відходів, тобто їх постійне, а 
не тимчасове перебування або захоронення. 
Якщо ж суб'єкти господарювання здійснюють 
лише тимчасове розміщення відходів на влас-
них або орендованих місцях розміщення відхо-
дів, то такі суб'єкти господарювання не є плат-
никами екологічного податку.

Такий підхід підтверджується окремими 
роз’ясненнями фахівців державної податкової 
служби. Наприклад, у категорії 117.01 Загально-
доступного інформаційно-довідкового ресурсу 
надано відповідь на запитання: «Чи є платником 
екологічного податку спеціалізоване підприєм-
ство, яке здійснює збирання відходів та тимча-
сово розміщує ці відходи на власних (орендо-
ваних) полігонах з їх подальшою утилізацією?». 
У відповіді на це запитання фахівці державної 
податкової служби роз’яснили, що спеціалізо-
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вані підприємства, які здійснюють збирання від-
ходів, не є платниками екологічного податку за 
ті відходи, які були ними зібрані та тимчасово 
розміщені на власних або орендованих поліго-
нах і в подальшому утилізовані [9].

Разом із цим представники державної подат-
кової служби інколи надають роз’яснення, від-
повідно до яких суб’єкти господарювання, які 
лише тимчасово розмістили відходи, повинні 
сплачувати екологічний податок.

Наприклад, у категорії 117.01 Загально-
доступного інформаційно-довідкового ресурсу 
надано відповідь на запитання: «Чи є платни-
ками екологічного податку СГ, які здійснюють 
тимчасове розміщення відходів, у тому числі 
небезпечних відходів (акумулятори, шини, 
люмінесцентні лампи тощо)?». У цій відпо-
віді, зокрема, стверджується, що навіть якщо 
суб’єкти господарювання здійснюють тимча-
сове розміщення (зберігання) відходів (у тому 
числі таких небезпечних, як акумулятори, люмі-
несцентні лампи тощо) до їх передачі на утилі-
зацію та захоронення, то такі суб’єкти господа-
рювання не є платниками екологічного податку 
лише за умови наявності у них відповідного 
договору на видалення та утилізацію цих від-
ходів із суб’єктами господарювання, які є кому-
нальними чи спеціалізованими підприємствами 
тощо. Якщо ж у суб’єктів господарювання, що 
здійснюють тимчасове розміщення (зберігання) 
зазначених вище відходів, відсутній договір на 
видалення та утилізацію відходів, у якому визна-
чені терміни передачі таких відходів на утиліза-
цію та захоронення, то такі суб’єкти господарю-
вання є платниками екологічного податку [10].

На нашу думку наведене вище роз’яснення 
не відповідає нормам Податкового кодексу 
України з таких причин:

– суб’єкт господарювання, про якого йдеться 
у запитанні, не отримував дозволу уповноваже-
ного органу на постійне перебування чи захо-
ронення відходів у спеціально відведеному для 
цього місці, він лише здійснив тимчасове (а не 
постійне!) розміщення (зберігання) відходів, а 
отже, у цій ситуації він не є платником екологіч-
ного податку;

– у Податковому кодексі України не вста-
новлено, що відсутність у суб’єкта господарю-
вання, який здійснює тимчасове розміщення 
(зберігання) відходів, договору на видалення та 
утилізацію відходів із визначеними термінами 
передачі цих відходів на їх утилізацію та захо-
ронення призводить до того, що такий суб’єкт 
господарювання стає платником екологічного 
податку і повинен сплатити екологічний податок. 

Більше того, ні в розділі VIII «Екологічний пода-
ток» Податкового кодексу України, ні в інших 
розділах цього нормативно-правового акту про 
такий договір узагалі не згадується.

Ураховуючи викладене, пропонуємо допо-
внити Податковий кодекс України нормою, 
згідно з якою якщо суб’єкти господарювання, 
юридичні особи, що не провадять господарську 
(підприємницьку) діяльність, бюджетні уста-
нови, громадські та інші підприємства, уста-
нови та організації, постійні представництва 
нерезидентів здійснюють лише тимчасове, а 
не постійне розміщення (зберігання) відходів, 
то вони не є платниками екологічного податку 
незалежно від наявності або відсутності в них 
договорів на видалення та утилізацію відходів. 

Висновки. Представники державної подат-
кової служби інколи надають роз’яснення, від-
повідно до яких суб’єкти господарювання, які 
лише тимчасово розмістили відходи, повинні 
сплачувати екологічний податок. При цьому 
фахівці фіскального органу висловлюють думку, 
що відсутність у суб’єкта господарювання, який 
здійснює тимчасове розміщення (зберігання) 
відходів, договору на видалення та утилізацію 
відходів із визначеними термінами передачі 
цих відходів на їх утилізацію та захоронення, 
призводить до того, що такий суб’єкт господа-
рювання стає платником екологічного податку 
і повинен сплатити екологічний податок. Проте 
ні в розділі VIII «Екологічний податок» Податко-
вого кодексу України, ні в інших розділах цього 
нормативно-правового акту про такий договір 
узагалі не згадується.

З урахуванням викладеного пропонуємо 
доповнити Податковий кодекс України нормою, 
згідно з якою якщо суб’єкти господарювання, 
юридичні особи, що не провадять господарську 
(підприємницьку) діяльність, бюджетні уста-
нови, громадські та інші підприємства, уста-
нови та організації, постійні представництва 
нерезидентів здійснюють лише тимчасове, а 
не постійне розміщення (зберігання) відходів, 
то вони не є платниками екологічного податку 
незалежно від наявності або відсутності в 
них договорів на видалення та утилізацію  
відходів.

Ураховуючи викладене, перспектива наших 
подальших досліджень буде спрямована на 
вдосконалення порядку справляння екологіч-
ного податку з розміщення відходів. Питання 
справляння екологічного податку з розміщення 
відходів є актуальним і до кінця не вирішеним, 
а тому потребує подальшого наукового дослі-
дження.
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