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Резюме
Згідно з Кіотським протоколом щодо обмеження викидів парникових газів в атмосферу та зниження темпів зміни клімату,
необхідно здійснити суттєве скорочення рівня викидів СО2 автомобільним транспортом. Саме тому в усьому світі ініціюють,
розробляють та впроваджують відповідні ініціативи на міжнародному, національному та локальному рівнях.

На основі порівняльного аналізу систем оподаткування було
розроблено три можливі сценарії розвитку системи диференційованих податків на викиди СО2 приватними транспортними
засобами в Україні. На даному етапі найбільша увага надається механізму оподаткування, а тому ставки оподаткування
розраховувалися подібно до чинних.

Незважаючи на те, що рівень автомобілізації в Україні значно
нижчий, ніж в Європі, забруднення навколишнього середо
вища транспортними засобами є доволі гострою проблемою.
Криза 2008 року спричинила суттєвий спад продажів нових
автомобілів, що призвело до старіння рухомого складу. На початок 2012 року 60 % автомобілів, зареєстрованих в Україні,
мали термін експлуатації понад 10 років, а 27 % автомобілів –
понад 15 років. Крім того, за останні десять років парк автомобілів в Україні зазнав значних якісних змін, внаслідок чого
малолітражні екологічно прийнятніші автомобілі були витіснені з ринку великогабаритними авто, які справляють більше негативних впливів на довкілля, насамперед, через значні об’єми
викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Перший сценарій пропонує реформування збору за першу реєстрацію транспортного засобу на основі діючого зборує в Україні і системи оподаткування викидів об’єму СО2, як це має місце
у Франції. Нарахування податку починається з показника 120 г/км
(В Європі члени Асоціації європейських автовиробників (АСЕА)
відповідно до першого етапу зобов’язань добровільно погодились знизити середню кількість викидів СО2 до 2008 р. до
140 г/км, до 2012 р. – до 120 г/км, а до 2020 – до 95 г/км з розрахунку на одиницю випуску автомобілів) і базується на прогресивній шкалі ставки податку в залежності від об’ємів викидів СО2
та застосовується до легкових автомобілів при кожній реєстрації.
Цей сценарій дозволяє привернути увагу власників автомобілів
до значень викидів СО2, знизивши у такий спосіб привабливість
уживаних автомобілів та збільшивши надходження в бюджет коштів, що утримуються під час реєстрації кожного автомобіля.

Фактично на даний момент в Україні не існує жодного фіскального інструменту, який би діяв за принципом «забруднювач сплачує», тобто передбачав би оподаткування власників
автомобілів відповідно до обсягів викидів шкідливих речовин
їхніми транспортними засобами в атмосферу.
Під час аргументації непотрібності запровадження спеціального
екологічного податку на автомобілі посилаються на акциз на паливо та на нещодавно запроваджений екологічний податок, що
нараховується на паливо. Проте розмір екологічного податку на
паливо має такий незначний рівень (для неетилованого бензину
екологічний податок складає приблизно 5 коп. за літр), що навряд чи суттєво впливає на поведінку користувача транспортним
засобом, а акцизний збір належить до економічних інструментів,
які не враховують якість палива, а отже й його шкідливий вплив
на довкілля. Інші інструменти фіскального регулювання (акцизний збір на автомобілі та збір за першу реєстрацію автомобіля)
опосередковано враховують вплив автомобіля на рівень забруднення довкілля, оскільки базою оподаткування є об’єм двигуна,
від якого значною мірою залежить рівень екологічності автомобіля. Проте, ці інструменти не віддзеркалюють безпосередньо
показники рівня шкідливих викидів.
В доповіді проаналізовано досвід оподаткування власників автомобілів залежно від об’ємів викидів шкідливих речовин їхніми
транспортними засобами в Німеччині, Франції, Австрії, Іспанії,
Хорватії, Фінляндії, Швеції та Російській Федерації. В Німеччині
ставка податку враховує як об’єм двигуна автомобіля, так і рівень викидів СО2, в Іспанії – відсоток від вартості автомобіля по
диференційованій шкалі викидів СО2, а у Франції – лише рівень
викидів СО2. Система оподаткування в Україні використовує
шкалу ставки податку на об’єм двигуна, а в Російській Федерації – диференційовану шкалу ставки в залежності від потужності
двигуна, що вимірюється в кінських силах.

Другий сценарій базується на прикладах Іспанії, Хорватії та Фінляндії. Розмір збору визначається в залежності від об’ємів викидів СО2 і відсотка від вартості автомобіля. Податок нараховується
згідно прогресивної шкали та відповідно до вартості автомобіля,
до якої застосовується податок на додану вартість, а для уживаних автомобілів розмір податку базується на ринковій вартості
автомобіля на час його розрахунку. Цей сценарій дозволяє використовувати податок одночасно і як податок «на багатство»,
оскільки власник бюджетного (або старого) авто платить менше,
ніж власник дорогого авто при однакових об’ємах викидів СО2.
До того, цей підхід безпосередньо враховує принцип «забруднювач сплачує», оскільки ставка збору суттєво зростає для автомобілів з великим об’ємом викидів.
Третій сценарій розроблено на основі німецької системи оподаткування. Податок утримується щорічно з часу реєстрації автомобіля.
Ставка розраховується як сума величини збору згідно прогресивної шкали в залежності від об’єму двигуна, а також за кожний
грам викиду СО2, що перевищує встановлену норму – 90 г/км.
Перевагою цього сценарію є суттєве збільшення надходжень до
бюджету за рахунок щорічного збору, а сам збір не створює додаткового відчутного фінансового навантаження під час придбання автомобіля та постійно привертає увагу власника до критеріїв
екологічності автомобіля, а не лише під час його придбання.
Запропоновані сценарії можуть бути використані для розробки законодавчих актів та змін до Податкового кодексу України.
Корегування системи зборів відповідно до викидів шкідливих
речовин автотранспортними засобами дозволяє не лише впливати на поведінку населення та збільшити надходження до бюджету, а й збирати податки з власників автомобілів, спираючись на об’єктивні економічні та екологічні критерії.
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1. Вступ
Розвиток транспорту забезпечує мобільність населення,
збільшує комфортність подорожей та дозволяє заощаджувати час. Разом з тим, використання транспортних засобів має
побічні екологічні та соціально-економічні ефекти. Згідно зі
статистикою міжнародного агентства енергетики, автомобільний, авіаційний, залізничний і водний транспорт сукупно продукує близько 28 % викидів СО2 в атмосферу. При цьому викиди автомобільного транспорту перевищують викиди інших
транспортних засобів, і станом на 2005 рік становили 73 % викидів СО2.1 За даними національного кадастру антропогенних
викидів України в 2012 році в категорії «Енергетика» викиди
СО2, що утворилися внаслідок спалювання палива транспортом становила 13,2% всіх викидів двоокису вуглецю (діоксиду
вуглецю).2 Тому зниження рівня викидів СО2 автомобільним
транспортом є необхідним першочерговим завданням, спрямованим на досягнення цілей Кіотського протоколу щодо обмеження викидів парникових газів в атмосферу та зниження
темпів зміни клімату.
В Європі члени Асоціації європейських автовиробників (АСЕА)
відповідно до першого етапу зобов’язань добровільно погодились знизити середню кількість викидів СО2 до 2008 р. до 140 г/км
1 http://www.aae-press.ru/j0056/art012.htm
2 http://www.carbonunitsregistry.gov.ua/

