Інформаційне
агентство
«Центр
журналістських розслідувань»
редактору Шевченко Анастасії
м.Київ, вул.Омеляновича-Павленка,
буд.46б, кв.1130
Про надання інформації

Головне управління ДФС у Херсонській області у відповідь на Ваш
запит від 16.03.2018 (вхідний № 5/ЗПІ від 16.03.2018) щодо надання інформації
стосовно сплати екологічного податку ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ "ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС", 32785994 на
території Чаплинського району Херсонської області в межах компетенції
повідомляє наступне.
1. Щодо визначення категорії екологічної безпеки об’єктів підприємства
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ
ПРОДАКТС", 32785994, інформації про рівень забрудненості, яке повідомляє
підприємство, та проведення перевірок з цих питань
Питання визначення категорії екологічної безпеки об’єктів регулюється
Законом України «Про екологічну експертизу», державний контроль
здійснюється місцевими радами та їх виконавчими органами, Міністерством
екології та природних ресурсів України, його органами та іншими спеціально
уповноваженими державними органами.
Вказане питання не відноситься до компетенції органів Державної
фіскальної служби України.
2. Щодо визначення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС", 32785994 платником екологічного
податку, останніх сплачених підприємством сум даного податку.
Як визначено розділом VІІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ),
платниками екологічного податку є суб'єкти господарювання, …, під час
провадження діяльності яких на території України і в межах її
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони

здійснюються розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів)
відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях
(об'єктах) суб'єктів господарювання) (пп.240.1.3 п.240.1 ст.240 ПКУ).
Об'єктом та базою оподаткування екологічного податку, що
справляється за розміщення відходів, є обсяги та види (класи) розміщених
відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що
розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання (пп.
242.1.3 п. 242.1 ст. 242 Кодексу).
Суми податку, який справляється за утворення відходів, обчислюється
платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів розміщення
відходів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів (пункт 249.6 статті 249).
Одночасно, пунктом 250.9 статті 250 ПКУ передбачено: якщо платник
податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів
забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних
відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен
повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування
джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році
об'єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку
зобов'язаний подавати податкові декларації відповідно до цієї статті Кодексу.
У 2015-2017 роках ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
"ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС", 32785994 згідно з п. 250.9 ст. и250
ПКУ подано заяви про те, що підприємство не планує здійснення викидів,
скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних
відходів у зв’язку з тим, що на підприємстві відсутня виробнича діяльність.
Починаючи з 2015 року податкові декларації з екологічного податку
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ
ПРОДАКТС", 32785994 до Чаплинського відділення Херсонської ОДПІ не
надавались.
Останні податкові декларації з екологічного податку подані
підприємством до Чаплинського відділення Херсонської ОДПІ за податкові
періоди 2014 року, згідно з якими задекларовано податкові зобов’язання за
розміщення відходів на загальну суму 374,6 тис.грн.
Додатково повідомляємо, що згідно з пунктом 250.3 статті 250 ПКУ,
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони навколишнього природного середовища, орган виконавчої влади
Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного
середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні
адміністрації до 1 грудня року, що передує звітному, подають до
контролюючих органів переліки підприємств, установ, організацій, фізичних
осіб - підприємців, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди,
спеціальне водокористування та розміщення відходів, а також направляють
інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що настає за
кварталом, у якому такі зміни відбулися.
Згідно з листом Департамента екології та природних ресурсів
Херсонської облдержадміністрації від 28.11.2014 №02-10/969, у зв’язку з

набранням чинності Закону України від 09.04.2014 №1193- VІІ, дозвіл на
розміщення відходів та ліміти на їх утворення і розміщення виключено з
переліку дозвільних документів, а суб’єкти господарювання повинні мати
дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, порядок видачі
якого визначається Кабінетом Міністрів України.
З цього періоду інформація про видані дозволи на розміщення відходів
до ГУ ДФС у Херсонській області, в тому числі по ПРИВАТНОМУ
АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС",
32785994, не надходила.
Крім того, у зв’язку з окупацією АР Крим, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЮКРЕЙНІАН
КЕМІКАЛ
ПРОДАКТС",
32785994
перереєстровано на материковій частині України (м.Київ, офіс Великих
платників податків) 02.04.2014.
Статтею 63 ПКУ визначено загальні положення щодо обліку платників.
Як визначено п.63.3 ст.63 ПКУ, з метою проведення податкового контролю
платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих
органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів
юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за
місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого
майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або
через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).
Платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних
контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку,
повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з
оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з
порядком обліку платників податків. Заява про взяття на облік платника
податків за неосновним місцем обліку подається у відповідний контролюючий
орган протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу,
реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття об'єкта чи підрозділу,
через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню.
Згідно з реєстраційними даними платника, сформованими за наданою
заявою форми 20-ОПП, об’єкти оподаткування, розташовані на території
Херсонської області, по даному підприємству відсутні.
3. Щодо аргументації ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС", 32785994 стосовно несплати
екологічного податку.
Згідно з повідомленнями підприємства, екологічний податок не
сплачується у зв’язку з тим, що на підприємстві була відсутня виробнича
діяльність (окупація території АР Крим), та згідно з положеннями п.250.9
ст.250 ПКУ підприємством надавалась до органу ДФС за місцем розташування
джерел забруднення заява про відсутність об’єктів оподаткування з
екологічного податку у звітних роках.
4. Щодо звернень до суду з питання несплати
ПРИВАТНИМ
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС",
32785994 екологічного податку.

Питання повноти визначення платниками податкових зобов’язань
перевіряється в ході проведення їх документальних планових та позапланових
перевірок. Інформація про проведені документальні планові та позапланові
перевірки ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮКРЕЙНІАН
КЕМІКАЛ ПРОДАКТС", 32785994 в ГУ ДФС у Херсонській області відсутня,
оскільки підприємство перебуває на обліку в Офісі великих платників
податків.
5. Щодо визначення екологічної загрози
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС",
32785994 для Херсонської області .
Вказане питання не відноситься до компетенції органів Державної
фіскальної служби України.
Заступник начальника

Ракитська 427650

Н.М.Невдах

