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ВСТУП  

Вступ від Екодії 

У березні 2020 року Рафал Бойчук із польського Фонду промоції  електричних транспортних засобів 
(FPPE) представив велике дослідження щодо шкоди, нанесеної старими вживаними автомобілями 
у Польщі. Рекомендації дослідження - 16 змін до законодавства, що мають обмежити купівлю та 
використання старих автомобілів і сприяти використанню транспорту з низьким рівнем викидів. 
Учасники презентації - представники громадських організацій із різних країн, що входять до складу 
міжнародної транспортної організації Transport&Environment (зокрема, й Екодія), підтвердили 
аналогічну проблему зі шкодою від старих автомобілів у країнах Південної та Східної Європи. 

Екодія переклала частину дослідження та рекомендації FPPE, аби українські організації та 
розробники законодавства мали доступ до джерел даних і аналітики зі вживаних авто у країні, 
ситуація в якій подібна до України. Ми не перекладали ті рекомендації, які не стосуються України 
або вже впроваджені (наприклад, податкові пільги для електромобілів). 

Резюме 

В останні роки у Польщі значно збільшилася частка реєстрацій вживаних автомобілів. Більшість із 
них було імпортовано з Західної Європи, де вони вважаються такими, що не відповідають 
стандартам безпеки. Ці автомобілі часто характеризуються високим рівнем викидів, що додає 
ризиків до вже наявних екологічних проблем Польщі. Більше того, ринок машин із нульовим чи 
низьким рівнем викидів не розвивається з тією швидкістю, на яку очікували. Для того, щоб покращити 
ситуацію на ринку автомобілів і спрямувати його розвиток у нейтральному до кліматичних змін 
напрямку, необхідно переглянути та покращити відповідне законодавство.  

Цей документ досліджує 16 законодавчих пропозицій, створених із метою пришвидшення розвитку 
сфери електричного транспорту у Польщі за допомогою зосередження на проблемі парникового 
ефекту та впливу автомобільних викидів на якість повітря. Наші рекомендації відповідають лінії 
польського уряду щодо боротьби з забрудненням повітря у країні та щодо розвитку ринку 
електричних транспортних засобів. Наші пропозиції базуються на принципі бонус-малус1: ми 
пропонуємо заохочення використання автомобілів із нульовим чи низьким рівнем викидів (під такими 
у цій статті слід розуміти автомобілі зі здатністю проїхати не менше 80 км на одній зарядці за рахунок 
електричного струму) та покарання за використання небезпечних для навколишнього середовища 
автомобілів.  

Аналіз складається із 4 частин. Частина А включає пропозиції, спрямовані на зниження імпорту 
вживаних автомобілів, небезпечних для навколишнього середовища. Частина B включає пропозиції, 
спрямовані на підвищення привабливості використання автомобілів із нульовим чи низьким рівнем 
викидів. Частина C перераховує пункти пропозиції, які мають на меті підвищити привабливість 
придбання автомобілів із нульовим чи низьким рівнем викидів. Частина D описує пропозиції щодо 
розвитку інфраструктури для підзарядки таких автомобілів 

 

                                                           

1 Бонус-малус - це система бонусів (знижок) до основної тарифної ставки, за допомогою якої страхова компанія 

зменшує страховий внесок (на термін не менш 1-го року), якщо об'єкт страхування не звертався за реалізацією 
страхового ризику. 
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А. Пропозиції, спрямовані на зниження імпорту вживаних автомобілів, небезпечних для 
навколишнього середовища 

1. Реформа акцизного збору. Запропонована реформа спрямована на створення перешкод 

для покупців і впливу на їхній вибір на користь нових, екологічно-безпечних машин, відмови 

від вживаних авто з небезпечно високим рівнем викидів. Для цього ми пропонуємо 

розрахувати нові акцизні збори, базуючися на розмірах двигуна, стандартах Євро, обсягах 

викидів СО2 та вазі автомобіля.  

 

Б. Пропозиції, спрямовані на підвищення привабливості використання автомобілів із нульовим чи 
низьким рівнем викидів 

2. Податки на смог для пасажирських автомобілів. Новий податок буде нараховуватися 

щорічно муніципалітетом (польською “гміна”), прибуток вважатиметься доходами цього 

муніципалітету. Кожен муніципалітет зможе самостійно визначити розмір податку, беручи до 

уваги визначений на рівні країни мінімальний рівень. Ми рекомендуємо встановити мінімум 

на рівні 50 PLN (≈ 11 EUR) з можливістю підвищення відповідно до Євро-стандарту 

автомобіля, його ваги та характеристик двигуна. Автомобілі з нульовим рівнем викидів буде 

виключено з цього нового податку.  

3. Підвищений ліміт амортизації транспортних засобів із низьким рівнем викидів. Ми 

пропонуємо підвищити ліміт амортизації, який можна включати до податкових відрахувань 

для транспортних засобів із низьким рівнем викидів, зі 150 000 PLN (≈ 34 000 EUR) , що 

дозволені зараз, до 200 000 PLN (≈ 45 000 EUR). Для транспортних засобів із нульовим 

рівнем викидів ми пропонуємо залишити поточний ліміт у 225 000 PLN (≈ 51 000 EUR) .  