(проміжна мета), до 2012 р. – до 120 г/км, а до 2020 – до 95 г/км
з розрахунку на одиницю випуску автомобілів.3 Іншим прикладом міжнародних програм у сфері зниження викидів СО2
є глобальна ініціатива підвищення паливної економічності
транспортних засобів «50×50» (Global Fuel Economy Initiative –
GFEI), розроблена чотирма міжнародними організаціями: Міжнародна автомобільна федерація (FIA), Міжнародне агентство
з енергії (IEA), Міжнародний транспортний форум (ITF) та Програма ООН з навколишнього середовища (UNEP). Ця ініціатива
має на меті до 2050 року удвічі, порівняно з нинішнім рівнем
паливної економічності, знизити витрати автомобільного палива на 50 %. Але слід взяти до уваги, що при очікуваному
подвоєнні світового парку автотранспортних засобів споживання вуглеводневого палива (а отже, викид СО2) залишиться
на теперішньому рівні.
Левову частку українського автомобільного ринку складають
автомобілі не європейського походження, а тому необхідно
використовувати інші засоби регулювання викидів парникових газів в атмосферу, наприклад, економічні інструменти, до
яких відноситься екологічне оподаткування або заохочення.
Ці інструменти не тільки здатні забезпечити надходження до
3 Фактичний рівень CO2 на одиницю випуску автомобілів на 2012 рік
становив 136,6 г/км. Ресурс:
http://www.acea.be/industry-topics/tag/category/co2-from-cars-and-vans
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бюджету, а й спричинюють зміни в поведінці виробників і споживачів. Для забезпечення більш ефективного розв’язання
проблеми зменшення транспортних викидів необхідно створити умови, коли споживач, поведінка якого призводить до
більших негативних впливів на довкілля, платить вищу ціну.
Так званий принцип «забруднювач сплачує» – це інструмент
екологічної політики, який зобов’язує відшкодовувати екологічні збитки тих, хто їх спричиняє. В більшості випадків
принцип «забруднювач сплачує» набуває форми податку, що
стягується урядом за одиницю забруднення, що потрапила
в повітря або воду. В якості політичного інструменту контролю забруднення навколишнього середовища, податок на
викиди теоретично зменшує забруднення, оскільки фірми
або особи будуть скорочувати викиди, аби уникнути сплати
податку. Економісти припускають, що податок на забруднення, як правило, є більш економічно дієвим засобом зниження
забруднення, ніж нормативні положення, оскільки загальна
вартість зниження викидів до бажаного рівня буде нижчою
у разі використання податку на забруднення, ніж при командно-контрольному підході, спрямованому на той самий рівень
зниження забруднення.

них марок автомобілів. Законодавча база оподаткування
транспортних засобів базується на показниках, які не мають безпосереднього зв’язку з рівнем викидів забруднюючих речовин та не включає жодного інструменту стимулювання або заохочення до використання більш екологічних
технологій.

Тепер понад 60 % автомобілів, що використовуються
в Україні, мають експлуатаційний термін понад 10 років,
тобто це автомобілі, зареєстровані ще до запровадження
стандарту Євро-2, що регулює вміст шкідливих речовин
в вихлопних газах автомобілю (Євро-2 прийнято в Україні
в 2006 р., Євро-3 – в 2013 р., Євро-4 – в 2014 р.). Водночас
серед споживачів спостерігається тенденція до вибору великогабаритних, екологічно непривабливих, але престиж-

В другому розділі надані приклади фіскального регулювання
поведінки споживача з позицій екологічного впливу під час
придбання та користування транспортних засобів в прогресивних європейських країнах і Російській Федерації.

В цій доповіді розглядається стан і тенденції автомобільного
ринку і законодавчої бази придбання та використання транспортних засобів в Україні, а також досліджується досвід європейських країн з оподаткування легкових некомерційних
транспортних засобів на основі рівня викидів СО2.
Доповідь складається з трьох основних частин:
В першому розділі розглядається наявний стан автомобільного парку в України та аналізуються тенденції до збільшення
викидів СО2 від легкого автомобільного транспорту індивідуальної форми власності. Проаналізовано чинну законодавчу
базу щодо придбання, реєстрації та використання транспортних засобів в Україні.

Третій розділ містить висновки, рекомендації, а також сценарії модифікації системи оподаткування, реєстрації та користування транспортними засобами в Україні.
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2. Огляд фіскальної політики України
щодо легкових автомобілів
На 01.01.2011 р. згідно даним AUTO-Consulting в Україні зареєстровано 158 автомобілів на 1000 жителів (179 з урахуванням
комерційних автомобілів для приватного використання).4
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З 2006 до 2008 рр. в Україні спостерігалося стрімке зростання
купівлі автомобілів за умов дії сприятливої системи кредитування. Проте економічна криза 2008 р. призвела до значного
падіння обсягів роздрібного продажу автомобілів в Україні.
З 2012 року спостерігається відновлення ринку роздрібного
продажу автомобілів (рис. 2.1).
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Структура автомобільного парку суттєво змінилася порівняно
з докризовим періодом. Згідно даних ІАЦ «Автоконсалтинг»
за 2004–2011 відчутно збільшилась кількість великогабаритних автомобілів. З 2004 р. частка автомобілів SUV-класу
зросла втричі до 2012 р.: з 7,8 % до 23,7 %. Одночасно частка невеликих автомобілів класу B зменшилась з 23,1 % до
11,1 %.5 Таким чином, невеликі більш екологічно-прийнятні
автомобілі були витіснені з ринку великогабаритними авто,
які, зазвичай, спричинюють значно більший викид шкідливих
речовин в атмосферу.

Рис. 2.1. Роздрібний продаж автомобілів в Україні
(юридичними особами)6

4 http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=1976

6 На основі даних http://www.ukrstat.gov.ua/
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5 http://www.epravda.com.ua/publications/2012/02/21/316548/
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Таблиця 2.1. Структура продажу автомобілів в 2004 та 2011 рр.
Клас автомобіля
A
B
C
D
E
Premium
MPV
SUV
Roadster/Coupe
Всього легкових
Мікроавтобуси
Вантажні до 2 т
Вантажні від 2 до 3,4 т
Вантажні від 3,5 т
Всього комерційних
Всього автомобілів

Довжина кузова, м
до 3,6
до 3,9
до 4,5
до 4,7
до 4,9
до 6,2
от 3,5 до 4,8
от 3,8 до 5,1

2004
397
44 058
114 259
21 167
11 303
1 074
3 995
15 329
358
211 940
3 902
7 933
2 708
9 228
23 771
235 711

Зниження частки нових авто призводить до старіння рухомого
складу. На початок 2012 р. 60 % зареєстрованих в Україні автомобілів мали експлуатаційний вік понад 10 р. і 27 % – понад 15 р.
(рис. 2.2). Беручи до уваги, що ці автомобілі були вироблені в той
час, коли екологічні стандарти були значно нижчими за нинішні,
то вони суттєво впливають на екологічні характеристики українського парку транспортних засобів. З 1 січня 2014 р. в Україні
діє стандарт Євро-4, проте він поширюється лише на нові автомобілі, що імпортовані на територію України.

