
Як заповнюється поле 4 Додатку 2 «Розрахунок за скиди забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об’єкти» до Податкової декларації 

екологічного податку? 
ЗІР, категорія 120.05 

Форма Податкової декларації екологічного податку (далі – Податкова декларація) 

затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715 із змінами та 

доповненнями. Невід’ємною частиною Податкової декларації є додатки (розрахунки).  

Зокрема, розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти 

здійснюється у Додатку 2 до Податкової декларації. Додаток 2 складається окремо щодо 

кожного об’єкта за місцем здійснення скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти. 

З урахуванням приміток, зазначених у Додатку 2, у полі 4 Додатку 2 до Податкової 

декларації, зокрема зазначається: 

 у рядку 4 податкове зобов’язання за звітний (податковий) період» – загальна сума 

податкового зобов’язання за місцем здійснення скидів забруднюючих речовин у 

водний об’єкт за звітний (податковий) період; 

 у рядках 4.1, 4.2 – податкове зобов’язання щодо кожного окремого коду 

забруднюючої речовини, що скидається у водний об’єкт. За потреби кількість таких 

рядків може бути збільшена; 

 у колонці 2 «код забруднюючої речовини» – код забруднюючої речовини 

відповідно до Додатка 8 «Кодифікатор забруднюючих речовин, що скидаються у 

водні об’єкти» до Податкової декларації; 

 у колонці 3 «об’єкт оподаткування» – фактичний обсяг скидів забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об’єкти в тоннах (заокруглення значення цього 

показника здійснюється до трьох десяткових знаків за загальновстановленими 

правилами); 

 у колонці 4 «ставка податку» – ставки, визначені ст. 245 Податкового кодексу 

України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями; 

 у колонці 5 «коефіцієнт» – вказується коефіцієнт 1,5 у разі скидів забруднюючих 

речовин у ставки та озера відповідно до п. 245.4 ст. 245 ПКУ. Якщо зазначений 

коефіцієнт не застосовується, то проставляється цифра «1»; 

 у колонці 6 «величина (к. 3 х к. 4 х к. 5)» – розмір грошового зобов’язання (сума 

податку) у гривнях з копійками з відповідним округленням до двох десяткових 

знаків за загальновстановленими правилами. 


