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Наявність залежності між обсягом споживання 
енергетичних ресурсів та масштабом завданої 
навколишньому середовищу шкоди посилює ак-

туальність питання ефективності використання енерго-
ресурсів у рамках вирішення глобальної проблеми охо-
рони довкілля. Зменшення негативного впливу на до-
вкілля певною мірою може забезпечуватися за рахунок 
як впровадження додаткових природоохоронних техно-
логій, так і скорочення обсягу спожитих енергоресурсів 
у результаті підвищення ефективності їх використання.

У багатьох випадках підвищення ефективності ви-
користання енергоресурсів виступає засобом скорочен-
ня обсягів забруднення. При цьому ключовими, в рамках 
оцінки результативності таких заходів, виступають саме 
екологічні індикатори. Водночас використання заходів, 
спрямованих безпосередньо на стимулювання ефективно-
го використання енергоресурсів, також сприятиме скоро-
ченню негативного впливу, однак екологічна складова за 
таких умов буде лише непрямим результатом їх реалізації.

Поширеність практики впровадження засобів 
стимулювання підвищення ефективності використан-
ня енергоресурсів, за рахунок використання яких здій-
снюється прямий стимулюючий вплив на реалізацію 
природоохоронної діяльності, зумовлено глобальним 
характером екологічних проблем. Найбільш поширени-
ми у світовій практиці важелями регуляторного впливу 
у відповідній сфері можна вважати застосування еколо-
гічних податків (прямих і апроксимованих).

Метою статті є дослідження сучасного стану і 
тенденцій розвитку екологічного оподаткування у кра-
їнах ЄС та в Україні. Вирішення поставленого завдання 
дає можливість виявити потенційні напрями вдоскона-
лення екологічного оподаткування в Україні.

Завдяки запровадженню екологічних податків від-
бувається збільшення вартості споживання енергетич-
них ресурсів, що сприяє активізації заходів щодо підви-
щення ефективності їх використання. Залежно від типу 
суб’єктів реалізація регулюючого впливу зазначених ва-
желів може мати певні специфічні умови.

Збільшення вартості споживання енергетичних ре-
сурсів під впливом екологічного оподаткування є резуль-
татом «інтерналізації» [1] негативних зовнішніх проявів 
(екстерналій) в ринковий механізм. Негативний зовніш-
ній прояв при цьому визначається оцінкою обсягу, що пе-
ревищує природні можливості асиміляції, які вважаються 
умовно безкоштовними. Перенесення загальних витрат 
від забруднення довкілля на ціну готової продукції (енер-
горесурсу), яке, фактично, відбувається шляхом підви-
щення податкового навантаження, дозволяє забезпечити 
розподіл соціальної відповідальності між індивідуальни-
ми споживачами залежно від обсягу їх споживання. 

Залежно від типу взаємозв’язку між об’єктом опо-
даткування та завданою шкодою екологічні податки 
можна класифікувати на прямі (прямі пігуанські по-
датки), які залежать від фактичного обсягу забруднен-
ня, та непрямі (апроксимовані пігуанські податки), за-
лежність від обсягу викидів яких є не прямою, а умов-
ною. Це зумовлено різною «екологічною ефективністю 
апроксимованих податків, що залежить від наявності 
взаємозв’язку між об’єктом оподаткування та шкодою, 

завданою внаслідок використання товарів, що склада-
ють такий об’єкт» [2, с. 550]. Варто відзначити, що в разі 
існування тісного зв’язку ефективність прямих і непря-
мих екологічних податків має бути однаковою.

Використання прямих екологічних податків (за за-
бруднення) дає можливість стримувати негативний вплив 
на довкілля. При цьому розмір податкового зобов’язання 
залежить від обсягу та рівня небезпечності забруднюючих 
речовин, які потрапили до певного середовища (повітря, 
вода, ґрунт). Стимулюючий прояв непрямих екологічних 
податків зосереджено, переважно, на скороченні обсягу 
реалізації товарів та послуг, виробництво або споживан-
ня яких негативно впливає на стан навколишнього при-
родного середовища. При цьому відсутній тісний зв’язок 
об’єкта оподаткування з масштабом негативного впливу, 
тобто розмір податкового зобов’язання не залежить від 
інтенсивності природоохоронних заходів платника не-
прямих екологічних податків.

