
Пропозиції Національного екологічного центру України по реформуванню податку на
транспортні засоби

Наприкінці року ВР прийняла зміни в оподаткуванні автомобілів. Власники

«розкішних» автомобілів віком до 5 років (для бензинових двигунів - 3000 куб. см; - для

дизельних двигунів – 2500 куб см )  тепер щорічно сплачуватимуть 25 000 грн. Були

підвищенні акцизи на ввезення автомобілів та введені спеціальні мита. Натомість, збір за

першу реєстрацію транспортного засобу та екологічний збір було скасовано.

Національний екологічний центр України вітає урядову ініціативу з проведення

податкової реформи та спробу впровадження податку на майно, зокрема, транспортного

податку (ст. 267 Податкового Кодексу від 1 січня 2015 року). Ми підтримуємо концепцію того,

що застосування податків на транспортні засоби допомагають вирішувати економічні,

соціальні та екологічні проблеми, які на сьогодні актуальні в Україні.

Втім, якщо податок на транспортні засоби не враховує так звані «побічні ефекти»:

забруднення повітря, затори, використання доріг та проблему глобального потепління, яка

спричиняється викидами від транспорту, це призводить до того, що розподіл податків у

транспортній системі відбувається неефективно та несправделиво.  Для того, аби розподіл

податків відбувався ефективно, податок на транспортні засоби має відповідати принципу

міжнарождного екологічного права «забруднювач сплачує» (Декларація сталого розвитку,

1992, Ріо-де-Жанейро).

Зокрема, в запропонованому податку на транспортні засоби ми вбачаємо наступні

недоліки - введений транспортний податок не враховує екологічної складової, а об’єм

двигуна не є прямим показником як рівня забруднення, так і «престижності автомобіля».
Так, наприклад, більшість дорогих марок, таких як BMW X5, Porshce, Mercedes Benz ML class,

Lexus MX, Maserati не підпадають під оподаткування. В той же час є гібрідні автомобілі, що

мають великий об’єм двигуна, але середні викиди забруднюючих речовин.

На сьогодні в Україні немає жодного фіскального інструмента, який мав би
екологічний ефект, призводив до скорочення викидів в секторі автотранспорту та мотивував

би споживачів купляти більш економічні автомобілі. Всі існуючі донедавна екологічні збори

та акцизи на паливо та автомобілі були занизькими або мали опосередкований екологічний

ефект.

Наша пропозиція - реформувати систему оподаткування, яка
розраховуватиметься в залежності викидів СО2 автомобіля, як це діє в усіх країнах ЄС.

Такий підхід до стягнення податку є більш соціально справедливим аніж той, який залежить

від об’єму двигуна.
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Впровадження податку на викиди СО2 автомобіля призведе до таких ефектів:

- Економічний (зменшення енергетичної залежності від імпорту нафтопродуктів,
збільшення надходжень в бюджет);

- Екологічний (зміна структури автопарку на більш екологічно дружні автомобілі з
меншими викидами, покращення якості повітря у містах);

- Соціальний (зменшення ризику таких захворювань, як астма, ракові пухлини, алергія).

На основі вивченого досвіду з оподаткування в семи європейських країнах (детальніше

це описано в нашому дослідженні «Фіскальні методи регулювання викидів СО2

автотранспортом в Україні». Режим доступу: http://necu.org.ua/wp-

content/uploads/Transport_UA_v4.pdf ) ми пропонуємо варіанти впровадження податку на СО2

в Україні для легкових автомобілей:

 Податок на викиди СО2 автомобіля, що стягується при першій реєстрації;

 Податок на викиди СО2 автомобіля, що стягується при першій реєстрації, та залежить

від його вартості

Пропозиція 1. Податок на викиди СО2 автомобіля, що стягується при першій реєстрації

Податок або бонус (в залежності від рівня викидів СО2 автомобіля) пропонується стягувати

при першій реєстрації автомобіля:

Накопичувальна
система

Шкала викидів
СО2, г/км

Ставка податку, грн Максимальна
ставка податку для
кожної категорії, грн

Бонус [71-80] -250 грн./г
(гібрид -500 грн./г)

2500 грн
(гібрид 5000 грн)

[81-100] - 150грн ./г
(гібрид -250 грн./г)

3000 грн.
(гібрид 5000грн.)

