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На сьогодні важливу роль у соціальному та економічному розвитку держави 

відіграють неприбуткові громадські об’єднання, які в певній мірі конкурують з 

підприємствами і установами державного та приватного секторів на 

внутрішньому економічному ринку. Тим не менш, основне їх призначення 

полягає не в економічній діяльності, а в захисті прав та законних інтересів 

громадян, а також забезпеченні певних видів благ населення. У своїй діяльності 

будь-яке громадське об'єднання керується принципами добровільності участі та 

неучасті в діяльності громадського об'єднання, самоврядності, вільного вибору 

території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх 

членів-учасників, прозорості, відкритості, гласності та публічності. 

 Законом України «Про громадські об’єднання» законодавець визначає право 

на здійснення громадською спілкою, організацією своєї діяльності без статусу 

юридичної особи або з таким статусом. Остання, в порядку визначеному 

частиною п’ятою статті 1 Закону України «Про громадські об’єднання», є 

непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання 

прибутку [1]. Тим не менш, таке громадське об’єднання може здійснювати 

підприємницьку діяльність безпосередньо, відповідно до закону, якщо це 

передбачено статутом громадського об'єднання, або через створені в порядку, 

передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така 

діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її 

досягненню. У будь-якому випадку громадське об'єднання зі статусом 

юридичної особи, створені ним юридичні особи (товариства, підприємства) 

зобов'язані вести бухгалтерський облік, зберігати не менше п’яти років усі 

необхідні облікові документи, зокрема, стосовно внутрішніх та міжнародних 

фінансових операцій, здійснювати заходи внутрішнього контролю за фінансами, 

готувати річні фінансові звіти на основі статистичних даних із зазначенням 

детального аналізу доходів і витрат, бути зареєстрованими в податкових органах 

та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону. 
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На сьогодні існує безліч видів громадських об’єднань, що мають на меті 

здійснення абсолютно різних форм діяльності, серед них ті, що мають окремий, 

спеціальний статус, визначений законом – це політичні партії, професійні спілки, 

релігійні організації, бюджетні установи, пенсійні фонди, житлово-будівельні 

кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації 

власників жилих будинків, кооперативи та їх об’єднання сільськогосподарського 

спрямування, а також ті, що не мають такого статусу – творчі, спортивні, 

культурно-просвітницькі, науково-технічні, демографічні, благодійні та інші 

громадські об’єднання. Такі неприбуткові організації за загальним правилом, в 

розумінні положень пункту 133.4. статті 133 Податкового кодексу України, не є 

платниками податку [2]. 

Податковий кодекс встановлює наступні вимоги до таких юридичних осіб, 

що не мають за мету отримання прибутку: 

– утворення та реєстрація в порядку, визначеному законом, що регулює 

діяльність відповідної неприбуткової організації; 

– установчі документи таких організацій містять 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; 

– установчі документи таких організацій передбачають передачу активів 

одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 

зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у 

результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення); 

– внесення контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій на основі поданих в установленому законом порядку документів 

протягом 10 днів з дня державної реєстрації; 

– використання доходів неприбуткової організації виключно для 

фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації 

мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими 

документами. 

Звідси виникає питання, що буде у випадку, коли неприбутковою 

організацією буде порушена хоча б одна з цих вимог. Податковий кодекс 

України чітко визначає, що у разі нецільового використання коштів 

неприбутковою організацією така організація зобов’язана подати у термін, 

визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання 

доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по 

останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму 

самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток 

підприємств. За період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому 

вчинено таке порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року така 

неприбуткова організація зобов’язана з наростаючим підсумком – щокварталу 

подавати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на 

прибуток, сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду та 
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подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників податку 

на прибуток. 

 У такому разі податкове зобов’язання відповідної організації 

розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів, а 

така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру 

неприбуткових установ та організацій та вважається платником податку на 

прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, 

у якому вчинено таке порушення. Встановлення контролюючим органом 

відповідно до норм ПК України факту нецільового використання неприбутковою 

організацією доходів (прибутків) є також підставою для застосування до такої 

організації штрафних санкцій та пені, що на зразок податкових зобов’язань 

нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке 

порушення. 

Якщо ж неприбуткова організація здійснювала операції з постачання товарів 

та послуг на митній території України, які підлягають оподаткуванню, загальний 

обсяг яких протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 мільйон 

гривень, то така юридична особа згідно з вимогами Кодексу (пункт 181.1. статті 

181 ПК України) повинна подати до контролюючого органу за своїм 

місцезнаходженням відповідну заяву і зареєструватись як платник податку на 

додану вартість в обов'язковому порядку [2]. При цьому, як зазначає Офіційний 

портал Державної фіскальної служби України, у разі, якщо така організація не 

подала до контролюючого органу відповідну заяву для реєстрації як платник 

податку на додану вартість, то така організація несе відповідальність за 

ненарахування та несплату податку на додану вартість на рівні зареєстрованого 

платника податку на додану вартість без права нарахування податкового кредиту 

та отримання бюджетного відшкодування податку [3]. 

З огляду на вищевказане, варто зазначити, що з назви «неприбуткові 

громадські об’єднання» стає зрозуміло, що їхня діяльність не спрямована на 

отримання доходів на користь членів-учасників таких організацій, а напроти – 

діяльність таких юридичних осіб полягає в забезпеченні нематеріальних благ 

певної групи населення. Податкове законодавство чітко встановлює відповідні 

податкові зобов’язання, а також міри відповідальності, що не дозволяють 

засновникам, членам таких організацій та іншим пов’язаним з ними особам 

порушувати їх статутне та законодавче призначення. Тим не менш, враховуючи 

велику кількість різноманітних видів неприбуткових громадських об’єднань, які 

здатні порушувати відповідні правові норми, виникає необхідність покращення 

законодавчих норм, а саме – щодо посилення мір відповідальності за порушення 

податкового законодавства стосовно окремих видів таких об’єднань (тих же 

благодійних організацій, які досить часто займаються «відмиванням» грошей), а 

також, з метою превенції таких порушень – відносно посилення контролю за 

діяльністю окремих видів неприбуткових громадських об’єднань. Лише в такому 

разі такі організації будуть провадити свою діяльність в межах своїх статутних 

положень та законодавчих норм. 
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