Якщо розмір екологічного збитку залежить не 
лише від об’єкта, але й від інших факторів, вва-
жається, що прямі екологічні податки здійсню-

ють більший стимулюючий вплив. При цьому різниця 
ефективності зростатиме разом зі зменшенням тісноти 
залежності розміру шкоди від об’єкта. Як приклад інших 
факторів, які можуть впливати на розмір екологічного 
збитку, можна навести використання природоохорон-
ного обладнання (фільтрів, каталізаторів та ін.). Отже, 
забезпечити зменшення загального обсягу викидів мож-
на за рахунок як скорочення обсягу споживання енерге-
тичних ресурсів, так і впровадження природоохоронних 
засобів, які дозволяють скоротити обсяг викидів на оди-
ницю їх споживання (рис. 1).

Непрямі екологічні податки виступають засобом 
впливу на обсяг споживання (використання) енергоресур-
сів, у той час як прямі – реалізують обидва напрями. Ви-
користання прямих екологічних податків дає можливість 
стимулювати вибір найбільш прийнятного для платника 
варіанта скорочення викидів, у тому числі й за рахунок 
підвищення ефективності використання енергоресурсів.

Варто відзначити наявність окремого підходу 
щодо класифікації платежів у рамках екологічного опо-
даткування, який використовується Єврокомісією у 
відповідності до Європейської системи рахунків (ESA). 
Екологічним податком, у рамках цього підходу, вважа-
ється податок, базою оподаткування якого є «фізична 
одиниця чого-небудь, що має доведений специфічний 
негативний вплив на навколишнє середовище» [3, с. 304].  
При цьому, незалежно від основної мети запровадження 
таких податків (фіскальна чи природоохоронна), вони 
вважаються екологічними. Основну увагу, в рамках та-
кого підходу, сфокусовано на можливості впливати на 
вартість робіт і ціну продукції, які мають негативний 
вплив на навколишнє середовище. Екологічний ефект 
цієї категорії податків проявляється за рахунок їх здат-
ності впливати на вартість продуктів та інтенсивність 
діяльності в поєднанні з еластичністю попиту.

Переважна більшість екологічних податків на-
лежить до категорії непрямих податків (податків на 
споживання), однак в окремих випадках – податків на 
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Зменшення забруднення  

Скорочення споживання
енергоресурсів  

Використання
природоохоронних заходів  

Апроксимовані
екологічні податки

 Прямі
екологічні податки

 
  

1 – прямий вплив; 2 – непрямий вплив

12

Рис. 1. Вплив екологічних податків на зменшення забруднення довкілля.
примітка: 1 – прямий вплив; 2 – непрямий вплив.

капітал (податок з власників транспортних засобів). 
Варто також відзначити, що ПДВ, у частині товарів (ро-
біт, послуг), під час виробництва яких здійснюється не-
гативний вплив на довкілля, не віднесено до категорії 
екологічних податків, оскільки ним оподатковується 
переважна більшість товарів (робіт, послуг). Згідно із 
зазначеним підходом екологічні податки включають три 
категорії (рис. 2).

Категорія «Енергетичні податки» включає подат-
ки на енергоресурси, які використовуються рухомими 
споживачами (як моторне паливо для різних видів тран-
спорту) та стаціонарними споживачами. Основними ви-
дами енергоресурсів, які використовуються як моторне 
паливо для транспорту, виступають бензин та дизельне 
паливо. До переліку енергоресурсів для стаціонарного 
споживання віднесено: мазути, природний газ, вугілля, 
електроенергію.

Варто відзначити, що податки за викиди CO2 та-
кож віднесено до категорії енергетичних, хоча за 
своєю сутністю вони є прямими податками за за-

бруднення. Це зумовлено особливостями ведення ста-
тистики податкових надходжень у країнах ЄС.