4. Поступове зменшення амортизаційних відрахувань автомобілів, які можуть бути 

включені до складу податкових витрат. Ми пропонуємо ввести щорічне зменшення лімітів 

амортизаційних відрахувань для автомобілів на двигунах внутрішнього згоряння й 

автомобілів із низьким рівнем викидів. У результаті амортизаційні відрахування дійдуть 

нульової відмітки до 2035 року для машин із двигунами внутрішнього згоряння та до 2040 

року - для авто з низьким рівнем викидів. 

5. Повне вирахування експлуатаційних витрат на транспортні засоби з нульовим рівнем 

викидів. Ми пропонуємо підняти рівень експлуатаційних витрат до 100 % для автомобілів із 

нульовим рівнем викидів та до 75% для автомобілів із низьким рівнем викидів. Водночас ми 

пропонуємо знизити рівень експлуатаційних витрат для автомобілів на двигунах 

внутрішнього згоряння до 50% (поточний рівень - 75%). 

6. Усунення розриву у податках на дизельне пальне. Ми пропонуємо поступово збільшити 

акцизний збір на дизельне пальне. Рівень цього збору має зрівнятися з рівнем акцизного 

збору на бензинове пальне до 2030 року. На сьогодні акцизний збір на дизельне пальне є на 

24% нижчим за збір на бензинове пальне.  

7. Зниження цін на пересування платними дорогами для транспортних засобів із 

нульовим рівнем викидів. Пасажирські транспортні засоби з нульовим рівнем викидів 

мають бути виключені з переліку транспортних засобів, які мають сплачувати дорожні збори 

за право пересуватися платними дорогами. Автобуси та вантажівки масою 3,5 тони і більше 

з нульовим рівнем викидів, мають сплачувати зменшеним на 75% дорожний збір.  

8. Нова політика щодо паркування у містах. Пропонуємо покращити умови платного 

паркування для автомобілів із низьким та нульовим рівнем викидів СО2. Мешканці районів, 

де знаходяться платні парковки, мають отримати право купувати лише один річний 

паркувальний квиток на одну квартиру (на сьогодні кількість не обмежена). Власників 

автомобілів із низьким чи нульовим рівнем викидів слід виключити з цього обмеження.  

9. Введення штрафу за зняття приладів, встановлених для зменшення викидів. 

Пропонуємо ввести адміністративне покарання розміром до 10 000 PLN (≈ 2 300 EUR) для 
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власників автомобілів, з яких було знято прилади для зменшення викидів (включно із DPF-

фільтрами та каталітичними конвертерами). 

В. Пропозиції, спрямовані на підвищення привабливості придбання нових автомобілів із низьким або 
нульовим рівнем викидів СО2 

10. Екологічний збір на пасажирські автомобілі. Ми пропонуємо ввести новий екологічний 

збір на всі транспортні засоби, окрім автомобілів із нульовим рівнем викидів. Збір буде 

нараховуватися під час реєстрації автомобіля. Цей збір має базуватися на типі пального 

автомобілю. Збір має становити 800 PLN (≈ 180 EUR)  для дизельних автомобілів, 400 PLN 

(≈ 90 EUR) - для інших автомобілів на двигунах внутрішнього згоряння та 200 PLN 

(≈ 45 EUR) - для авто з низьким рівнем викидів. Цей збір має надходити до Фонду транспорту 

з низьким рівнем викидів, аналогічний тому, що було створено для фінансування розвитку 

електромобільності у Польщі.  

11. Зниження ПДВ на транспортні засоби зі низьким або нульовим рівнем викидів. Ми 

пропонуємо застосувати пільгову ставку ПДВ для автомобілів із нульовим (5%) і низьким 

(7%) рівнем викидів СО2. Ця пропозиція передбачає певний відступ від поточних правил 

Євросоюзу. 

12. Повне зниження ПДВ при придбанні транспортних засобів із низьким або нульовим 

рівнем викидів. Пропонуємо зниження ПДВ для бізнесів при придбанні транспортних 

засобів із низьким (до 75%) або нульовим (до 100%) рівнем викидів. У той самий час 

пропонуємо знизити рівень утримання ПДВ при придбанні машин на двигунах внутрішнього 

згоряння - з поточних 50% до 25%.  

13. Поступове повне скасування зниженого ПДВ для автомобілів на двигунах 

внутрішнього згоряння. Ми пропонуємо знизити ПДВ при придбанні авто на ДВЗ спочатку 

з 50% до 25%. Більше того, ми пропонуємо ввести щорічне зниження цього рівня на 2,5%. 

Таким чином, можливість утримання ПДВ для придбання машин ДВЗ має зникнути до 

2030 року. Ми пропонуємо ввести 75% утримання ПДВ і щорічне зниження цієї ставки на 1% 

для автомобілів із низьким рівнем викидів СО2. 

Г. Пропозиції, спрямовані на розвиток інфраструктури зарядок для електромобілів 

14. Податкові канікули на податок із прибутку для фізичних осіб, які встановили вдома 

зарядку для електромобіля. Ми пропонуємо, щоби всі інвестиції щодо встановлення 

приватної бази зарядки було можливо подати для податкових вирахувань до обсягу у 

10 000 PLN (≈ 2 300 EUR). 

