
1010











ЗАТВЕРДЖЕНО

місцезнаходження (місце проживання) платника:

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби) 24.12.2010

Наказ Державної податкової адміністрації 

України

найменування органу державної податкової служби, до якого подається декларація:

код органу місцевого самоврядування за місцем розміщення

стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально

відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів, за

місцезнаходженням пунктів продажу палива (за неосновним

місцем обліку платника) за КОАТУУ

мiсце розміщення стаціонарних джерел забруднення та/або

спеціально відведених для розміщення відходів місць чи

об'єктів, місцезнаходження пунктів продажу палива: 

поштовий індекс

міжміський код

телефон

електронна адреса факс

2 3

У разі подання копії Податкової декларації, відповідно до пункту 250.8 статті 250 розділу VIII Податкового кодексу

України, під словом "копія" проставляється позначка "х".

Зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій).

1.1.1

за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

 (р. 1 додатка 4)

код органу місцевого самоврядування за місцем перебування

платника на податковому обліку в органах державної податкової

служби (за основним місцем обліку) за КОАТУУ

код виду економічної діяльності (КВЕД)

квартал
2.1

року

звітний:
2.2

юридична особа

2 0квартал

1 Податкова декларація

екологічного податку

2 податковий період:

0

За бажанням платника.
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2

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові)

код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, який надають органи

державної податкової служби, або реєстраційний номер облікової

картки платника податків, або серія та номер паспорта

податковий агент (подається додаток 2)



року

міжміський код

телефон

поштовий індекс

факс

Показник Значення

1.1

1

№ з/п

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та

пересувними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин безпосередньо

у водні об'єкти та розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи

на об'єктах (далі - податок) (р. 1.1.1 + р. 1.1.2 + р. 1.1.3 + р. 1.1.4):

Сума нарахованого податкового зобов'язання з екологічного податку за звітний квартал, гривень з копійками,
1

у тому числі:

№

копія

постійне представництво

звітна порядковий 

№ за рікзвітна нова

уточнююча

уточнюючий:

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (р. 1 додатка 3)

1.1.2

3

4

платник:

нерезидента

фізична особа - підприємець

електронна адреса

Серія та номер паспорта проставляються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної

податкової служби і мають відмітку у паспорті. У цьому самому випадку серія та номер паспорта проставляються і в інших

відповідних рядках Податкової декларації та додатків 1-7 до неї.

До Податкової декларації додаються додатки 1-7, які є її невід'ємною частиною. У разі відсутності у платника відповідних

об'єктів оподаткування відповідні додатки не додаються, а рядки Податкової декларації прокреслюються.

Податкова декларація, до якої додаються додатки 5, 6 або 7, подається разом з копією звітності, передбаченою пунктом

250.7 статті 250 розділу VIII Податкового кодексу України.

1.1.3

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення (р. 1 додатка 1)

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами 

забруднення (р. 1 додатка 2)

1.1.4
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4

у тому числі:

Сума штрафу в розмірі 3% від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" абзацу

третього пункту 50.1 статті 50 розділу ІІ Податкового кодексу України), гривень з копійками,

4.1.3 за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (р. 5 додатка 3)

3.2.2 за утворення радіоактивних відходів, що сплачується за придбання джерел(а) 

іонізуючого випромінювання (р. 6 додатка 6)

4.1.2 за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами 

забруднення (р. 5 додатка 2)

3.1.1

2.1.2

2.2.3

3

з податку (р. 3.1.1 + р. 3.1.2 + р. 3.1.3 + р. 3.1.4):

за утворення радіоактивних відходів, що сплачується за придбання джерел(а) 

іонізуючого випромінювання (р. 5 додатка 6)

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення (р. 4 додатка 1)

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, гривень з копійками,

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами 

забруднення (р. 4 додатка 2)

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (р. 4 додатка 3)

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами 

забруднення (р. 3 додатка 2)

1.2.2

3.1.2

з податку (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + р. 4.1.3 + р. 4.1.4):

2.2.1

3.2.1

3.1

2.2.2

у тому числі:

1.2.3 за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (р. 1 додатка 7)

3.2.3

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (р. 5 додатка 5)

за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (р. 4 додатка 7)

3.2 з податку за РАВ (р. 3.2.1 + р. 3.2.2 + р. 3.2.3):

3.1.3

за утворення радіоактивних відходів, що сплачується за придбання джерел(а) 

іонізуючого випромінювання (р. 3 додатка 6)

4.1

4.1.1 за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення (р. 5 додатка 1)

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове

зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (далі - податок за РАВ) (р. 1.2.1

+ 1.2.2 + 1.2.3):