Транспортні податки (окрім податків на моторне 
паливо), як категорія екологічних податків, поєднують 
податки, пов’язані з володінням або користуванням ав-
томобільних транспортних засобів (автобусів, вантаж-
них і легкових автомобілів, причепів, напівпричепів). 
До цієї категорії екологічних податків також відносять 

ЕКОЛОГІЧНІ ПОДАТКИ  

Транспортні податки
(окрім податків на моторне

паливо)

 

 
Енергетичні податки  

Податки за забруднення /
ресурсні податки 

Рис. 2. Класифікація екологічних податків у ЄС

податки на інші транспортні засоби (наприклад, літаки) 
і пов’язані транспортні послуги (мито на чартерні рейси, 
податок, що сплачується авіапасажирами за переліт) у 
разі, якщо вони відповідають загальним критеріям еко-
логічних податків.

Транспортні податки можуть справлятися з пев-
ною періодичністю (щорічний податок за користування 
дорогами), а також у разі настання певної події (імпорт 
або продаж транспортного засобу). До цієї категорії еко-
логічних податків не включають податок на бензин, ди-
зельне паливо та інші види моторного палива, оскільки 
зазначені платежі віднесено до енергетичних податків.

Екологічна спрямованість транспортних податків 
може забезпечуватися за рахунок диференціації ста-
вок залежно від масштабів шкоди, яку буде завдано до-
вкіллю в процесі експлуатації певного транспортного 
засобу. З метою підвищення рівня екологічної безпеки 
транспортних засобів можуть використовуватися піль-
ги щодо транспортних податків.

Остання група екологічних податків поєднує дві 
підгрупи: податки на забруднення і ресурсні податки. 
Першу складають податки на визначений або розрахо-
ваний обсяг забруднення певного середовища (повітря-
ного, водного), розміщення відходів та шумове забруд-
нення, окрім податку за викиди СО2, який віднесено до 
категорії енергетичних податків. До другої підгрупи – 
ресурсних податків – включають усі податки, пов’язані з 
видобуванням або використанням природних ресурсів.

http://www.business-inform.net
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У рамках дослідження екологічних аспектів сти-
мулювання підвищення ефективності використання 
енергоресурсів основну увагу варто зосередити саме на 
енергетичних податках як одного з найбільш поширених 
та дієвих важелів регуляторного впливу на відповідні 
процеси. У структурі надходжень екологічних податків 
країн ЄС у 2014 р. енергетичні податки мали найбільшу 
питому вагу (рис. 3) [3, р. 272].

1
263,0

млрд євро
(76,5%)

2

68,4
(19,9%)

млрд євро

3

12,3
млрд євро

(3,6%)

343,7
млрд євро

Рис. 3. Структура надходжень екологічних податків у ЄС, 2014 р.
примітка: 1 – енергетичні податки; 2 – транспортні податки (окрім податків на моторне паливо); 3 – податки за забруднення і ресурсні 
податки.

Переважну більшість у структурі надходжень 
енергетичних податків країн ЄС (69,2 %) ста-
новлять податки на моторне паливо. До цієї 

підкатегорії енергетичних податків віднесено податки 
на енергоресурси, які використовуються виключно як 
моторне паливо для транспортних засобів. 

Класифікація енергетичних податків на дві групи – 
податки на моторне паливо для транспортних засобів ті 
інші енергетичні податки – зумовлено необхідністю від-
стеження та контролю сукупного рівня податкового на-
вантаження на споживання різних видів енергоресурсів 
окремо у сфері транспорту та стаціонарного споживання. 
До переліку об’єктів оподаткування енергетичних подат-
ків віднесено: етилований бензин; неетилований бензин; 
дизельне паливо; зріджений нафтовий газ і метан; мазут; 
природний газ; вугілля і кокс; електроенергію.