26%
14%

27%

Різниця
6 688
-19 597
-5 459
-12 902
-4 217
-134
6 365
37 038
897
8 679
-2 012
-108
-1 317
-5 236
-8 673
6

2.2. Автомобільне паливо
Як свідчить статистика, об’єми продажу дизельного палива та
газу постійно зростають(рис. 2.3, 2.4, 2.5). Це може бути зумовлено як збільшенням кілометражу пробігу автомобільного
парку, так і тенденцією до використання автомобілів з більшими витратами палива. Натомість обсяги продажу бензинового
палива мають тенденцію до поступового скорочення.
Проте, окрім кількості використаного палива на шкідливі викиди в атмосферу впливає також якість палива. На даний час
в Україні діє стандарт Євро-3 і, поряд зі спробою перейти на
стандарт Євро-4 вже з січня 2014 р., уряд відтермінував заборону на паливо стандарту Євро-3 до 2016 р. Паливо стандарту
Євро-4 містить менше сірки та ароматичних сполук.

До 1985
1985-1999
2000-2005

33%

2011
7 085
24 461
108 800
8 265
7 086
940
10 360
52 367
1 255
220 619
1 890
7 825
1 391
3 992
15 098
235 717
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40 000 000

Бензин моторний
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(газойль)

30 000 000
25 000 000

Рис. 2.2. Структура автопарку України7

20 000 000

Газ для автомобілів
скраплений

15 000 000

Отже, зменшення викидів шкідливих речовин автотранспортом за нинішніх тенденцій на українському автомобільному
ринку не очікується.
Відносно показників використання автомобілів, то в Україні не
ведеться облік загальної відстані пересування некомерційних
транспортних засобів, що практично унеможливлює прогнозування тенденцій використання транспортних засобів. Єдиним
більш-менш доступним показником динаміки використання
автомобільного транспорту є об’єм використаного палива, який
безпосередньо корелює з об’ємом викидів. Але недоліком використання даного показника є те, що він враховує загальний
об’єм спожитого в Україні палива включно з транспортними засобами, які не є предметом даного дослідження.
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Рис. 2.3. Зміна об’ємів продажу палива в гривнях
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7 http://www.epravda.com.ua/publications/2012/02/21/316548/

Рис. 2.4. Зміна об’ємів продажу палива в тонах
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2012 р. – «Євро-4» – з 1 січня 2014 р.» (п.51, відповідальні:
Мінінфраструктури, Мінприроди, Мінекономрозвитку);

12
10

Бензин моторний

8

–– «Затвердження технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин та питомих викидів парникових газів для основного технологічного обладнання і технологічних процесів за
видами економічної діяльності» (п.51, відповідальні: Мінекономрозвитку, Агентство держмайна, Держекоінвестагентство, Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади);

Дизельне паливо
(газойль)

6

Газ для автомобілів
скраплений

4

Газ для автомобілів
стиснений

2
0
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–– «…запровадження диференційованого екологічного податку на транспортні засоби залежно від обсягів використання
палива» (п. 51, відповідальні: Мінприроди).

Рис. 2.5. Зміна вартості палива по роках

2.3. Нормативні акти щодо екологічності
транспортних засобів в Україні
В травні 2011 р. урядом України було затверджено Національний
план дій з охорони навколишнього природного середовища на
2011-2015 рр., серед яких слід відзначити такі заходи:
–– «сприяння розробленню та здійсненню заходів щодо зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на
навколишнє природне середовище…» (п.50, відповідальні:
Мінрегіон, Мінінфраструктури, Мінприроди, Мінекономрозвитку),
–– «Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів щодо: поетапного запровадження екологічних норм для певних категорій колісних транспортних засобів, що вперше реєструються в Україні: «Євро-3» – з 1 січня

За результатами цієї програми було внесено зміни до Закону
«Про деякі питання ввезення на митну територію України та
реєстрації транспортних засобів», відповідно до якого автомобілі, що ввозяться на територію України з метою їх подальшого збуту мають бути не нижче рівня «Євро-4» – з 1 січня
2014 р., не нижче рівня «Євро-5» – з 1 січня 2016 р., не нижче
рівня «Євро-6» – з 1 січня 2018 р.

2.4. Чинна система податків та зборів
в Україні
Всю податкову систему щодо персональних автомобілів
можна розділити на такі категорії: податки на придбання, податки на володіння та податки на користування. В таблиці 2.2
представлено перелік податків і зборів, що діють в Україні на
1 січня 2015 р.

Таблиця 2.2. Чинні види та ставки податків і зборів на транспортні засоби в Україні
Тип податку

Податки на
придбання

Назва

Ставка, база оподаткування
до 1 січня 2015 року

Ставка, база оподаткування
з 1 січня 2015 року

Законодавство

ПДВ

20 % (з 2014 –17 %)

20 %

Податковий кодекс, розділ 6,
стаття 1938

Збір за першу реєстрацію транспортного
засобу

Прогресивна шкала залежно від об’єму двигуна
та віку автомобіля (3,82-69,99 грн/100 см3)

Скасовано

Акцизний збір

Об’єм циліндрів двигуна та вік автомобіля

Градація залишилася за об’ємом двигуна та
віком автомобіля. Більшість ставок акцизів підвищилися в межах від 1 до 11 %, лише на авто
віком більше 5 років з обсягом двигуна більше
2200 см3 (бен зиновий), та більше 2500см3 (дизельний) виросли в на 30–50 %. Однак в 2 рази
виросла ставка податку на нові авто з обсягом
двигуна більше 2500см3 (дизель)

Стаття 215.3.5. Податкового
кодексу, розділ 69

Збір на обов’язкове
державне пенсійне
страхування з операцій
з відчуження легкових
автомобілів

3 % – якщо вартість легкового автомобіля <165
розмірів прожиткового мінімуму станом на
1 січня звітного року;

Чинні

Згідно з Постановою КМУ від
3 листопада 1998 р. № 1740

10 % ввізне мито на легкові авто

Стаття 374 Митного Кодексу.
Проект Закону № 1562 «Про заходи
щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті
ХІІ Генеральної угоди про тарифи й
торгівлю 1994 г.»

4 % – якщо вартість легкового автомобіля від
165 до 290 розмірів прожиткового мінімуму
станом на 1 січня звітного року;
5 % – якщо вартість легкового автомобіля >
290 розмірів прожиткового мінімуму станом на
1 січня звітного року.

