
70 
 
 

ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ НЕПРИБУТКОВИХ УСТАНОВ 

 

Щербаков К.С., frenkilampard87@gmail.com 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 

Неприбуткові підприємства, установи та організації — це підприємства, установи й 

організації, основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження 

благодійної діяльності та меценатства, а також іншої діяльності, передбаченої 

законодавством. 

Статус неприбуткової звільняє організацію від сплати податку на прибуток. 

Обов’язковою умовою цього звільнення є використання своїх доходів (прибутків) виключно 

для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 

діяльності, визначених установчими документами (пп. 133.4.2 ПКУ). 

Оподаткування неприбуткових організацій відповідно до п. 46.2 ПКУ передбачає 

подання Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, форма якого 

затверджена наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. № 553. Подавати його треба раз на рік 

протягом 60 кал. днів після звітного року. Звіт прирівняний до декларації. Обов’язковим 

додатком до цього Звіту є фінансова звітність неприбуткової організації, складена за 

НП(С)БО 1 або П(С)БО 25. 

Неприбуткові організації можуть вести підприємницьку діяльність за умов 

використання доходів від неї на досягнення своєї неприбуткової мети. Тому ПКУ не містить 

заборон неприбутковій організації бути платником ПДВ, а тому, у разі якщо є необхідність, 

можна здійснити добровільну реєстрацію. 

Однак, крім добровільної може бути й обов’язкова реєстрація. Так, якщо НПО 

займається виробництвом товарів, робіт, послуг, та загальний дохід від такої діяльності 

перевищує 1 млн грн, то реєстрація стає обов’язковою та не впливає на неприбутковий 

статус. Для реєстрації подається заява платника ПДВ за формою 1-ПДВ. 

Неприбуткова організація на загальних підставах сплачує інші податки та збори, 

зокрема: 

• плату за землю (земельний податок та/або орендну плату за земельні ділянки 

державної або комунальної власності);  

• податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Він плачується, якщо у 

власності є об’єкти житлової нерухомості. Сільські, селищні та міські ради мають право 

встановлювати пільги з податку на нерухомість для громадських об’єднань і благодійних 

організацій. 

Неприбуткові організації складають і подають Звіт про використання доходів 

(прибутків) неприбуткової організації; фінансову звітність (на загальних підставах); 

податкову декларацію з податку на прибуток, якщо була втрата статусу неприбутковості або 

якщо є виплати нерезидентам; декларації по іншим податкам, якщо вони сплачуються, на 

загальних підставах; статистичну звітність у загальному порядку, наприклад, Звіт з праці (1-

ПВ). 
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