Переважання податків на моторне паливо для 
транспортних засобів у структурі надходжень енерге-
тичних податків є характерним для більшості країн ЄС 
(рис. 4). Для восьми країн значення цього показника пе-
ревищує 90%. Найнижчий рівень частки податків на мо-
торне паливо (від 38,4% до 63,8%) мають Греція, Данія, 
Італія, Нідерланди та Швеція. Порівнюючи фіскальну 
значимість енергетичних податків, слід відзначити на-
явність суттєвих відмінностей серед країн ЄС.

Найнижчий рівень частки енергетичних податків у 
загальному обсязі податкових надходжень характерний 
для таких країн, як Австрія, Бельгія, Німеччина, Фран-
ція та Швеція (2,7% – 4,4%). Водночас у Болгарії, Греції та 
Словенії за рахунок справляння енергетичних податків 
забезпечується понад 8% загального обсягу податкових 
надходжень.

Варто зазначити, що висока питома вага енерге-
тичних податків у структурі податкових надходжень од-
нієї з країн може бути наслідком як застосування більш 
високих ставок (у межах встановлених для країн ЄС 
обмежень), так і наявності більшої бази оподаткування 
(обсягу споживання енергоресурсів).

Для визначення існуючого рівня податкового на-
вантаження на споживання енергоресурсів викорис-

товується показник імпліцитної ставки оподаткування 
(Implicit tax rate on energy) [4]. Показник імпліцитної 
ставки оподаткування енергоресурсів розраховується 
як співвідношення загальної суми надходжень енерге-
тичних податків та обсягу кінцевого споживання усіх 
видів енергоресурсів, вираженого у тонах нафтового ек-
віваленту (далі – т. н. е.).

Відповідно до методичного підходу, представленого 
у звітах Єврокомісії [3], базою розрахунку імплі-
цитної ставки оподаткування енергоресурсів може 

виступати обсяг надходжень енергетичних податків як у 
фактичних цінах (номінальна імпліцитна ставка), так і у 
постійних цінах базового року (реальна імпліцитна став-
ка). Базовим роком, при цьому, вважається 2000 р. Дина-
міку імпліцитної ставки оподаткування енергоресурсів 
країн ЄС у 2002–2014 рр. представлено на рис. 5.

Динаміка показника реальної імпліцитної ставки 
оподаткування енергоресурсів відображає відчутність 
податкового навантаження для платників з урахуван-
ням зростання вартості енергоресурсів. Представлені 
на рис. 5 дані дають підстави стверджувати про суттєве 
посилення рівня податкового навантаження протягом 
останніх років періоду, що досліджується. Наявність 
стійкої тенденції зростання імпліцитної ставки оподат-
кування енергоресурсів (як номінальної, так і реальної) 
свідчить про посилення регуляторного впливу екологіч-
ного оподаткування у сфері ЕВЕ країн ЄС. Варто також 
відзначити наявність суттєвих варіацій значень відпо-
відного показника між країнами. Максимальне значен-
ня номінальної імпліцитної ставки оподаткування енер-
горесурсів мають Данія та Італія (456 і 421 євро/т. н. е. 
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Рис. 4. Структура надходжень енергетичних податків у ЄС
примітка: 1 – податки на моторне паливо для транспортних засобів; 2 – інші енергетичні податки.

відповідно), а мінімальне – Словаччина та Болгарія (111 
і 113 євро/т. н. е. відповідно).

Енергетичне оподаткування представлено різни-
ми видами податків у всіх країнах ЄС. Процес реформу-
вання екологічного оподаткування відбувається досить 
інтенсивно і враховує актуальні для певної країни прі-
оритети у сфері природоохоронної політики та енерге-
тичної безпеки. Основні зміни, які відбулись у країнах 
ЄС в рамках процесу реформування екологічних подат-
ків протягом останніх років, представлено в табл. 1.