15. Зарядки на парковках житлових і офісних комплексів. Ми пропонуємо покращити 

реалізацію Директиви щодо енергетичної ефективності будівель через введення відповідних 

вимог щодо проєктування паркувальних місць у житлових будинках. Також ми пропонуємо 

ввести зобов’язання щодо поступового введення баз електричної зарядки для автомобілів 

на парковках біля нежитлових будинків із 2025 року. Щонайменше 30% місць на цих 

парковках до 2031 року повинні мати доступ до зарядки.  

ВСТУП. СТАН ПОЛЬСЬКОГО Й ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ АВТОМОБІЛІВ 

Із року у рік Польща стає все більш автомобілізованою країною. Зростає кількість автомобілів 

на польських дорогах – за даними Eurostat 2017 року їх було 22,5 мільйони. Зростає рівень 

автовласності, який вже є одним із найвищих в Євросоюзі – 2017 року він становив 698 транспортних 

засобів на 1000 мешканців (середній показник в ЄС - 602 транспортні засоби). У той самий час 

автомобілі, які їздять у Польщі, є одними з найбільш старих в Європі - середній вік автопарку 
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становить 13 років і 9 місяців (середній показник в ЄС - 10,8). Цьому сприяє великий імпорт старих 

автомобілів, який за даними за 2018 рік становив у середньому 11 років і 9 місяців. Аж 44% 

транспортних засобів, що ввозилися з-за кордону, працювали на дизельних двигунах, які найбільше 

спричиняють забруднення повітря. Високий імпорт популярних дизельних авто, ймовірно, 

посилиться через запровадження подальших обмежень щодо використання цього типу двигунів у 

країнах т.зв. «старого» Євросоюзу.  

У той самий час зростає продаж автомобілів із нульовим та низьким рівнем викидів. У 

2019 році в Європі було зареєстровано 156 000 електромобілів, що становить 3% ринку, та, тим не 

менше, цей сегмент збільшився на цілих 80,5%, порівняно з 2018 роком. Однак електромобільний 

бум обходить Польщу. Однією з причин є низький попит на електромобілі – 2019 року він становив 

лише 0,5% від усього ринку автомобілів і був одним із найбільш низьких в ЄС. Для порівняння: у 

Нідерландах продаж автомобілів із нульовим рівнем викидів становить 15% від усього ринку 

автомобілів, у Швеції - 11%, у Німеччині - 3% та в Іспанії - 1,4%.  

Проте, збільшення продажів електромобілів у Польщі є дуже бажаним. Перш за все, заміна 

автопарку на авто з нульовим рівнем викидів покращить якість повітря, особливо у великих містах, 

де проблема смогу є найбільш гострою. По-друге, створивши внутрішній ринок електромобілів, ми 

можемо допомогти розвинути новий сектор національної економіки. Нарешті, використання 

електромобілів знижує рівень викидів парникових газів від транспорту. Польща – одна з країн, де 

рівень викидів від транспорту зростає найшвидше у Євросоюзі. За європейським законодавством ми 

зобов’язані скоротити ці викиди протягом цього десятиріччя.  

 

Спеціальний тариф для швидкісних зарядок. Із метою підтримки інвестицій у високопотужні 
громадські зарядні станції ми пропонуємо зобов’язати постачальників електроенергії ввести 
спеціальний тариф для таких зарядних баз. Такі тарифи мають пропонувати знижену постійну 
(фіксовану) вартість і складові плати за розподіл потужності та підвищені змінні витрати, пов’язані зі 
споживанням електроенергії. Такий новий тариф має підвищити прибутковість інвестицій у нові 
високопотужні зарядні станції. 

16 РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЕЛЕКТРОМОБІЛЬНОСТІ ТА 
ЧИСТОГО ПОВІТРЯ2 

Наші пропозиції до нового законодавства щодо електромобільності вирішують кожну з 

вищезазначених проблем, включаючи необхідність призупинення ввезення старих автомобілів і 

автомобілів з високим рівнем викидів із Західної Європи, а також необхідність підтримки ринку 

автомобілів із нульовим та низьким рівнем викидів.  

Наші рекомендації базуються на принципі бонус-малус, відомому на страховому ринку 

(винагорода за хорошу поведінку та штрафи за погану). Ми пропонуємо зменшити податковий тягар 

для користувачів автомобілів із нульовим та низьким рівнем викидів, одночасно збільшуючи їх для 

тих, хто використовує двигуни внутрішнього згоряння пропорційно до їх впливу на навколишнє 

середовище. У зв'язку з тим, що у польському законодавстві визначення нульового та низького рівня 

                                                           

2 Ми не перекладали ті рекомендації, які не стосуються України або вже впроваджені (наприклад, 
податкові пільги для електромобілів). Тому в цьому документі наведено лише 10 з 16 рекомендацій. 
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викидів автомобілів не кодифіковане, ми говоримо про електричні та гібридні автомобілі, здатні 

проїхати 80 км на одній зарядці3. 

