ЯК ГРОМАДСЬКИМ ТА БЛАГОДІЙНИМ
ОРГАНІЗАЦІЯМ НЕ ВТРАТИТИ ОЗНАКУ
НЕПРИБУТКОВОСТІ З 1 ЛИПНЯ 2017 РОКУ?

РИЗИК:
З 1 липня 2017 року ВСІ
неприбуткові організації, статути
яких не відповідають п.133.4
Податкового кодексу України,
можуть втратити ознаку
неприбутковості та почати
платити податок на прибуток.

ПІДСТАВА:
нова редакція Податкового кодексу України в частині надання неприбутковості зобов’язує усі неприбуткові організації, які були внесені до
Реєстру до 13.08.2015 року, привести свої статути у відповідність до
п.133.4 Податкового кодексу України. Граничний термін такого приведення продовжено до 1 липня 2017 року Законом України від
21.12.2016 року №1797;
постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року №440 «Про
затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та
організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру».

ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ОЗНАКИ НЕПРИБУТКОВОСТІ У
СТАТУТАХ ГРОМАДСЬКИХ ТА БЛАГОДІЙНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ МАЮТЬ З’ЯВИТИСЯ НАСТУПНІ НОРМИ:
«Отримані доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед
засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої
праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління
та інших пов’язаних з ними осіб.»
«У разі припинення організації у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення активи організації мають бути передані одній або
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до
доходу бюджету.»
«Доходи (прибутки) організації або їх частини використовуються виключно
для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей,
завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.»

СТАТУТ КОЖНОЇ НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МАЄ
МІСТИТИ ОБОВ’ЯЗКОВІ ВІДОМОСТІ, ПЕРЕДБАЧЕНІ
ПРОФІЛЬНИМ ЗАКОНОМ:
ст. 11 Закону України «Про громадські об’єднання» (для громадських організацій);
ст. 14. Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»
(для благодійних організацій).
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ЯКЩО ВИ ОТРИМАЛИ ВІД ПОДАТКОВОЇ
ЗАПИТ НА КОПІЮ СТАТУТУ:
Відділення Державної фіскальної служби були зобов’язані надіслати
неприбутковим організаціям запити щодо відповідності їх статутів
вимогам Податкового кодексу України та запросити його копію.

ЩО ВАШІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ОТРИМАЛИ ТАКИЙ ЗАПИТ?
Ваша організація може надати податковій інспекції відповідь про Вашу оцінку
відповідності статуту (та його копію). Податкова інспекція має проаналізувати
відповідність Вашого статуту вимогам Податкового кодексу України. У разі
підтвердження відповідності Ви маєте отримати Рішення про присвоєння
ознаки неприбутковості.
Якщо, на Вашу думку, статут не відповідає вимогам, Ви можете надати податковій інспекції відповідь про приведення статуту у відповідність, з подальшим
поданням заяви 1-РН після держреєстрації нової редакції статуту.

ЯКЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО
НЕВІДПОВІДНІСТЬ СТАТУТУ ВАШОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВИМОГАМ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ:
Ви можете виконати дії щодо приведення статуту організації у відповідність
до Податкового кодексу України, держреєстрації оновленої редакції статуту
та подати заяву 1-РН зі «змінами».
Ви зберігаєте ознаку неприбутковості щонайменше до 1 липня 2017 року.
Повідомлення про невідповідність статуту вимогам Податкового кодексу
України не тягне за собою автоматично позбавлення організації ознаки
неприбутковості.
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ЯК ПРИВЕСТИ СТАТУТ ВАШОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У
ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ:
1

Перевірте, чи статут Вашої організації містить усі наведені вище норми; якщо
ні – підготуйте необхідні зміни до статуту.
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Затвердіть нову редакцію статуту зі змінами на зборах вищого органу управління (Загальні збори, З’їзд, Конференція тощо).

3

Підготуйте пакет документів для державної реєстрації змін:
заява про державну реєстрацію змін (форма зі змінами від 18.11.2016);
статут (прошитий, пронумерований, підписаний головуючим і секретарем
зборів вищого органу управління);
протокол зборів вищого органу управління про затвердження нової
редакції статуту, приведення його у відповідність до вимог Податкового
Кодексу України (прошитий, пронумерований і підписаний головуючим і
секретарем);
реєстр осіб, присутніх на зборів вищого органу управління (підписаний
головуючим і секретарем), – для благодійних організацій не вимагається.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Якщо Ви приводите статут у відповідність до обов’язкових вимог Податкового
кодексу України та/або Закону України «Про громадські об’єднання» - адміністративний збір відсутній.
Якщо Ви вносите інші зміни до статуту – плата 160 грн у 2017 році (0,1 прожиткового мінімуму) і до пакету документів потрібно додати документ про сплату
адміністративного збору.
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Виконайте державну реєстрацію нової редакції статуту.
Подати документи до:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Обласних управлінь юстиції
Центрів надання
адміністративних послуг
Центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги

Центрів надання
адміністративних послуг
Акредитованих суб’єктів
Акредитованих нотаріусів

Держреєстратор має розмістити
відсканований статут у Єдиному
реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських
формувань (далі – ЄДР).
Перевірити наявність Вашого статуту
в ЄДР можна за посиланням:
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
Термін державної реєстрації змін до статуту: громадська організація – 3 робочі
дні, благодійна організація – 1 робочий день.
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Подайте заяву 1-РН з позначкою «зміни» до податкової інспекції за місцем
Вашої реєстрації.
Реєстраційна заява 1-РН може бути подана наступними способами:

