
Актуальна інформація для представників неприбуткових організацій! 

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон України  від 21.12.2016 № 1797-

VIII «Щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», який змінив 

податковий режим для громадських організацій, а саме внесено наступні істотні 

зміни:            

 1)  Продовжується до 1 липня 2017 року граничний строк для приведення 

установчих документів неприбуткових організацій у відповідність до вимог 

Податкового кодексу та подання заяви №1-РН зі змінами     

 2)  Надається можливість для новостворених неприбуткових організацій 

визнаватися неприбутковими з метою оподаткування від дня їх держреєстрації 

(якщо впродовж 10 днів НУО подає заяву 1-РН, у результаті чого її вносять до 

Реєстру). Тобто доходи, нараховані новоствореній організації у період до 

прийняття Рішення ДФС з ознакою неприбутковості також не 

оподатковуватимуться. І не потрібно буде подавати декларацію з податку на 

прибуток за час до внесення до Реєстру НУО      

 3)  Уточнюються вимоги щодо установчих документів для:  

 - організацій з розгалуженою структурою у вигляді окремих юридичних 

осіб (для профспілок, політичних партій, місцевих осередків ГО зі статусом 

ЮО: обов'язковим вимогам ПКУ мають відповідати установчі документи 

організацій вищого рівня, на підставі яких діють "підлеглі" організації)  

  - та бюджетних установ (не мають містити вимоги щодо заборони 

розподілу доходів (прибутків) та передачі активів у разі припинення).  

 Дані уточнення не потребують внесення нових змін до установчих 

документів неприбуткових організацій.       

 4)  Чітко встановлено річний період звітування для всіх неприбуткових 

організацій. Разом з річним звітом до податкової слід також подавати фінансову 

звітність (як додаток до Звіту НУО) Профспілки як виключення можуть 

подавати звітність лише у разі порушення вимог ПКУ (відповідає міжнародній 

практиці). 5)  Уточнюється порядок звітування та сплати податку у разі 

вчинення порушення неприбутковою організацією вимог ПКУ (період 

звітування для організації, яка перебувала у Реєстрі не з початку року; 

розрахунок податкового зобов’язання; дати виключення з Реєстру; форми 

звітності тощо). У зв’язку з вище викладеним у представників громадських 

організацій, політичних партій, профспілок, організацій роботодавців та 

творчих спілок виникла можливістьі в той же час і необхідність приведення 

своїх установчих документів у відповідність до вимог Закону України від 

17.07.2015 № 652 – VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування неприбуткових організацій» (далі – Кодекс), якими 

переглянуто вимоги, яким має відповідати неприбуткове підприємство, 

установа, організація (далі – неприбуткова організація).    

 Статтею 133 Кодексу, зокрема, передбачено, що установчі документи 

неприбуткової організації мають містити заборону розподілу отриманих 

доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої 

організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. Також установчі документи неприбуткової організації мають передбачати 



передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям, відповідного 

виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи 

(у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). 

 Порядок включення неприбуткових організацій до Реєстру 

неприбуткових організацій визначений постановою Кабінету Міністрів України 

від 13 липня 2016 року № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру 

неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових установ та 

організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» (далі – постанова № 440). 

 Одночасно повідомляємо, що 06.10.2016 Верховною Радою України 

прийнято закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та захисту прав власності» (далі – Закон), яким, зокрема, внесено зміни 

до статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та передбачено, що 

адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до 

відомостей про юридичну особу, фізичну особу – підприємця та громадське 

формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до 

установчих документів, пов’язаних із приведенням у відповідність до 

законодавства у строк, визначений таким законодавством.    

 Додатково наголошуємо про необхідність виконання вимог ст.15 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань», а саме рішення уповноваженого 

органу управління юридичної особи та статут, що подається для державної 

реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, 

пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), 

уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у 

разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на 

такому рішенні та статуті нотаріально засвідчується, крім випадків, 

передбачених законом. Дія цього абзацу пункту в частині нотаріального 

засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію змін 

до відомостей про громадське об’єднання.      

 Підсумовуючи, Головне територіальне управління юстиції у 

Чернігівській області рекомендує всім представникам громадських формувань 

привести свої установчі документи до норм Податкового кодексу України до 01 

липня 2017 року.           

 За консультаціями звертайтесь:       

 м. Чернігів, вул. Любецька, буд.40 А (2 поверх)    

 Телефони: 64-40-07; 65-15-31        

Електронна пошта: go@cn.minjust.gov.ua, legaljust@ukr.net.   

 Гаряча телефонна лінія: (073) 211-41-24       

 Час роботи: понеділок-четвер – з 8.30 до 17.30 п’ятниця – з 8.30 до 16.30 

обідня перерва: з 13.00 до 13.48 

 

  

mailto:legaljust@ukr.net

