
Питання

Протягом якого строку після внесення запису до ЄДР про припинення ЮО або підприємницької діяльності ФОП

платник екологічного податку подає останню податкову декларацію екологічного податку (ліквідаційну) та в якому

вигляді (електронному чи на паперових носіях)?

Відповідь

Коротка:

     Після внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та

громадських формувань про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи –

підприємця, платник екологічного податку подає до контролюючих органів останню податкову декларацію

екологічного податку у паперовому вигляді за податковий (звітний) квартал на який припадає дата ліквідації, до

закінчення такого звітного кварталу або протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним

днем податкового (звітного) кварталу.

Повна:

     Згідно з п. 49.1 ст. 49 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та

доповненнями (далі – ПКУ) податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки

контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

     Платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти

оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати

податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є (п. 49.2 ст. 49 ПКУ).

     Пунктом 49.3 ст. 49 ПКУ встановлено, що податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо

інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:

     а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

     б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

     в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003

року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та від 05

жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями.

     Відповідно до п.п. 16.1.10 п. 16.1 ст. 16 ПКУ платник податків зобов’язаний повідомляти контролюючим органам

за місцем обліку такого платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня

прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов’язок здійснювати таке повідомлення покладено законом

на орган державної реєстрації).

     Пунктом 250.2 ст. 250 ПКУ визначено, що платники екологічного податку складають податкові декларації за

формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, подають їх протягом 40 календарних днів, що

настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують

податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової

декларації:

     за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди

забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених

для цього місцях чи на об’єктах – за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього

місць чи об’єктів;

     за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений

особливими умовами ліцензії строк – за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих

органах.

     Водночас, згідно з п.п. 49.18.8 п. 49.18 ст. 49 ПКУ, якщо платник податків ліквідується чи реорганізується (у

тому числі до закінчення податкового (звітного) періоду), зокрема, декларація екологічного податку може

подаватися за податковий (звітний) період, на який припадає дата ліквідації чи реорганізації, до закінчення такого

звітного періоду.

     Формою податкової декларації екологічного податку (далі – Декларація), затвердженою наказом Міністерства

фінансів України від 17.08.2015 № 715 зі змінами та доповненнями, не передбачено проставлення відмітки про

подання Декларації за останній податковий (звітний) період, на який припадає дата ліквідації.

     Таким чином, після внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –

підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної

особи – підприємця, платник екологічного податку подає до контролюючих органів останню Декларацію у

паперовому вигляді за податковий (звітний) квартал на який припадає дата ліквідації, до закінчення такого

звітного кварталу або протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового



(звітного) кварталу.