Ми розділили наші пропозиції за групами питань. Перша з них – реформа акцизного податку. 

Ми показуємо гнучкий метод його розрахунку таким чином, щоб воно стосувалося транспортних 

засобів, що викидають найбільше речовин забруднювачів у найбільшій мірі (відповідно до стандартів 

EURO). Основна мета цієї зміни - скоротити імпорт найбільш старих і найбільш забруднюючих 

транспортних засобів і спонукати споживачів купувати більш нові та менш шкідливі транспортні 

засоби. 

Наступна група пропозицій стосується підвищення привабливості транспортних засобів із 

нульовим та низьким рівнем викидів. Ми пропонуємо, серед іншого, введення нового податку на 

право власності на автомобілі, т.зв. податок проти смогу. Цей податок буде нараховуватися 

муніципалітетами та становитиме їх власний прибуток. Сума податку буде вираховуватися, 

виходячи зі стандарту EURO, ваги транспортного засобу та типу двигуна. Крім того, ми 

рекомендуємо зменшити податкові пільги (ліміти амортизації й експлуатаційні витрати) для 

користувачів автомобілів, що працюють на бензині, що, на нашу думку, спонукає споживачів 

купувати електричні та гібридні транспортні засоби. У Польщі близько 70% нових авто купують 

компанії й установи, та лише 30% - приватні особи. Ми вважаємо, що просування автомобілів із 

нульовим та низьким рівнем викидів у цій першій групі одержувачів є особливо важливим, оскільки 

через кілька років саме ці транспортні засоби будуть постачати на вторинний ринок автомобілів, 

придбаних приватними особами. Ми також пропонуємо вирівняти рівень акцизного податку на 

дизель і бензин, знизити плату за користування дорогами на автомобілі з нульовим рівнем викидів 

та змінити політику паркування у містах. На нашу думку, пільга на платну парковку повинна 

стосуватися насамперед користувачів електромобілів, а бензинові та дизельні автомобілі повинні 

бути обмежені одним на кожне домогосподарство. Ми також пропонуємо, щоб зняття дизельних 

сажових фільтрів (DPF) із транспортних засобів несло адміністративну відповідальність.  

Третя група пропозицій стосується підвищення привабливості купівлі нових автомобілів із 

низьким і нульовим рівнем викидів. Ми пропонуємо, серед іншого, запровадження екологічного 

збору, що стягується під час реєстрації автомобіля, який би не включав автомобілі з нульовим рівнем 

викидів. Крім того, ми пропонуємо зменшення ПДВ на нові автомобілі із нульовим та низьким рівнем 

викидів та повернення суми цього податкового відрахування до 100 % фірмам, що купують 

транспортні засоби з нульовим рівнем викидів, і до 75 % – із низьким рівнем викидів. При купівлі 

транспортних засобів із двигунами внутрішнього згоряння повернення мають становити до 25 % і 

поступово зводитися до нуля.  

Четверта й остання група пропозицій стосується сприяння розвитку інфраструктури для 

зарядки електромобілів. Ми хочемо зазначити, що відповідно до Директиви 2018/844 власники 

автостоянок зобов’язані встановлювати станції зарядки, а фізичні особи, які інвестують у приватні 

станції, можуть відрахувати витрати, понесені для цієї мети, з податку на прибуток. Ми також 

пропонуємо запровадити спеціальний тариф на електроенергію для операторів станцій зарядки, що 

зменшило би постійні витрати на будівництво цих установок і допомогло розвинути ринок 

електромобілів. 

                                                           

3 Зазначено в пункті 12 статті 2 Закону від 11 січня 2018 року «Про електромобільність та альтернативні 
види палива», Журнал законів від 2019 р., стаття 1124 
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ТАБЛИЦЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

Легенда  

+++ висока ефективність у досягненні мети/високі доходи бюджету 

++ середня ефективність у досягненні цільових/середніх доходів бюджету 

+ низька ефективність у досягненні мети/низькі доходи бюджету 

- зменшення доходів бюджету  

  

Запропоновані рішення  Очікувана ефективність для 
досягнення зазначеної мети  

Потенційний вплив на 
державні фінанси та 
державний бюджет  

Мета: Скоротити імпорт автомобілів із високим рівнем викидів та двигуном внутрішнього 
згоряння  

Реформа акцизного збору  +++ +++ 

Мета: Підвищити привабливість автомобілів із низьким та нульовим ріввнем викидів  

Податок проти смогу  ++ ++ 

Збільшення ліміту амортизації 
для транспортних засобів із 
низьким рівнем викидів  

+ - 

Зменшення ліміту амортизації 
для транспортних засобів із 
двигуном внутрішнього 
згорання  

+ ++ 

Підвищення ліміту 
експлуатаційних витрат на 
використання електромобілів 

++ - 

Зменшення відмінності у 
податках на дизель і на бензин 

++ +++ 

Низький тариф для приватних 
транспортних засобів із 
нульовим рівнем викидів  

++ - 

Нова політика паркування у 
містах  

++ ++ 

Штраф за вилучення із 
транспортного засобу 
спеціальних пристроїв для 
зниження його шкідливості 