Імпортний збір

10 % ввізне мито на легкові авто

+5 % впродовж року на ввіз автомобілей та
комплектуючих (строком на 12 місяців)

8 http://minrd.gov.ua/nk/rozdil-v--podatok-na-dodanu-vartist/

9 http://minrd.gov.ua/nk/rozdil-vi--aktsizniy-podatok-/
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Тип податку

Податки на
придбання

Назва
Спеціальне мито
на легкові авто та
авто з максимум
8 пасажирськими
місцями

Ставка, база оподаткування
до 1 січня 2015 року

Ставка, база оподаткування
з 1 січня 2015 року

Законодавство

З 14.04.2015 діятиме ІІ-й етап Рішення Комісії
Термін дії 28.05.2012 –
від 12.02.2014 № СП-306/2014/4423-06 шляхом
27.05.2015.
запровадження спеціального мита на автомобілі: Підстава Рішення Міжвідомчої
–– понад 1000 см3, але не більш як 1 500 см3 комісії з міжнародної торгівлі
від 28.04.2012
у розмірі 2,15 %;
10
–– понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3 у –– понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3 у № СП-275/2012/4423-08
розмірі 6,46 %;
розмірі 4,32 %.
–– понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3 у Згідно з Рішення Комісії від 12.02.2015
розмірі 12,95 %
№ СП-328/2015/4442-06 спеціальне мито на
Спеціальні заходи застосовуються терміном на
три роки шляхом запровадження спеціального
мита щодо імпорту в Україну вищезазначеної
продукції залежно від робочого об’єму циліндрів
двигуна:

гібридні автомобілі було скасовано
Відсутній

Власники автомобілів віком до 5 років
(для бензинових двигунів – 3000 куб. см;
для дизельних двигунів – 2500 куб см )
тепер щорічно сплачуватимуть 25 000 грн.

Стаття 267 Податкового Кодексу
від 28.12.14

Акциз на пальне (до
складу якого входить
транспортний збір)

198 євро за тону моторного бензину (не диференціюються за вмістом свинцю )
44 – Скраплений газ
98 – Біодизель та його суміші

202 євро за тону моторного бензину (не диференціюються за вмістом свинцю )
44 – Скраплений газ
102 – Біодизель та його суміші
99 – Паливо моторне альтернативне

Податковим кодексом,
стаття 215.3.4.11

Податок за викиди
в атмосферне повітря
забруднюючих речовин
пересувними джерелами забруднення

Тона пального, прогресивна шкала – чим нижчий Скасовано
рівень забруднення, тим менше ставка податку

Податки на
володіння

Податки на
користування

ПДВ

20 % від роздрібної вартості пального
(17 % з 01.01.2014)

20 %

2.4.1. Спеціальні заходи щодо імпорту автомобілів13
14 березня 2013 р. в газеті «Урядовий кур’єр» було опубліковано Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту»
№ СП-275/2012/4423-08 від 28 квітня 2012 р. Згідно цього рішення, спеціальні заходи щодо імпорту в Україну легкових автомобілів застосовуються терміном на три роки шляхом запровадження спеціального мита на імпорт в Україну вище зазначеної
продукції залежно від робочого об’єму циліндрів двигуна:
1) понад 1000 см3, але не більше, ніж 1500 см3, – у розмірі 6,46 %;
2) понад 1500 см3, але не більше, ніж 2200 см3, – у розмірі
12,95 %.
З 14.04.2015 діятиме ІІ-й етап Рішення Комісії від 12.02.2014
№ СП-306/2014/4423-06 шляхом запровадження спеціального мита на автомобілі:
1) п онад 1000 см3, але не більш як 1500 см3 у розмірі 2,15 %;
2) понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3 у розмірі 4,32 %.
Таким чином, це Рішення накладає мито на придбання автомобілів бюджетного та середньо-бюджетного класів, залишаючи поза зоною нарахування мита автомобілі преміум класу.

2.5. Висновки
На даний час до податків, які тією чи іншою мірою враховують рівень забруднення, спричинене транспортними за10 http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/povidomlennya-pro-zastosuvannyaspecialnih-zahodiv/p/

Розділ 5 Податкового кодексу12

собами, можна віднести транспортний податок (враховує
об’єм двигуна), акцизні збори на автомобілі (враховують
вік авто) і паливо.
Акцизний збір за паливо – не диференціює моторне паливо
за якістю, а тому має радше економічний, ніж екологічний
ефект. Акцизний збір на автомобілі та транспортний податок опосередковано враховують вплив автомобіля на рівень
забруднення, оскільки базою оподаткування є об’єм двигуна, який безпосередньо корелює зі ступенем екологічності
автомобіля, проте не є прямим показником рівня шкідливих
викидів (див. розділ 4). Екологічний податок, що враховував викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин,
з 1 січня 2015 року був скасований.
Спеціальне мито, що було запроваджено 2013 р., призводить
до зростання вартості саме малолітражних автомобілів, залишаючи автомобілі з об’ємом двигуна понад 2200 см3 поза
нарахуванням мита. Автомобілі даної категорії переважно
належать до преміум класу. Це призводить до ефекту дискримінації населення з середнім рівнем доходів і нівелює дію
принципу «забруднювач сплачує».
Таким чином, очевидна необхідність подальшого удосконалення податкової системи України в напрямку розробки та
запровадженням інструментарію, який стимулював би населення брати до уваги рівень викидів шкідливих речовин
автомобіля або сплачувати податок пропорційно до рівня забруднення. Приклади системи оподаткування, що базується
на диференційованій шкалі рівня викидів СО2 в атмосферу,
наведено в наступному розділі.

12 http://minrd.gov.ua/nk/rozdil-v--podatok-na-dodanu-vartist/
13 http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/5365

11 http://minrd.gov.ua/nk/rozdil-vi--aktsizniy-podatok-/
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3. Міжнародний досвід скорочення
парникових газів
Оподаткування транспортних засобів і палива не є новим для Європейського Союзу. Наприклад, у Норвегії
використовують акциз на паливо починаючи з 1931 р.,
а в Данії податки на бензин діють з 1917 р. Проте найбільшого поширення екологічні податки набули на початку 1990-х рр., коли питання екологічної безпеки постало
дуже гостро та була прийнята Рамкова Конвенція ООН зі
зміни клімату (1992 р.). Такі економічні інструменти, як
екологічні податки та пільги не лише створюють доходи
до держбюджету, а й сприяють зміні поведінки виробників і користувачів. Багато європейських країн почали використовувати системи оподаткування або заохочування
на основі показників, що пов’язані з рівнем викидів СО2
в атмосферу, наприклад об’єм двигуна автомобіля. Проте, починаючи з 2000-х років європейські країни почали
реформувати свої податкові системи, щоб прив’язати податки безпосередньо до викидів двоокису вуглецю або
інших забруднюючих елементів.
Існує багато економічних інструментів скорочення викидів
CO2 в транспортному секторі: збори на користування інфраструктурою (наприклад, платні магістралі); транспортний податок, включно з податком, що сплачується під час придбання або реєстрації транспортного засобу; річний податок на

використання транспортного засобу та пільги на утилізацію
старих транспортних засобів, податки на паливо тощо.
Станом на 2011 р. 18 країн Європейського Союзу запровадили диференційовані податки на викиди CO2. Серед них
4 країни (Німеччина, Греція, Швеція та Великобританія)
накладають річний податок на використання транспортного засобу відповідно до рівня викидів CO2 або номінальної
витрати палива; 6 країн (Австрія, Бельгія, Франція, Румунія, Словенія та Іспанія) використовують систему разових
виплат та субсидій, а ще 9 країн (Данія, Ірландія, Кіпр,
Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія і Фінляндія)
оподатковують викиди CO2 шляхом комбінації податку на
реєстрацію та використання транспортного засобу.14 Варто зазначити, що, окрім безпосереднього оподаткування
рівня викидів CO2, деякі країни ЄС використовують різні
схеми, що враховують об’єм двигуна, потужність (вимірювану кількістю кінських сил) тощо. В усіх країнах ЄС незалежно від форми екологічного податку діє податок або
акциз на паливо.