- [101-120] 0 0
Податок [121-130] +1000 1000

[131-140] +1500 1500+ попередня
категорія

[141-150] +2000 2000+ попередня
категорія

[151-160] +2500 2500+ попередня
категорія

[161-170] +3000 3000+ попередня
категорія

[171-180] +3500 3500+ попередня
категорія

> 180 400 грн./г Максимум 10% від
вартості, без
врахування податків
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За досвідом оподаткування автомобілей у Франції, яке відбувається вже більше семи років,

найбільш практичним шляхом стягнення податку є  додавання чи віднімання розрахованої

ставки податку від ПДВ.

Пропозиція 2. Податок на викиди СО2 автомобіля, що стягується при першій реєстрації,
та залежить від його вартості

Розрахунок податку пропонується здійснювати згідно запропонованої схеми:

Рівень викиду СО2 Розмір податку у відсотках від вартості
ТЗ1

< 160 г/км (окрім мотоциклів) 0%
160 г/км < викид СО2 < 200 г/км 4,75%-5%
200 г/км < викид СО2 < 250 г/км 9,75-10%
250 г/км ≤ викид СО2 14,75-15%

Приклад розрахунку податку для деяких марок автомобілей приведено нижче у таблиці:

Марка авто та рік випуску Рівень СО2г/км Середньоринкова

вартість, грн.

Ставка податку,

грн.

BMW X5 xDrive50i 2014 292 989 502,84 148425,4

Ssang Yong Rexton 2.7

5дв. (c 2011 г. – 2013 г.

229 367567,62 36756,76

Lada Niva 2013 ~177 82634,18 4131,709

Аргументи на користь впровадження податку на автомобілі в залежності від викидів

СО2 та середньоринкової вартості:

- В Україні вже існувала схема збору податків при реєстрації автомобілів, тому

повернутися до подібної процедури буде відносно легким адміністративним кроком;

- Податок, який розраховуватиметься на основі середньоринкової вартості автомобіля,

дасть можливість автовласникам сплачувати по мірі своїх фінансових можливостей,

відповідно до вартості автомобіля. Оцінювання середньоринкової вартості автомобіля

вже практикувалося в Україні при сплаті відрахування в Пенсійний фонд при

перереєстрації авто. Щоквартально Мінекономрозвитку проводить оцінку автомобілей,

враховуючи при розрахунках вартості марку авто, рік випуску та пробіг. Таким

калькулятором можна скористатися прямо на сайті Міністерства:

http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA ;

1 Розмір податку може обговорюватися
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- Такий підхід відповідатиме принципу справедливості, матиме екологічну складову та

виконуватиме свою функцію податку на «розкіш»;

- Власники дорогих автомобілей з високим рівнем викидів сплачуватимуть більшу суму,

чим активніше наповнюватимуть бюджет.

Де можна брати інформацію по викидах СО2?

Інформація про викиди СО2 автомобілей, відповідно до його марки можна отримати на

сайті Адеме (французька державна агенція з реалізації політики в сфері охорони

навколишнього середовища, енергетики та сталого розвитку) http://carlabelling.ademe.fr/

Дані про викиди СО2, забруднюючих речовин в атмосферу (регульовані під Євро),

технічні характеристики транспортних засобів та енергетичний клас автомобіля надходять від

автовиробники та Технічного Союзу автомобільних та мотоциклетних засобів (UTAC).

Автомобілі (зокрема українського або російського виробництва), для яких інформація

по викидах СО2 недоступна по всіх виробниках, може розраховуватися наступним чином:

Витрата
(л/100км)

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0

Викиди CO2

(г/км)
72 84 96 108 120 144 168 191

Енергетичний
клас

A+ A A B C D E E

Наприклад

Peugeot

108
208 (1.0 и 1.4

HDi)
308 1.6 HDi
508 и 3008 hybrid

208
(1.2)
308

(1.2)
301 (1.6

HDi)
2008

308
(1.6)
301

(1.2)
Partner

508
(1.6)
RCZ

(1.6)

508 (2.2 HDi)

Приклад теоретичного розрахунку викидів СО2 для автомобілів з дизельним двигуном в залежності від його
споживання (викиди СО2 для бензинових двигунів трохи вищі)

Хочемо звернути вашу увагу на те, що ставки до обрахування податку, які

пропонуються, наведені для наочності розрахунків, не є кінцевими пропозиціями та можуть

обговорюватися і варіюватися.

Контакти: Марія Сторчило
storchilo@necu.org.ua
+38 093 005 27 61