Наведені дані свідчать про те, що регулюючий 
вплив екологічних податків реалізовано переважно за 
рахунок диференціації ставок. Основною тенденцією, 
яка простежується у ЄС протягом останніх років, є по-
силення рівня податкового навантаження на споживан-
ня традиційних видів енергоресурсів і одночасне сти-
мулювання зміни структури їх споживання. Зокрема, 
йдеться про підвищення ставок акцизного податку на 
моторне паливо (бензин і дизельне паливо), а також ви-

ключення з переліку об’єктів оподаткування транспорт-
ними податками автомобілів, обладнаних електродви-
гунами (Данія, Угорщина). 

В Україні екологічне оподаткування, за рахунок яко-
го може здійснюватися регуляторний вплив на 
ЕВЕ домогосподарствами, представлено в усіх ка-

тегоріях розглянутої класифікації. Зміни, що відбулися 
протягом останніх років у рамках спрощення податко-
вої системи, суттєво позначилися на структурі екологіч-
ного оподаткування. Зокрема, з 2015 р. скасовано: збір 
за першу реєстрацію транспортного засобу; екологічний 
податок, що справлявся за викиди в атмосферне пові-
тря забруднюючих речовин пересувними джерелами за-
бруднення в разі використання палива. 

Законом України № 1791-VIII [5] було також скасо-
вано акцизний податок з роздрібного продажу пального. 
Таким чином, із січня 2017 р. пальне, яке було відпущене 
через АЗС/АГЗС, не підлягає оподаткуванню акцизним 
податком.

http://www.business-inform.net
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Рис. 5. Динаміка імпліцитної ставки оподаткування енергоресурсів країн ЄС.
примітка: 1 – номінальна; 2 – реальна.

таблиця 1

Заходи, щодо реформування екологічного оподаткування у країнах ЄС

Категорія екологічних 
податків Країна Дата запро-

вадження Сутність

1 2 3 4

Енергетичні податки

Бельгія 11.2015 р. Підвищення ставки акцизного податку на дизельне паливо

Болгарія 01.2016 р. Підвищення ставок акцизного податку на рідкі види палива.  
Звільнення від оподаткування акцизним податком біогазу.

Естонія

02.2016 р. Підвищення ставок акцизного податку на дизельне паливо 
(на 14%) і бензин (на 10%)

01.2017 р. Підвищення ставок акцизного податку на дизельне паливо  
і бензин на 10%

01.2018 р. Заплановано підвищення ставок акцизного податку  
на дизельне паливо і бензин на 10%

Латвія 01.2016 р. Підвищення ставок акцизного податку на моторне паливо

Литва 01.2016 р. Запровадження акцизного податку на природний газ, який 
використовується для опалення

Португалія 02.2016 р. Підвищення ставок акцизного податку на дизельне паливо  
і бензин на 6 євроцентів/л

Фінляндія 01.2016 р. Підвищення ставки податку на викиди CO2

Швеція
08.2016 р. Зменшення ставки акцизного податку на біопаливо

2016–2018 рр. Поетапне підвищення ставок податку на викиди CO2  
в частині палива, яке використовується для опалення оселі

Транспортні податки

Данія

01.2016 р.
Зменшення розміру реєстраційного збору в разі придбання 
нового автомобіля. Додаткова диференціація ставки збору 
залежно від технічних параметрів авто

2016–2020 рр.

Автомобілі, обладнані електродвигунами, виключено  
з переліку об’єктів, з яких справляється реєстраційний збір. 
Заплановано поетапне підвищення ставки для таких транс-
портних засобів 

Угорщина 01.2016 р.
Автомобілі, обладнані електродвигунами, виключено  
з переліку об’єктів справляння мита, податку за реєстрацію 
та податку з власників транспортних засобів
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Закінчення табл. 1

1 2 3 4

Фінляндія

01.2016 р. Підвищення базових ставок транспортного податку для лег-
кових автомобілів і мікроавтобусів збільшено на 36,5 євро

2016– 2019 рр.
Щорічне поетапне скорочення ставок транспортного  
податку стосовно транспортних засобів, викиди яких  
не перевищують 140 г/км

