
Змінено ставки екологічного податку

Воловецьке відділення Свалявської МДПІ повідомляє платників екологічного податку,  що з 04.01.2013 р. набрав чинності   Закон України від 20.11.2012 р. № 5503-VІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів», яким збільшено ставки екологічного податку в середньому на 7,9 відсотка. У зв’язку з цим,   платники екологічного податку за І квартал 2013 р. подають до органів податкової служби два додатки, тобто починаючи з 1 січня по 3 січня ц.р. включно за ставками екологічного податку, які діяли до 3 січня ц.р. включно, та з 4 січня по 31 березня ц.р. згідно Закону № 5503.  
При цьому при обчисленні податкових зобов'язань по екологічному податку, які виникли з 1 січня 2013 р. до 31 грудня 2013 р. включно, ставки податку становлять 75% від діючих ставок. Порядок подання Податкової декларації екологічного податку та сплати податкових зобов'язань у 2013 році не змінився. 
Якщо місце перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, фізичної особи - підприємця не збігається з місцем розташування джерел забруднення  то  таке підприємство, установа, організація або фізична особа - підприємець  подає податкові декларації екологічного податку протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду до податкового органу  за місцем розташування джерел забруднення.
Одночасно звертаємо увагу суб’єктів господарювання – юридичних та фізичних осіб, які використовують автономну систему  опалення (котли), що об’єктом оподаткування екологічним податком в даному випадку є обсяг забруднюючих речовин, що утворюються й викидаються в атмосферне повітря при згорянні палива (газу, мазуту тощо). 
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 орган державної податкової служби за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов'язаний подавати податкові декларації відповідно до вимог Податкового кодексу.
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