++ + 

Мета: Підвищити привабливість придбання нових автомобілів із нульовим та низьким 
рівнем викидів  

Екологічний податок при 
реєстрації 

+ ++ 
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Зниження ставки ПДВ на 
автомобілі з нульовим та 
низьким рівнем викидів 

++ - 

Можливість повернення 100 % 
ПДВ при купівлі нового 
електромобіля 

+++ - 

Зменшення суми повернення 
ПДВ для автомобілів із 
двигуном внутрішнього 
згоряння  

++ +++ 

Мета: Стимулювати розвиток інфраструктури зарядок для електромобілів 

Полегшення ПДФО (податку на 
доходи для фізичних осіб) на 
придбання та встановлення 
звичайного зарядного 
пристрою 

++ - 

Введення вимоги адаптувати 
електроустановки для 
встановлення нормальних 
зарядних пристроїв живлення 
на паркінгах і у підземних 
гаражах 

+++ + 

Введення енергетичними 
компаніями тарифу, 
орієнтованого на операторів 
станції зарядки високої 
потужності 

++ - 

  

А. ОБМЕЖЕННЯ ІМПОРТУ ТРАНСПОРТНИХ  ЗАСОБІВ ІЗ ВИСОКИМ РІВНЕМ 
ВИКИДІВ З ВТОРИННОГО РИНКУ 

1. Реформа акцизного збору 

Зміна методу вирахування акцизного збору з урахуванням норми викидів вихлопних газів (EURO), 

рівня викидів CO2 та маси транспортного засобу. 

Як сьогодні? 

Відповідно до законодавства4, ставка акцизного збору на легкові автомобілі становить 18,6 % 

податкової бази для легкових автомобілів з об’ємом двигуна понад 2000 кубічних сантиметрів і 3,1 % 

податкової бази для легкових автомобілів з об’ємом двигуна, меншим за 2000 кубічних сантиметрів. 

При цьому розмір податкової бази вираховується на підставі ст. 104 Закону про акцизний податок. 

                                                           

4 ст. 105 пунктів 1 і 2 Закону від 6 грудня 2008 р. про акцизний податок (Журнал законів 2019 року, ст 864 зі 
змінами та доповненнями. 
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Цей акциз стягується одноразово при реєстрації транспортного засобу та не застосовується до 

фургонів, вантажівок і автобусів. 

Із набуттям чинності Закону про електромобільність та альтернативні види палива було внесено 

зміни до Закону про акцизний збір, в якому додатково з’явилася стаття 109а, що передбачає 

звільнення електричних або водневих транспортних засобів від акцизних зборів. Разом із тим, із 1 

січня 2020 року було запроваджено звільнення від сплати акцизного збору для гібридних 

пасажирських транспортних засобів, відповідно до законодавства про електромобільність та 

альтернативні види палива (так званий гібрид-плагін). 

Сутність пропозиції 

Зміна суми акцизного збору на імпортовані та вперше зареєстровані автомобілі залежно не лише від 

розміру авто, потужності двигуна та вартості автомобіля, а і від європейського стандарту викидів 

(EURO 1 – EURO 6d), рівня викидів CO2 і маси транспортного засобу.  

Обґрунтування 

Пропонується змінити податкову базу з урахуванням маси транспортних засобів, рівня викидів CO2 

та норм викидів EURO. Це означає, що сума податку має залежати не лише від потужності двигуна 

та вартості автомобіля, а  від його впливу на навколишнє середовище.  

Ця зміна сприятиме:  

a) зменшенню імпорту старих транспортних засобів, які не відповідають нормам викидів, і які 

внаслідок їх меншої вартості та відсутності зв’язку між сумою акцизного збору та нормами викидів 

були обкладені до цього часу найбільш низьким податком;  

б) зменшенню відносної вартості імпорту та першої реєстрації автомобілів із нульовим рівнем 

викидів, оскільки це не збільшить суттєво податкову базу для цих транспортних засобів;  

в) зменшенню продажів автомобілів із бензиновим двигуном, які є найбільшими за розміром і 

продукують найбільше викидів, і одночасному збільшенню продажів автомобілів із низьким рівнем 

викидів або з двигунами внутрішнього згоряння, які мають меншу масу, та тим самим продукують 

менше забруднення. 

Новий акцизний збір 

Відповідно до запропонованої зміни, розмір акцизного збору пропонується вираховувати за 

наступною формулою: 

Новий акцизний збір=XхZхM+Y, 

де X – попередня ставка акцизного податку 18,6 % або 3,1 % (для легкових автомобілів із об’ємом 

двигуна більше чи менше 2000 см3), 

Z –  фіксований коефіцієнт 1,5 (для автомобілів із викидами СО2, що перевищують 50 г/км у 

комбінованому циклі), 

M – власна маса транспортного засобу у кг/1000, 

Y – фіксований збір залежно від стандарту EURO (від 1 до 6d-TEMP; для EURO-1 - 9000  PLN 

(≈ 2000 EUR), EURO-2 - 8000 PLN (≈ 1800 EUR), EURO-3 - 7000 PLN (≈ 1600 EUR), EURO 4 – 

6000 PLN (≈ 1400 EUR), EURO-5 - 5000 PLN (≈ 1100 EUR), EURO-6 - 2000 PLN (≈ 500 EUR), для 6d-

TEMP і вище - 0 PLN).  
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На даний час Пропозиція 