14 http://www.scp-knowledge.eu/sites/default/files/Mityom%20and%20
Rubik%202011%20CO2%20based%20motor%20vehicle%20tax.pdf
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Міжнародний досвід скорочення парникових газів

3.1. Податок на реєстрацію
транспортного засобу

Рівень викидів СО2 (г/км)

Ставка податку (євро)

141 ≤ рівень ≤ 145
146 ≤ рівень ≤ 150
151 ≤ рівень ≤ 155
156 ≤ рівень ≤ 175
176 ≤ рівень ≤ 180

300
400
1000
1500
2000

3.1.1. Франція
У Франції транспортний податок сплачується з моменту реєстрації автомобіля. До реєстраційного податку, окрім адміністративних витрат, входять регіональний податок і податок на викиди
СО2. Регіональний податок визначається за місцем проживання
власника транспортного засобу і коливається в залежності від
регіону, потужності автомобіля (у кінських силах), а також від
віку транспортного засобу. Податок розраховується за формулою: коефіцієнт вартості 1 кінської сили, що коливається залежно від регіону, помножений на потужність автомобіля (в кінських
силах). Якщо вік транспортного засобу перевищує 10 років, то
розрахований регіональний податок зменшується удвічі.
Для транспортних засобів, що були вперше введені в експлуатацію починаючи з 1 червня 2004 р. розраховується податок
на СО2, виходячи з норм, представлених в таблицях 1–2.
Таблиця 3.1. Розрахунок податку на СО2 для транспортних
засобів, що були вперше введені в експлуатацію з 1 червня
2004 р. до 1 січня 2008 р.
Рівень СО2 (г/км)

Ставка податку на грам (євро)

Рівень ≤ 200
200 < рівень ≤ 250
250 ≤ рівень

0
2
4

Для інших транспортних засобів (не сертифікованих Національним центром реєстрації транспортних засобів) податок розраховується відповідно до потужності двигуна (в кінських силах).
Для транспортних засобів, спеціально оснащених обладнанням
для роботи на паливі Е85, сума податку скорочується на 50 %.
Для транспортних засобів, що вперше були придбані та зареєстровані у Франції або закордоном, починаючи з 1 січня
2008 р., використовується екологічний податок. На транспортні засоби, що були ввезені у Францію після реєстрації
в іншій країні, податок знижено на одну десяту від суми податку у рік реєстрації.15

Рівень викидів СО2 (г/км)

Ставка податку (євро)

Рівень ≤ 135
135 ≤ рівень ≤ 140

0
100

15 http://www.ants.interieur.gouv.fr

3.1.2. Австрія
В Австрії діє податок на норму використання палива та забруднення навколишнього середовища (NoVA). NoVA нараховується як відсоток від покупної ціни або лізингового платежу
і розраховується наступним чином:
–– Пасажирські автомобілі (включаючи мині-автобуси і фургони)
сплачують 2 % від споживання палива у літрах мінус 3 (коефіцієнт для бензинових) або мінус 2 (для дизельних). Загальний
податок не має перевищувати 16 % вартості автомобіля.
–– Електричні або електрогідравлічні автомобілі, учбові автомобілі в школах водіння, таксі, транспортні засоби служби
швидкої допомоги, автомобілі, що використовуються в дипломатичних справах, а також транспортні засоби, призначені для перевезення інвалідів, не оподатковуються.

Приклад розрахунків:
Для транспортного засобу, сертифікованого у Франції, викиди якого 221 г СО2/км, вартість СО2 податку становитиме:
(200×0 євро) + (21×2 євро) = 42 євро.
Для транспортного засобу, сертифікованого у Франції, шкідливі викиди якого 273 г СО2/км, вартість СО2 податку становитиме: (200×0 євро) + (50 євро×2) + (23×4 євро) = 192 євро.

Таблиця 3.2. Розрахунок екологічного податку
для транспортних засобів, що були вперше введені
в експлуатацію з 1 січня 2008 р.

Також у Франції діє система заохочування або бонусна система при купівлі автомобілів з дуже низьким рівнем викидів
(див. розділ 3.3).

З 1 липня 2008 р. в Австрії діє система заохочування при купівлі автомобіля залежно від рівня викиду CO2 і NOх. Автомобілі,
у яких рівень викиду CO2 не перевищує 120 г/км, отримують
зниження податку NoVA, але не більше, ніж 300 євро. Водночас
за автомобілі з викидами понад 150 г/км слід сплатити 25 євро
за кожний грам викидів понад 150 г/км, додатково 25 євро – за
кожний грам викидів понад 170 г/км і ще 25 євро – за кожний
грам викидів понад 210 г/км. Ці штрафні платежі сумуються.
Альтернативні транспортні засоби (гібриди, паливо Е-85, зріджений газ, Біо-газ, водень) отримують бонус до 500 євро. За
дизельні автомобілі, що викидають понад 5 мг твердих часток
на км, потрібно сплатити штраф до 300 євро, а дизельні авто,
що викидають менше 5 мг твердих часток на км і менше, ніж
80 г NOх на км, можуть отримати бонус до 200 євро. Такий підхід застосовується і до бензинових автомобілів, викиди яких
становлять менше, ніж 60 г NOх на км. Сумарний бонус не може
перевищувати 500 євро, а штрафні санкції сумуються і додаються до нарахованого NoVA податку.
Увиразнюється тенденція до посилення контролю за викидами CO2: з 2010 р. штраф накладався лише на автомобілі
з викидами понад 160 г/км, з березня 2011 р. автомобілі з викидами понад 180 г/км і 220 г/км почали додатково оподатковувати у розмірі 25 євро за кожний грам викидів, а з 2013 р.
значення штрафних викидів було знижено на 10 г (150, 170
і 210 відповідно).
В Австрії автомобілі також обкладаються податком на власність, який розраховують відповідно до маси автомобіля.
Система оподаткування в Австрії вважається однією з найскладніших в ЄС.
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Міжнародний досвід скорочення парникових газів
розраховується згідно з категорією викидів шкідливих речовин, кількістю мостів у автомобіля і довжиною дороги.17

3.1.3. Іспанія, Хорватія, Фінляндія
В Іспанії, Хорватії та Фінляндії податок на транспортні засоби
розраховують в залежності від реалізаційної ціни автомобіля
та рівня викиду СО2. Проте методологія розрахунку в кожній
з країн має свої відмінності.
Наприклад, в Іспанії оподатковуються транспортні засоби в залежності від рівня викидів СО2 і відсотка від вартості автомобіля.
Вартість нового автомобіля визначається на основі вартості до
якої використовується податок на додану вартість або подібний
податок, а для споживаних автомобілів до уваги береться ринкова вартість автомобіля на момент розрахунку податку. Податок
сплачується одноразово під час реєстрації автомобіля.