особисто;
поштою (з повідомленням про вручення та описом вкладення);
он-лайн (за умови реєстрації електронного цифрового підпису);
через «єдине вікно» у держреєстратора (сервіс, фактично, поки не працює);
Термін розгляду заяви 1-РН – 14 календарних днів.
Ви маєте право не подавати статут організації у паперовій формі. Податковий
інспектор має отримати нову редакцію статуту Вашої організації через ЄДР
(про що у заяві 1-РН проставляється відмітка).
Перевірити себе у Реєстрі неприбуткових установ та організацій можна на
сайті Державної фіскальної служби України (у вкладенні «Інформація з
Реєстрів»): https://sfs.gov.ua
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ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У НАДАННІ
ОЗНАКИ НЕПРИБУТКОВОСТІ/ВИКЛЮЧЕННЯ З РЕЄСТРУ:
установчі документи організації (внесеної до Реєстру до 13.08.2015 року) не приведені у відповідність до вимог п.133.4 Податкового кодексу України. Відповідні документи
не надані на реєстрацію змін до податкової інспекції до до 1 липня 2017 року;
фіскальні органи виявили невідповідності установчого документу організації (внесеної до Реєстру після 13.08.2015 року) вимогам п.133.4 Податкового кодексу України;
організація внесла зміни до установчого документу, що суперечать вимогам п.133.4
Податкового кодексу України, - після 1 липня 2017 року (для організацій, внесених
до Реєстру до 13.08.2015 року);
організація використала доходи (прибутки) для інших цілей, ніж утримання такої
організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її
установчими документами;
організація розподілила доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного
соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
організації припиняє діяльність у результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу
або перетворення) або ліквідації – при затвердженні ліквідаційного балансу, передавального акту або розподільчого балансу;
за ініціативою неприбуткової організації (наприклад, організація планує в подальшому розподіляти доходи (прибутки) від діяльності).

Рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру надається організації протягом 3 робочих днів від дня його прийняття (зі скасуванням ознаки
неприбутковості).

ВАМ ВІДМОВИЛИ У ВКЛЮЧЕННІ ДО РЕЄСТРУ? ТРАГЕДІЇ НЕМАЄ
Спочатку варто проаналізувати законність підстав відмови.
ЯКЩО ПІДСТАВИ БУЛИ ЗАКОННІ, потрібно внести необхідні зміни відповідно до
усієї прописаної вище процедури реєстрації та подати до Вашої податкової інспекції заяву 1-РН зі «змінами» до 1 липня 2017 року.
Якщо організація не встигне подати документи у вказані строки, з 1 липня 2017
року вона буде виключена з Реєстру, але має можливість знову подати заяву 1-РН.
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ЯКЩО ВІДМОВА БУЛА БЕЗПІДСТАВНА та організація наполягає на своїй
редакції установчого документу, то вона має право оскаржити дії фіскального
органу.
Прикладами безпідставних відмов можуть бути:
зауваження до передбаченої у статуті можливості здійснення підприємницької діяльності;
неподання разом із заявою 1-РН паперової копії статуту, у той час як він є
розміщеним на сайті ЄДР;
неподання разом із заявою 1-РН інших документів, не передбачених установленим Порядком (виписки з ЄДР тощо).
Оскарження рішення податкової може бути проведено в адміністративному або судовому порядках:
у разі оскарження в адміністративному порядку – скарга подається до
фіскального органу вищого рівня (обов’язково з копією до фіскального
органу, який прийняв рішення). На таке подання організація має лише 10
календарних днів від отримання Рішення про відмову;
у разі судового оскарження – позовна заява до адміністративного суду може
бути подана протягом 3 років від отримання Рішення.

ОЗНАКА НЕПРИБУТКОВОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ:
Громадські та благодійні організації мають право здійснювати підприємницьку діяльність
безпосередньо для забезпечення реалізації мети (цілей, завдань) організації, але не мають
права розподіляти доходи (прибуток) від такої діяльності.
У такому разі статути організацій мають містити положення про підприємницьку діяльність
(розділи статуту: «Мета і напрямки діяльності», «Права організації», «Майно і кошти», «Припинення діяльності»):
право на підприємницьку діяльність та її конкретний напрямок, з отриманням КВЕДу;
джерела надходження коштів та майна;
чітко передбачити порядок ведення обліку та звітування.
Громадські та благодійні організації, статути яких передбачають безпосереднє здійснення
підприємницької діяльності без розподілу доходів (прибутку), мають право на отримання
ознаки неприбутковості.

НЕХАЙ ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ НЕ ЗУПИНЯЮТЬ
ВАШІ ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ!
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Безкоштовна гаряча лінія з реєстрації
громадських та благодійних організацій:
(044) 227 54 20
(063) 234 74 40
hotline@ucipr.org.ua
fb.com/citizensinactionUA
Довідник громадського активіста:

WWW.DOVIDNYK.ORG.UA

Друк цього буклету став можливим завдяки підтримці американського народу через
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). УНЦПД несе повну відповідальність за
зміст, який може не відповідати поглядам USAID чи Уряду Сполучених Штатів Америки.