Opel Astra 2009 року, орієнтовна вартість 22 000 PLN (≈ 5000EUR), бензин (EURO-4), вага  

1400 кг 

682 PLN (≈ 150 EUR) 7258 PLN (≈ 1600 EUR) 

Volkswagen Passat 2015, орієнтовна вартість 80 000 PLN (≈ 18 000 EUR), дизель (EURO-6), вага 

1700 кг 

2298 PLN (≈ 500 EUR) 8324 PLN (≈ 1900 EUR) 

Toyota RAV4 2.0 Comfort 2020, орієнтовна вартість 120 000 PLN (≈ 27 000EUR), бензин (EURO-6d-

TEMP), вага 1600 кг 

3720 PLN (≈ 800 EUR) 8928 PLN (≈ 2000 EUR) 

 

Б. ЗАОХОЧЕННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ІЗ НУЛЬОВИМ ТА 
НИЗЬКИМ РІВНЕМ ВИКИДІВ 

2. Податок проти смогу 

Введення податку на володіння легковими автомобілями залежно від загального рівня викидів CO2, 

за винятком транспортних засобів із нульовим рівнем викидів. 

Як сьогодні? 

Відповідно до законодавства5, легкові автомобілі не обкладаються податком на володіння 

транспортним засобом. 

Сутність пропозиції 

Введення податку на володіння легковими автомобілями, сума якого буде залежати від рівня викидів 

вихлопних газів, визначених стандартом EURO (для норми EURO-6 і вище - 50 PLN (≈ 11 EUR);  

EURO-5 – 100 PLN (≈ 23 EUR); EURO-4 – 150 PLN (≈ 34 EUR); EURO-3 – 200 PLN (≈ 45 EUR); EURO-

2 – 250 PLN (≈ 57 EUR) і EURO-1 - 300 PLN (≈ 68 EUR)), від ваги транспортного засобу та від типу 

двигуна (бензиновий або дизельний двигун). 

Обґрунтування 

Чинні положення податку на транспортні засоби не поширюються на легкові автомобілі, незалежно 

від обсягу їх викидів. Нова пропозиція розширює каталог транспортних засобів, власники яких 

зобов’язані сплачувати такий податок, змінюючи при цьому його ставку залежно від ваги автомобіля 

й обсягу викидів. Більш високий податок буде застосовуватися до транспортних засобів із дизельним 

двигуном, які, у середньому, виділяють більше шкідливого пилу й оксидів азоту, ніж транспортні 

засоби з бензиновим двигуном. Зібраний податок буде використаний на діяльність муніципалітетів 

для покращення якості повітря та розвитку громадського транспорту. 

Податок проти смогу  

                                                           

5 ст. 8 Закону року про місцеві податки та збори від 12 січня 1991 (Журнал законів № 9, пункт 31 внесеними 
змінами) 
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PхMхY,  

де P – тип двигуна: значення “1” для бензинових і газових двигунів (бензин/стиснений газ/скраплений 

газ); значення “2” для дизельних двигунів, 

M – маса транспортного засобу у кг/1000, 

Y – стандарт EURO (ця плата формується на розсуд ради громади у наступних межах: EURO-1 - 

мінімум 50-300 PLN (≈ 11-68 EUR), EURO-2 - мінімум 50-250 PLN (≈ 11-57 EUR), EURO-3 - мінімум 

50-200 PLN (≈ 11-45 EUR), EURO-4 - мінімум 50-150 PLN (≈ 11-34 EUR), EURO-5 - мінімум 50 PLN 

(≈ 11 EUR), максимум 100 PLN (≈ 23 EUR), EURO-6 - 50 PLN (≈ 11 EUR)). 

Opel Astra 2009 року, орієнтовна вартість 22 000 

PLN (≈ 5000 EUR), бензин (EURO-4), вага 1400 

кг 

240 PLN (≈ 55EUR)х1х1,4=336 PLN (≈ 56EUR) 

Volkswagen Passat 2015, орієнтовна вартість 80 

000 PLN (≈ 18 000 EUR), дизель (EURO-6), вага 

1700 кг 

50 PLN (≈ 11EUR)х2х1,7=170 PLN (≈ 40EUR) 

Toyota RAV4 2.0 Comfort 2020, орієнтовна 

вартість 120 000 PLN (≈ 27 000 EUR), бензин 

(EURO-6d-TEMP), вага 1600 кг 

50 PLN (≈ 11EUR)х1х1,6=80 PLN (≈ 18EUR) 

   

3. Підвищення ліміту амортизації для автомобілів із низьким рівнем викидів 

Підвищення ліміту амортизації для гібридних автомобілів типу плагін, які можуть проїхати не менше 

80 км на одній зарядці, використовуючи лише електричний струм. 

Як сьогодні? 