Податки за забруднення / 
ресурсні

Литва 01.2016 р Запровадження податку на сміттєзвалища

Фінляндія 01.2016 р. Підвищення ставок податку на відходи

Слід відзначити, що скасування податків (оподат-
кування окремих видів операцій) було компенсо-
ване за рахунок підвищення ставок інших подат-

ків. Так, відміна екологічного податку, що справлявся за 
викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 
пересувними джерелами забруднення, у разі викори-
стання палива було компенсоване за рахунок підвищен-
ня ставки акцизного податку за відповідними об’єктами. 
Скасування із січня 2017 р. акцизного податку з роздріб-
ного продажу пального супроводжувалося збільшенням 
ставок акцизного податку на пальне для виробників, 
імпортерів та осіб, що реалізують пальне (для остан-
ніх – при перевищенні обсягів реалізації над обсягами 
придбання). Таким чином, забезпечується збереження 
рівня податкового навантаження на споживання енер-
горесурсів. Ставки акцизного податку на основні види 
палива та електроенергію, встановлені із січня 2017 р.  
в Україні та країнах ЄС, представлено в табл. 2.

Слід зазначити, що в табл. 2 наведено узгоджені мі-
німальні ставки, встановлені законодавством ЄС. Кож-
на з країн має можливість збільшувати зазначені ставки 
залежно від існуючих пріоритетів і потреб. Варто також 
відзначити, що у країнах ЄС ставки енергетичних по-
датків (акцизів на паливо та електроенергію) диферен-
ційовано залежно від сфери споживання. Представлені 
в табл. 2 дані дають підстави стверджувати про те, що 
ставки акцизного податку, які діють в Україні у 2017 р., 
приблизно вдвічі нижчі, ніж мінімально встановлений 

таблиця 2

Ставки енергетичних податків в Україні та ЄС у 2017 р.

Енергоресурси Одиниця виміру

ЄС (мінімальні ставки)

Українау разі використання 
як моторного палива

у разі некомерційного 
використання для 
обігріву та в побуті

Етилований бензин євро/1000 л 421 – 213,5

Неетилований бензин євро/1000 л 359 – 213,5

Газойль євро/1000 л 330 21 139,5

Гас євро/1000 л 330 0 183

Скраплений газ 125 євро/1000 кг 0 52 євро/1000 л

Природний газ євро/ГКал 2,6 0,3 –

Мазут євро/1000 кг – 15 139,5 євро/1000 л

Вугілля і кокс євро/ГКал – 0,3 –

Електроенергія – 1,0 євро/МВт-год 3,2%

Джерело: складено за [6–8].

рівень для країн – учасниць ЄС. Крім того, в Україні, на 
відміну від ЄС, не є об’єктом акцизного оподаткування 
природний газ (окрім скрапленого) [8] і вугілля.

Ставки акцизного податку для транспортних за-
собів (транспортні екологічні податки) в Україні зали-
шилися незмінними порівняно з попереднім роком. Од-
нак із січня 2017 р. було виділено в окрему групу (код 
УКТ ЗЕД 8703 90 10 10) транспортні засоби, оснащені 
виключно електричними двигунами (одним чи декіль-
кома). Ставку податку для таких транспортних засобів 
встановлено на рівні 109,129 євро за 1 шт. Виділення 
автомобілів, обладнаних електродвигуном, в окрему 
групу зумовлене зростанням відповідної бази протягом 
останніх років, а використання відносно низької ставки 
може виступати засобом стимулювання зміни структу-
ри споживання енергоресурсів.

Результати проведеного аналізу дають підстави 
стверджувати про те, що екологічні аспекти стимулю-
вання ефективного використання енергоресурсів як в 
Україні, так і у країнах – членах ЄС реалізовано в рамках 
екологічного оподаткування. Використання широкого 
спектра екологічних податків стримує обсяг реалізації 
товарів та послуг, виробництво або споживання яких 
негативно впливає на стан довкілля. За таких умов під-
вищення ефективності використання енергоефектив-
ності може бути найбільш прийнятним для платників 
засобом скорочення податкового навантаження у від-
повідній частині.                     
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