< 120
(окрім мотоциклів)
ТЗ що мають один двигун,
що не є ДВС
120 < викид СО2 < 160
160 < викид СО2 < 200
200 ≤ викид СО2

В 2006 р. в Швеції вступив в силу новий податок на транспортні засоби і на даний час в країні паралельно діють дві системи
оподаткування. Нова система оподаткування поширюється на
пасажирські автомобілі починаючи з 2006 р. і залежить від
спеціальних екологічних класифікацій. В цій системі податок
залежить від типу транспортного засобу, палива і викидів
двоокису вуглецю. Оподаткування решти автомобілів підпорядковуються старій системі, що базується на типі транспортного засобу, виді палива та вазі автомобіля.
Таблиця 3.4. Система оподаткування транспортних засобів
в Швеції

Таблиця 3.3. Розрахунок екологічного податку В Іспанії
Рівень викиду СО2
(г/км)

3.2.2. Швеція

Розмір податку у відсотках
від вартості ТЗ (%)

Тип транспортного
засобу

0
0

A. Мотоцикли
180
B. Пасажирські автомобілі:
Нова система (з 2006)
1. Оподаткування двоокису вуглецю
a) авто на альтерна360
10
тивному паливі
b) недизельні авто
360
20
c) дизельні авто
1088,8
46,6
Стара система
2. Недизельні авто
801
3. Дизельні авто
2068

4,75 (3,75 для
Канарських островів)
9,75 (8,75 для
Канарських островів)
14,75 (13,75 для
Канарських островів)

3.2. Річний податок на використання
транспортного засобу
3.2.1. Німеччина
В Німеччині діє податок на використання транспортного
засобу (circulation tax). Податок сплачується власником
автомобілю щороку починаючи з моменту реєстрації. Для
автомобілів, що були зареєстровані після 1 липня 2009 р.
податок нараховується як сума платежів за об’єм двигуна
і за рівень викидів СО2. На кожні 100 кубічних сантиметрів
об’єму двигуна власникам бензинових і дизельних авто слід
сплатити відповідно 2,00 і 9,50 євро. А також сплачують
по 2,00 євро (як для бензинових, так і для дизельних авто)
за кожний грам викидів СО2, що перевищує встановлену
норму. Відповідно, для автомобілів, що зареєстровані до
31 грудня 2011 р. – об’єм перевищення становить 120 г, до
31 грудня 2013 р. – 110 г, а з 1 січня 2014 р. – 90 г. Можлива
виплата податку у розстрочку. Якщо сума податку перевищує 500 євро, то платіж може бути здійснено по півріччях
з додатковим платежем, що становить 3 % від загальної
суми податку. Якщо річний податок перевищує 1000 євро,
то можлива оплата по кварталах з додатковим платежем
в розмірі 6 %.16
Німеччина також запровадила платні магістралі для вантажних
автомобілів загальною вагою понад 12 тонн. Сума платежу
16 Б
 аза даних європейських податків
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxSearch.html

Базовий
податок
(SEK)

CO2-податок
SEK на грам
двоокису
вуглецю, що
перевищує
117 г

Додатковий
податок SEK
на 100 кг
понад 900 кг

188
508

Для нових екологічно-безпечних автомобілів протягом перших п’яти років податок на транспорт не стягується.

3.2.3. Російська Федерація
В Російській Федерації 18 до 2003 р. використовувався дорожній податок, особливістю якого було те, що відрахування
мали йти виключно на будівництво та обслуговування доріг.
У 2003 р. дорожній податок було скасовано та створено транспортний податок, який є нецільовим.
Транспортний податок розраховують в залежності від потужності автомобіля та згідно коефіцієнту, прийнятому в тому
регіоні, де зареєстровано транспортний засіб. Податок сплачується щорічно фізичною або юридичною особою, а в разі
передачі транспортного засобу за довіреністю, податок сплачується особою на яку оформлена довіреність.
В жовтні 2013 р. Міністр промисловості і торгівлі РФ Олексій
Рахманінов заявив, що планується перехід від транспортного
податку до податку, що нараховуватимуть відповідно до рівня
викидів СО2.
17 Confederation Fiscale Europeenne:
http://www.cfe-eutax.org/taxation/road-tax/germany
18 http://sakhalinmedia.ru/news/ecology/29.09.2013/305467/skoro-savtovladeltsev-budut-vzimat-nalog-ishodya-iz-vibrosov-uglekislogo-gaza.html
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Міжнародний досвід скорочення парникових газів

3.3. Системи заохочування до зниження
негативного впливу транспортних
засобів на довкілля

3.3.2. Німеччина

3.3.1. Франція
В 2007 р. Франція запровадила бонусну систему, згідно
з якою можна отримати компенсацію, купуючи автомобіль, який відповідає стандартам якості. Транспортний засіб
обов’язково має бути новий, а система нарахування бонусів
та бюджет можуть змінюватися щороку. Наприклад, з 1 січня по 31 жовтня 2013 р. максимальний рівень викидів СО2
не мав перевищувати 105 г/км, а з 1 листопада 2013 р. –
становить 90 г/км. Одночасно із збільшенням вимог до екологічності для автомобілів, на які поширюється дія бонусу,
розмір самого бонусу зменшується. В таблиці 5 наведено
розмір бонусів на 2013 і 2014 рр.19
Таблиця 3.5. Величина бонусу на пасажирський автомобіль

Рівень СО2 (г/км)

Розмір бонусу
в період
з 1 серпня 2012 р.
по 31 жовтня 2013
р. (євро)

Розмір бонусу
починаючи
з 1 листопада
2013 р. (євро)

Рівень ≤ 20

7000

6300

21 ≤ рівень ≤ 50

5000

4000

51 ≤ рівень ≤ 60

4500

4000

61 ≤ рівень ≤ 90

550

150

91 ≤ рівень ≤ 105

200

0

105 ≤ рівень

0

0

Німеччина спрямувала свою бонусну систему на оновлення
рухомого складу. Під час заміни автомобіля, старішого за сім
років, на новий, покупець отримує компенсацію в 2000 євро.
Таким чином, Німеччина досягла дві цілі одночасно: зниження
викидів СО2 за рахунок зменшення споживання палива та підвищення безпеки, з одного боку, та стимулювання продажів
нових автомобілів, а отже підтримки розвитку автомобільної
промисловості – з іншого.20

3.4. Висновки щодо тенденцій в країнах ЄС
Можна відзначити такі тенденції, які мають місце в країнах ЄС:
–– Перехід на систему оподаткування, яка базується радше на
врахуванні об’ємів викидів шкідливих речовин (переважно
СО2, рідше NO2), ніж на визначені розміру податку за показниками, пов’язаними з рівнем екологічності (об’єм двигуна,
вага автомобіля, потужність тощо);
–– «Затягування ременю» допустимого рівня викидів СО2, тобто зменшення суми бонусу (Франція) або зниження оподатковуваного рівня викидів для тієї ж самої суми компенсації
(Австрія);
–– Оподаткування за двома системами:
1) СО2–залежний податок, що розраховується тільки для
авто, зареєстрованих після ухвалення закону (Швеція);
2) поріг оподатковуваних викидів для авто, що були зареєстровані до та після ухвалення податку (Німеччина);

Таким чином, за три роки існування програми (2007–2010 рр.)
середній рівень викидів СО2 у Франції знизився з 149,9
до 130,5 г СО2/км, що нижче за середній показник СО2 для
27 країн Євросоюзу (140,3 г СО2/км).
З 1 січня 2009 р. діє «знижка для великої родини»: якщо родина має більше двох дітей і лише один автомобіль з п’ятьма
сидіннями, то розрахунки викидів СО2 зменшують з розрахунку 20 г/км на кожну дитину починаючи з третьої.