Відповідно до чинного законодавства6, ліміт амортизації на придбання автомобіля із двигуном 

внутрішнього згоряння та гібридного транспортного засобу у розумінні законодавства про 

електромобільність та альтернативні види палива від 11 січня 2018 року7 становить  150 000,00 PLN 

(≈ 34 000 EUR). Лімітом для легкового електромобіля згідно з тими самими правилами є 225 000 PLN 

(≈ 51 000 EUR). 

Сутність пропозиції 

Підвищення ліміту амортизації для транспортних засобів із низьким рівнем викидів (можливість 

проїхати щонайменше 80 км на одній зарядці з використанням лише електричної енергії) до 

200 000 PLN (≈ 45 000 EUR), при одночасному збереженні наявних лімітів для транспортних засобів 

із двигуном внутрішнього згоряння та нульовим рівнем викидів. 

Обґрунтування 

Введення вищого ліміту амортизації для вищезазначених транспортних засобів із низьким рівнем 

викидів стане додатковим стимулом для їх придбання підприємцями, які хочуть скористатися 

доступними інструментами оптимізації податків у своєму бізнесі. Більше того, до 1 січня 2019 року у 

польському законодавстві не діяли ліміти амортизації транспортних засобів, що використовуються у 

                                                           

6 Пункт 1 статті 16 пункту 4 Закону від 15 лютого 1992 р. Про податок на прибуток підприємств, журнал 
законів 2019 року, пункт 865; та пункт 4 пункту 1 статті 23 Закону від 26 липня 1991 рік про податок на 
доходи фізичних осіб, Журнал законів 2019 року, пункт 1387 
7 стаття 2 пункт 12, Журнал законів за 2019 рік, пункт 1124 
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рамках підприємницької діяльності. Законодавець також повинен розглянути можливість збільшення 

річної норми амортизації для електромобілів до 30%. 

 

4. Зниження ліміту амортизації для автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння 

Зміна, що полягає у щорічному зниженні ліміту амортизації для суб’єктів підприємницької діяльності 

у разі придбання транспортних засобів із двигуном внутрішнього згоряння та гібридних транспортних 

засобів типу плагін. Це дозволить поступово відійти від можливості амортизації автомобілів із 

двигуном внутрішнього згоряння. 

Як сьогодні? 

Відповідно до чинного законодавства8 обмеження амортизації на придбання автомобіля із двигуном 

внутрішнього згоряння та гібридного транспортного засобу відповідно до Закону від 11 січня 2018 

року про електромобільність та альтернативні види палива9 становить 150 000 PLN (≈ 34 000 EUR). 

Лімітом для легкового електромобіля, згідно з тими самими правилами, є 225 000 PLN 

(≈ 51 000 EUR). 

Сутність пропозиції 

Зниження ліміту амортизації при купівлі автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння та 

гібридними транспортними засобами типу плагін на 10 000 PLN (≈ 2000 EUR) щороку.  Як результат, 

можливість амортизаційних відрахувань для автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння буде 

скасована 2035 року, а для гібридних типу плагін (із низьким рівнем викидів) - всередині 2040 року.  

Обґрунтування 

Запропонована зміна протягом 15 років дозволить повністю відійти від амортизації автомобілів із 

двигуном внутрішнього згоряння. За принципом бонус-малус можливість амортизації транспортних 

засобів із низьким рівнем викидів буде повільно зменшуватися. Це призведе до збільшення витрат 

на володіння та користування автомобілями із двигуном внутрішнього згоряння, що збільшить 

продажі електромобілів, яких омине зниження норми амортизації. 

Графік: Зменшення ліміту амортизації у часі залежно від часу 

_ Ліміт амортизації для автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння 

_ Ліміт амортизації для електромобілів 

_ Ліміт амортизації для гібридних автомобілів типу плагін 

                                                           

8 Пункт 1 статті 16 пункту 4 Закону від 15 лютого 1992 р. про податок на прибуток підприємств, журнал 
законів 2019 року, пункт 865; та пункт 4 пункту 1 статті 23 Закону від 26 липня 1991 рік про податок на 
доходи фізичних осіб, Журнал законів 2019 року, пункт 1387 
9 Стаття 2 пункт 12, Журнал законів за 2019 рік, пункт 1124 
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5. Підвищення ліміту експлуатаційних витрат на користування електромобілями 

Підвищення допустимого ліміту на включення експлуатаційних витрат до вирахування податкових 

витрат для суб'єктів, які користуються електромобілями та гібридами типу плагін. 

Як сьогодні? 

Відповідно до чинних норм, до вирахування податкових витрат можна включити до 75% 

експлуатаційних витрат при використанні службового автомобіля у приватних цілях10. 

Сутність пропозиції 

Підвищення припустимого ліміту на включення експлуатаційних витрат до вирахування податкових 

витрат для суб’єктів, які використовують службовий автомобіль для приватних потреб, до 100% у 

випадку використання електромобілів і до 80% - у випадку використання гібридів типу плагін, які 

можуть проїхати не менше 80 км на одній зарядці, використовуючи лише електричний струм, і 

зменшення до 50% вищезазначеного ліміту для інших автомобілів. 

Обґрунтування 

Завдяки запропонованій зміні, підприємці та компанії будуть більш охоче купувати електромобілі й 

автомобілі з низьким рівнем викидів, що дозволить їм включити до 100% експлуатаційних витрат до 

витрат діяльності компанії. 

