
До якого контролюючого органу зобов’язаний подавати 

звітність та сплачувати екологічний податок ВПП після 

включення його до Реєстру ВПП? 
ЗІР, категорія 120.05 

Відповідно до п. 64.7 ст. 64 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року               

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) після включення платника податків до 

Реєстру великих платників податків та отримання повідомлення центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, про таке включення 

платник податків зобов’язаний стати на облік за основним місцем обліку у контролюючому 

органі, що здійснює супроводження великих платників податків, з початку податкового 

періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр, та за неосновним місцем обліку 

у такому контролюючому органі або його територіальних підрозділах щодо наявних у 

межах населеного пункту за місцезнаходженням контролюючого органу, що здійснює 

супроводження великих платників податків, або його територіальних підрозділів об’єктів 

оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться 

діяльність такого великого платника податків. 

Пунктом 250.2 ст. 250 ПКУ визначено, що платники екологічного податку складають 

податкові декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, 

подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 

податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 

10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової 

декларації: 

 за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, 

розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для 

цього місцях чи на об’єктах – за місцем розміщення стаціонарних джерел, 

спеціально відведених для цього місць чи об’єктів; 

 за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних 

відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк – за місцем 

перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах. 

Платники податку перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди 

забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, 

відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які 

забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом (п. 250.5 ст. 250 

ПКУ).  

Платники податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів 

(включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх 

виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, перераховують суми 

податку до державного бюджету, які використовуються відповідно до Закону України від 

30 червня 1995 року № 255/95-ВР «Про поводження з радіоактивними відходами» та Закону 

України про Державний бюджет України на відповідний рік. За рішенням платника податку 

сума податку може сплачуватися щомісяця в розмірі однієї третьої частини планового 

обсягу за квартал із перерахунком за результатами базового податкового (звітного) періоду 

(п. 250.6 ст. 250 ПКУ). 



Враховуючи вищевикладене, великий платник податків подає звітність та сплачує 

екологічний податок: 

 за здійснення викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення, скидів забруднюючих речовин у водні 

об’єкти, розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на 

об’єктах, у межах населеного пункту місцезнаходження територіальних 

управлінь Офісу великих платників податків ДФС – до територіального 

управління Офісу великих платників податків ДФС такого міста; 

 за здійснення викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення, скидів забруднюючих речовин у водні 

об’єкти, розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на 

об’єктах, за межами населених пунктів територіальних управлінь Офісу 

великих платників податків ДФС – до контролюючого органу за місцем 

розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи 

об’єктів; 

 за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних 

відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк – до Офісу 

великих платників податків ДФС. 

При цьому, якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем 

перебування на податковому обліку, зокрема підприємства, якому в установленому порядку 

видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до контролюючого 

органу, в якому таке підприємство перебуває на обліку, подаються протягом 40 

календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) 

періоду, копії відповідних податкових декларацій (п. 250.8 ст. 250 ПКУ). 