–– Суворіше оподаткування дизельних автомобілів порівняно
з бензиновими, оскільки перші спроби контролювати попит
на транспортні засоби та їх впливи на довкілля здійснювалися шляхом оподаткування палива. Це спричинило збільшення вартості бензину і, відповідно, зростання попиту на
дизельний транспорт (Австрія);
–– Стимулювання оновлення рухомого складу шляхом надання бонусів на утилізацію старих автомобілів (через 15 р.
експлуатації транспортного засобу у Франції, через 7 р. –
у Німеччини) для придбання нових екологічних автомобілів;

Для того, щоб заохочувати населення оновлювати застарілий
рухомий склад, французький уряд запропонував додатковий
«супер-бонус». Якщо власник автомобіля, якому понад 15 років, вирішить придбати новий екологічно-чистий автомобіль,
то він отримає кошти на утилізацію старого авто у розмірі
200 євро з 2013 р.

–– Застосування в більшості європейських країн системи фінансового заохочування: відтермінування стягнення податку протягом перших п’яти років (Швеція) або взагалі звільнення від податку (Іспанія); надання грошової компенсації
грошова компенсація за утилізацію старого автомобіля під
час придбання нового (Німеччина); надання бонусу на купівлю автомобіля з низьким рівнем викидів СО2 (Франція).

19 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18132.xhtml#N1008A

20 http://www.aae-press.ru/j0056/art012.htm
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4. Порівняльний аналіз податків
на транспорт
В цьому розділі наведено порівняльний аналіз розмірів податку, що сплачує власник автомобіля, залежно від рівня викидів СО2 на прикладі автомобілів, що є лідерами продажів
в Україні в різних цінових та технічних категоріях.
У таблиці 4.1 наведено результати розрахунку розміру податку для дев’яти різних марок автомобілів згідно з умовами реєстрації в п’яти різних країнах (Україна, Франція,
Іспанія, Німеччина і Росія). Розрахунки здійснювалися на
основі технічних характеристик автомобіля та ставок податку представлених в розділі 3. За основу взята середня
ринкова вартість автомобіля в Україні 21, також було зроблено припущення, що автомобіль є новим і реєструється
вперше. Значення розмірів податків розраховані в національній валюті країни і представлені в гривнях згідно з курсом НБУ станом на 1 січня 2014 року (100 євро – 1104 грн.
та 100 рублів – 24,5 грн.).
В Німеччині ставка податку враховує як об’єм двигуна так
і рівень викидів СО2, в Іспанії – процент від вартості автомобіля за диференційованою шкалою викидів СО2, а у Фран-

ції – лише рівень викидів СО2. В Україні податкова система
використовує шкалу ставки податку, що залежить від об’єму
двигуна, а Російська Федерація застосовує диференційовану шкалу ставки в залежності від потужності двигуна (вимірюваного в кінських силах). Бралася до уваги шкала ставки
для регіону Москва.
Виникає питання про визначення системи оподаткування,
яка дозволяє найбільш точно враховувати негативний вплив
транспортного засобу на довкілля. Аналіз показав, що ставка податку базується або на об’ємі двигуна, або на його потужності, або безпосередньо на об’ємах викидів СО2. Одним
з аргументів на захист перших двох систем є те, що об’єм
і потужність двигуна безпосередньо пов’язані зі споживанням палива, а тому і з рівнем забруднення атмосферного
повітря. Проте сучасні очисні технології дозволяють значно
знизити рівні забруднення, не змінюючи показники потужності автомобіля. На рис. 4.1 видно, що серед досліджених
марок автомобілів не спостерігається більш-менш чіткої залежності між викидами СО2, об’ємом двигуна і потужністю
автомобіля.

21 За даними сайту http://auto.ria.com/
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Рис. 4.1. Залежність викидів СО2 від об’єму двигуна та потужності автомобіля.
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Таблиця 4.1. Порівняльна таблиця ставок екологічного податку для різних країн ЄС, України та РФ.

89
1798
73
330 000
275 000
147
0
0
374

119
776
66
62 000
51 667
27
0
0
811

139
1600
105
170 000
141 667
131
0
6729
1435

149
1595
115
470 000
391 667
131
3312
18 604
1654

164
1396
107
145 000
120 833
82
11 040
11 781
1942

173
1987
145
300 000
250 000
233
11 040
24 375
2271

177
1597
80
82 000
68 333
131
16 560
6663
2273

195
2199
166
340 000
283 333
258
55 200
27 625
2803

310
5664
381
570 000
475 000
3 660
66 240
70 063
6108

6793

614

977

1070

996

1349

744

1545

14 001
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5. Сценарії розвитку диференційованих
податків на викиди СО2 транспортом в Україні
При розробці кожного сценарію найбільш складним питанням є визначення ставки податку. Кожний сценарій спирається на певну аргументацію щодо вибору розміру ставки
податку, проте це питання потребує подальшого вивчення.
Для точного визначення ставок податку необхідно визначити кінцеву мету щодо бажаного середнього рівня викидів
СО2 автомобілями.
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Сценарії розвитку диференційованих податків на викиди СО2 транспортом в Україні

Сценарій 1. Реформування збору за першу реєстрацію транспортного засобу
Податок, що базується на прогресивній шкалі ставки податку
в залежності від рівня викидів СО2 та застосовується до легкових автомобілів від час кожної реєстрації.

Строк сплати збору: Збір сплачується фізичними та юридичними особами перед проведенням кожної реєстрації транспортних засобів в Україні.

Платники збору: юридичні та фізичні особи, що реєструють
транспортні засоби в Україні.

На рисунку 5.1 представлено розмір збору за реєстрацію
транспортного засобу відносно викидів СО2 для дев’яти марок автомобілів як за існуючої ставкою, так і за запропонованою ставкою. Як видно з графіку, розмір запропонованого
збору не суттєво відрізняється від існуючої для автомобілів
із середнім рівнем викидів, але суттєво відрізняється для
автомобілів з низьким та великим значенням викидів СО2.
Проте, оскільки базою оподаткування є викиди СО2, то розмір податку є пропорційним до рівня викидів.