Графік: Зміна ліміту на експлуатаційні видатки (у відсотках) 

_ Теперішній ліміт 

_ Пропозиція: двигуни внутрішнього згоряння 

_ Пропозиція: гібридні автомобілі типу плагін (PHEV) 

_ Пропозиція: електричні двигуни 

                                                           

10 Стаття 16, стаття 1б пункт 51 Закону від 15 лютого 1992 р. про податок на прибуток підприємств, Журнал 
законів 2019 року, пункт 865; та пункт 23 статті 1 46а Закону від 26 липня 1991 р. Про податок на доходи 
фізичних осіб, Журнал законів 2019 р., Пункт 1387 
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6. Ліквідація розриву в оподаткуванні дизельного палива 

Вирівнювання ставок акцизного збору на дизельне паливо з акцизним збором на бензинове паливо 

у перспективі до 2030 року. 

Як сьогодні? 

Відповідно до чинного законодавства, розмір акцизного податку для бензину та для дизельного 

палива, призначеного для інших цілей, ніж для опалення, відрізняється11. 

Сутність пропозиції 

Підвищення акцизного збору з дизельного палива для зменшення наявної на даний момент різниці 

до 2030 року. 

Обґрунтування 

Для зменшення загального рівня викидів від транспортного сектору та для зменшення забруднення 

повітря автомобілями, повинно бути обмежено використання дизельних двигунів із високим рівнем 

викидів на користь транспортних засобів з електричними двигунами або гібридів типу плагін. Із цієї 

причини слід збільшити розмір акцизного збору з дизельного палива. 

Графік: Зрівняння рівня акцизного податку на дизельне паливо до 2030 року 

_Акциз на дизель 

_Акциз на бензин 

                                                           

11 пункт 1 статті 2 та 6 статті 89 Закону від 6 грудня 2008 року про акцизний збір, Журнал законів 2019 року 
пункт 864 із змінами та доповненнями 
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C. ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ ЗАКУПІВЛІ НОВИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (ІЗ 
НУЛЬОВИМ ТА НИЗЬКИМ РІВНЕМ ВИКИДІВ) 

  10. Екологічний податок 

Як сьогодні?  

Відповідно до чинного законодавства, кошти, що стягуються за реєстрацію транспортних засобів, 

становлять дохід районного бюджету12. Сума цього податку, що зазначена у розпорядженні міністра, 

який відповідає за питання транспорту13, є порівняно низькою та покриває лише адміністративну 

вартість, при цьому не несе жодної іншої функції. Ці положення не передбачають диференціації 

податку залежно від рівня викидів автомобіля. 

Сутність пропозиції 

Введення екологічного збору, що сплачується під час реєстрації транспортного засобу. Його сума 

має залежати від екологічного типу даного транспортного засобу: для автомобілів із дизельним 

двигуном - 800 PLN (≈ 180 EUR), для автомобілів із бензиновим двигуном - 400 PLN (≈ 90 EUR), а 

також для автомобілів із низьким рівнем викидів - 200 PLN (≈ 45 EUR). Транспортні засоби з 

нульовим рівнем викидів будуть звільнені від податку. Дохід від сплати буде перерахований до 

Фонду транспорту з низьким рівнем викидів.  

Обґрунтування 

                                                           

12 Згідно зі ст. 78б Закону від 20 червня 1997 р. Закон про дорожній рух, пункт 110 журналу законів 2020 р. 
із змінами та доповненнями 
13 зараз це розпорядження міністра інфраструктури та будівництва від 9 травня 2016 р., Журнал законів 
2019 р., Пункт 1840 із змінами та доповненнями 
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Наразі плата за реєстрацію транспортних засобів не пов'язана з їхніми викидами. Завдяки 

впровадженню нового екологічного податку користувачі отримають чіткий сигнал про те, що 

транспортні засоби з низьким рівнем викидів мають пільгові умови, оскільки вони менше сприяють 

забрудненню довкілля. Вищий податок для дизельних транспортних засобів пояснюється більшою 

шкідливістю цих засобів, порівняно з тими, які використовують бензинові двигуни.  

Новий екологічний податок 

800 PLN (≈ 180 EUR) -  автомобілі з дизельним двигуном 

400 PLN  (≈ 90 EUR) - автомобілі з бензиновим двигуном  

200 PLN  (≈ 45 EUR) - автомобілі з низьким рівнем викидів (<50 г CO2/км) 

0 PLN  - автомобілі з нульовим рівнем викидів 

 

 

Екодія – громадська екологічна організація. Ми об’єднуємо експертів та волонтерів з метою боротьби із 
глобальною зміною клімату, екологізації секторів енергетики, транспорту та сільського господарства; а також 
підтримуємо місцеві громади та активістів в прагненні захисту своїх прав на чисте довкілля. 

Запрошуємо підписатися на розсилку новин нашої організації, стати волонтером або підтримати організацію 
фінансово. Твоя Екодія важлива! 

 

  Екодія     Info@ecoact.org.ua     Ecoaction org.ua 