1.2

1.2.1
за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (р. 2 додатка 5)

2

у тому числі:

2.1

Сума податку, яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, гривень з копійками,

з податку (р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 + р. 2.1.4):

2.1.1 за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення (р. 3 додатка 1)

2.1.3 за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (р. 3 додатка 3)

2.1.4 за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

(р. 3 додатка 4)

2.2 з податку за РАВ (р. 2.2.1 + р. 2.2.2 + р. 2.2.3):

3.1.4 за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

(р. 4 додатка 4)

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (р. 4 додатка 5)

за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (р. 3 додатка 7)

5.1 з податку (р. 5.1.1 + р. 5.1.2 + р. 5.1.3 + р. 5.1.4):

за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

(р. 5 додатка 4)

4.2 з податку за РАВ (р. 4.2.1 + р. 4.2.2 + р. 4.2.3):

4.1.4

4.2.3

4.2.1
за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (р. 6 додатка 5)

5 Сума штрафу в розмірі 5% від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" абзацу

третього пункту 50.1 статті 50 розділу ІІ Податкового кодексу України), гривень з копійками,

у тому числі:

4.2.2 за утворення радіоактивних відходів, що сплачується за придбання джерел(а) 

іонізуючого випромінювання (р. 7 додатка 6)

за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (р. 5 додатка 7)

5.1.1 за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення (р. 6 додатка 1)

5.1.2 за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами 

забруднення (р. 6 додатка 2)

5.2 з податку за РАВ (р. 5.2.1 + р. 5.2.2 + р. 5.2.3):

5.2.3 за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (р. 6 додатка 7)

5.2.2 за утворення радіоактивних відходів, що сплачується за придбання джерел(а) 

іонізуючого випромінювання (р. 8 додатка 6)

5.1.3 за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (р. 6 додатка 3)

5.1.4 за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

(р. 6 додатка 4)

5.2.1
за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (р. 7 додатка 5)
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2 0 2 0

2 0 2 0

2 0 2 0

2 0 2 0

2 0 2 0

2 0 2 0

2 0 2 0

2 0 2 0

2 0 2 0

2 0

2 0

2 0
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М. П.

доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4

статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України)

кількість розрахунків, у тому числі:

додаток 1 додаток 2

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

додатки (розрахунки), що додаються до податкової декларації екологічного податку:

(посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, 

ініціали/)

"______" _____________________ 20__ року _______________________________________________________________________________

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено. Складено акт від       "______" ________ 20__ року № _________________

на

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

(підпис)

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

(ініціали та прізвище)

(підпис)

________________ ________________

(посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/)

________________ ________________

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Керівник або фізична особа-підприємець

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

"___" __________ 20__ року

на арк.

арк.пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності

додаток 4

додаток 5 додаток 6

додаток 3

додаток 7

квартал

квартал

квартал

року

уточнюючий квартал

розрахунки:
Додаток 7

№ розрахунку період (квартал)

звітний квартал
звітний новий квартал

року

року

№ розрахунку період (квартал)
року

Додаток 6

квартал року

квартал

року

звітний новий квартал

уточнюючий квартал

року

період (квартал) № розрахунку період (квартал)

квартал року

року року

квартал року

квартал
року

року

розрахунки:
період (квартал) період (квартал)№ розрахунку

Додаток 2Додаток 1
№ розрахунку

рокуквартал

квартал

звітний квартал

кварталзвітний новий

звітний

розрахунки:
Додаток 4

№ розрахунку

уточнюючий року

6 Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу

ІІ Податкового кодексу України), гривень з копійками,

у тому числі:

6.1 з податку (р. 6.1.1 + р. 6.1.2 + р. 6.1.3 + р. 6.1.4):

6.1.1 за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення (р. 7 додатка 1)

6.1.2 за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами 

забруднення (р. 7 додатка 2)

6.2 з податку за РАВ (р. 6.2.1 + р. 6.2.2 + р. 6.2.3):

6.1.3
за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (р. 7 додатка 3)

6.1.4 за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

(р. 7 додатка 4)

уточнюючий

квартал

квартал

квартал

звітний новий

6.2.1
за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (р. 8 додатка 5)

6.2.2 за утворення радіоактивних відходів, що сплачується за придбання джерел(а) 

іонізуючого випромінювання (р. 9 додатка 6)

Додаток 3

квартал

№ розрахунку період (квартал)

року

року

року

року

року

розрахунки:
Додаток 5

року

Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), доповненнях, є достовірною.

кількість рядків за необхідності самостійно збільшується платником відповідно до фактичної кількості податкових

періодів, за якими уточнюються показники Податкових декларацій.

6.2.3 за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (р. 7 додатка 7)

звітний

7
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