База оподаткування: рівень викидів СО2; а для автомобілів,
для яких дані про рівень викидів СО2 є недоступними, за базу
оподаткування береться об’єм двигуна.
Ставки збору:
Таблиця 5.1. Диференційована таблиця з фіксованим
розміром ставки збору.
Рівень викидів СО2 (г/км)

Величина податку (в гривнях)

рівень ≤ 120
121 ≤ рівень ≤ 130
131 ≤ рівень ≤ 140
141 ≤ рівень ≤ 150
151 ≤ рівень ≤ 160
161 ≤ рівень ≤ 170
171 ≤ рівень ≤ 180
181 ≤ рівень ≤ 190
191 ≤ рівень ≤ 200
201 ≤ рівень

0
150
300
500
1000
1500
2000
2500
3000
5000

Переваги:
–– привернення уваги користувачів автомобілів до значень
рівня СО2;
–– зниження привабливості автомобілів, що були в користуванні;
–– збільшення надходжень в бюджет за рахунок того, що збір
здійснюється під час кожної реєстрації.
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Рисунок 5.1. Порівняння величини податку до і після запровадження сценарію 1.
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Сценарій 2. Збір на реалізацію транспортного засобу в залежності від вартості
транспортного засобу і рівня викидів СО2
Розмір збору: визначається в залежності від рівня викидів СО2
і відсотка від вартості автомобіля. Податок сплачується одноразово під час реєстрації автомобіля.

Строк сплати збору: Збір сплачується фізичними та юридичними особами перед проведенням кожної реєстрації транспортних засобів в Україні.

Платники збору: юридичні та фізичні особи, що здійснюють
реєстрацію транспортних засобів в Україні.

Переваги:
–– податок одночасно виконує роль податку «на багатство»;
–– чітко відображено принцип «забруднювач сплачує» оскільки ставка збору суттєво збільшується для автомобілів з занадто великим рівнем викидів;
–– захист вразливих верств населення, оскільки власник бюджетного (або старого) авто сплачує менше, ніж власник
дорогого авто при однаковому рівні викидів СО2.

База оподаткування: диференційована таблиця відсотку від
вартості автомобіля в залежності від рівня викидів СО2. Вартість нового автомобіля визначається на основі вартості, до
якої застосовується податок на додану вартість або подібний
податок, а для споживаних автомобілів вартість базується на
ринковій ціні автомобіля на час розрахунку податку.
Ставки збору:
Таблиця 5.2. Диференційована таблиця ставки збору
від вартості транспортного засобу.
Рівень викидів СО2
(г/км)

Розмір податку у відсотках
від вартості транспортного
засобу (%)

< 120 (окрім мотоциклів)
ТЗ що мають один двигун,
що не є ДВС
120 < викид СО2 < 160
160 < викид СО2 < 200
200 ≤ викид СО2

0,0
0,0
0,5
1,0
3,0

грн

г/км
350

Викиди CO2, г/км

16 000

300

Існуючий розмір
податку

14 000

250

Сценарій 2

12 000
10 000

200

8 000

150

6 000
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0
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Рисунок 5.2. Порівняння величини податку до і після запровадження сценарію 2.
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Сценарій 3. Щорічний податок на користування авто в залежності від рівня викиду СО2
і об’єму двигуна
Платники збору: юридичні та фізичні особи, що є власниками
автомобілів, або, в разі оформлення довіреності, той на кого
ця довіреність оформлена.
База оподаткування: для автомобілів, що були вперше зареєстровані на території України до введення сценарію податок
нараховується за об’ємом циліндрів двигуна в куб. сантиметрах відповідно до діючих ставок податку; а для автомобілів,
що були зареєстровані після введення податку, додатково до
ставки збору, що базується на об’ємі двигуна, розраховується розмір податку відповідно до рівня викидів СО2.
Ставки збору: Ставка розраховується як сума розміру збору
згідно таблиці 5.2, а також за кожний грам викиду СО2, що
перевищує встановлену норму (2 грн. за кожен грам СО2 понад 90 г/км).

Строк сплати збору: Збір сплачується щороку, починаючи
з часу реєстрації.
Переваги:
–– Суттєве збільшення надходжень в бюджет за рахунок того,
що збір здійснюється щорічно
–– Не накладає суттєвого додаткового тягара під час покупки
автомобіля
–– Привертає увагу до рівня екологічності автомобіля постійно, а не тільки при покупці
Таблиця 5.4. Приклад зміни розміру податку для двох марок
авто до і після введення сценарію:

Об’єм двигуна
Викиди CO2, г/км

Таблиця 5.3. Ставки збору за об’ємом циліндрів двигуна.
Група

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Об’єм циліндрів двигуна,
см3
до
Від
(включно)

Ставка збору,
гривень за 100 см3 об’єму
циліндрів двигуна

до 1000
1001
1500
1501
1800
1801
2500
2501
3500
3501
4500
4501
5500
5501
6500
понад 6500

3.53
5.88
8.22
11.75
29.38
47
52.88
64.63
70.5

Chevrolet Matiz
(Daewoo)

Toyota Prius

776
119

1798
89

Згідно з діючою ставкою розмір податку складає:
ПодатокMatiz = (776/100)×3,53 = 27,39 грн.
ПодатокPrius = (1798/100)×8,22=147,80 грн.
За умови додаткового оподаткування викидів СО2 розмір
податку буде наступним:
ПодатокMatiz = (776/100)×3,53 + (119 - 90)×2 = 27,39 + 58 =
= 85,39 грн.
ПодатокPrius = (1798/100)×8,22 + 0 = 147,80 грн.
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Рисунок 5.3. Порівняння розміру податку до і після запровадження сценарію 3.
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Додатки
Додаток А. З
 алежність розміру податку від рівня викидів СО2 в країнах Європи, РФ
та Україні
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Рисунок А.1. Залежність розміру податку від рівня викидів СО2 (Франція)
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Рисунок А.2. Залежність розміру податку від рівня викидів СО2 (Німеччина)
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Іспанія
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Рисунок А.3. Залежність розмір податку від рівня викидів СО2 (Іспанія)
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Рисунок А.4. Залежність розміру податку від рівня викидів СО2 (Росія)
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Рисунок А.5. Залежність розміру податку від рівня викидів СО2 (Україна)
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«За останні десять років парк автомобілів в Україні
зазнав значних якісних змін, внаслідок чого
малолітражні екологічно прийнятніші автомобілі
були витіснені з ринку великогабаритними авто,
які справляють більше негативних впливів на довкілля,
насамперед, через значні об’єми викидів шкідливих
речовин в атмосферу».
«Фактично на даний момент в Україні не існує
жодного фіскального інструменту, який би діяв
за принципом «забруднювач сплачує», тобто
передбачав би оподаткування власників автомобілів
відповідно до обсягів викидів шкідливих речовин їхніми
транспортними засобами в атмосферу».
«Спеціальне мито, що було запроваджено 2013 р.,
призводить до зростання вартості саме малолітражних
автомобілів, залишаючи автомобілі з об’ємом двигуна
понад 2200 см3 поза нарахуванням мита. Автомобілі
даної категорії переважно належать до преміум класу.
Це призводить до ефекту дискримінації населення
з середнім рівнем доходів і нівелює дію принципу
«забруднювач сплачує».

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ
Вул. Паньківська 6-б, м. Київ 01 033
Тел: (044) 238-62-60, тел./факс (044) 238-62-59
necu@necu.org.ua, www.necu.org.ua
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