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Державна податкова служба України

Головне управління ДПС у
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Закон №1914: ставки з екологічного податку









25 листопада 2022 року







Офіційний вебпортал Державної податкової служби України: tax.gov.ua.
Інформаційно-довідковий департамент  ДПС України: 0-800-501-007 .
"Гаряча лінія" ДПС України: "Пульс": 0-800-501-007  (напрямок  «4»)
Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг: 0-800-501-007 (напрямок «2»)


Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного  управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування –  Кам’янський регіон) нагадує, що Законом України від                                  30 листопада 2021 року № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» внесено зміни, зокрема, до                                ст.ст. 243, 245-248 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), відповідно до яких з 01.01.2022 збільшено ставки екологічного податку. 
Ставки екологічного податку встановлені статтями 243, 245-248 ПКУ, а саме: 
- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення                         (ст. 243 ПКУ); 
- за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти                         (ст. 245 ПКУ); 
- за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах                   (ст. 246 ПКУ); 
- за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)                             (ст. 247 ПКУ); 
- за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк                        (ст. 248 ПКУ). 
При цьому п. 37 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли: 
- з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року включно, ставки податку становлять                        30 відс. ставок, передбачених пп. 245.1 і 245.2 ст. 245 ПКУ;  
- з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року включно, ставки податку становлять                         60 відс. ставок, передбачених пп. 245.1 і 245.2 ст. 245 ПКУ; 
- з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року включно, ставки податку становлять                     90 відс. ставок, передбачених пп. 245.1 і 245.2 ст. 245 ПКУ; 
- з 1 січня 2025 року, ставки податку становлять 100 відс. ставок, передбачених                            пп. 245.1 і 245.2                                ст. 245 ПКУ. 





  




 

