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НЕПРИБЫЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ с 13 августа 2015 года 

1. Изменения относительно налогообложения неприбыльных организаций: 

принят Закон №652 от 17.07.2015 г., который все вернул на свои места. Нового 

Реестра и нового Порядка ведения Реестра неприбыльных учреждений и 

организаций нет! 

Реєстр неприбуткових організацій та установ, положення про який затверджено наказом Мінфіну 

України від 12.03.2013 р. N 37; 

Звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій, форму та Порядок 

складання якого затверджено наказом Міндоходів України від 27.01.2014 р. N 85; 

С какого числа начинать радоваться? 

ПКУ: Стаття 133. Платники податку 

Платниками податку - резидентами є: 

133.1.1. суб'єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на 

території України, так і за її межами, крім: 

1) бюджетних установ; 

2) громадських об'єднань, політичних партій, релігійних, благодійних організацій, об’єднань 

співвласників багатоквартирного будинку, асоціацій власників жилих будинків, житлово-будівельних 

кооперативів, пенсійних фондів, метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед 

засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких 

організацій; 

[Підпункт 2 підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 доповнено згідно із Законом України N 263-

VIII від 18.03.2015 р. Зміни діють з 10.04.2015 р.] 

 

[П. 2 Прикінцевих положень Закону України N 263-VIII від 18.03.2015 р .встановлено, що повторне 

внесення до Реєстру неприбуткових організацій та установ (перереєстрація) неприбуткових організацій, 

які зазначені у підпунктах 1 та 2 підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 і були внесені до Реєстру 

неприбуткових організацій та установ станом на 1 січня 2015 року, не вимагається;  

П. 3 Прикінцевих положень Закону України N 263-VIII від 18.03.2015 р. встановлено, що  

неприбуткові організації, зазначені у підпункті 1 та 2 підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133, 

державна реєстрація яких відбулася після 31 грудня 2014 року та до набрання чинності Законом України N 

263-VIII від 18.03.2015 р., у разі внесення їх до Реєстру неприбуткових організацій та установ протягом 

шести місяців з дня набрання чинності Законом України N 263-VIII від 18.03.2015 р. вважаються такими, 

що внесені до Реєстру неприбуткових організацій та установ з дня їх державної реєстрації 

 

Зміни діють з 13.08.2015 р] 

 

Стаття 133. Платники податку 

Підпункт 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 652-

VIII від 17.07.2015 р.  

 

133.1. Платниками податку - резидентами є: 

133.1.1. суб'єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як 

на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених пунктами 133.4 та 133.5 цієї 

статті. 

133.1.2. Національний банк України здійснює розрахунки з Державним бюджетом України відповідно 

до Закону України "Про Національний банк України". 

133.1.3. Управитель фонду операцій з нерухомістю, який здійснює діяльність відповідно до Закону 

України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 

нерухомістю" щодо операцій і результатів діяльності із довірчого управління, що здійснюється таким 

управителем через фонд. 

 

… 

133.4. Не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку 

та на умовах, встановлених цим пунктом. 

 

133.4.1. Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та 

організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам: 
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утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної 

неприбуткової організації; 

установчі документи якої 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 якої передбачають 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); Положення цього абзацу не 

поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків; 

[Абзац четвертий підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 доповнено реченням згідно із 

Законом України N 909-VIII від 24.12.2015 р. Зміни діють з 01.01.2016 р.] 
внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

 

133.4.2. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, 

завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. 

ДФСУ. "ЗІР" 

Питання 08.09.15: В який термін контролюючий орган повинен видати установі (організації) рішення 

про внесення її до Реєстру неприбуткових установ та організацій? 

Відповідь: Відповідно до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, 

зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та 

організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом. 

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, 

установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру встановлює Кабінет Міністрів України (пп. 

133.4.5 п. 133.4 ст. 133 ПКУ). 

Пунктом 34 підрозд. 4 розд. XX "Перехідні положення" ПКУ встановлено, що до затвердження Кабінетом 

Міністрів України Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення 

неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру діє Положення про 

Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 

24.01.2013 N 37 (далі - Положення). 

Для внесення до Реєстру неприбуткова установа або організація повинна подати до контролюючого 

територіального органу нижчого рівня за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з 

додатком 1 до Положення, а також копії установчих документів (п. 2 розд. II Положення).  

Контролюючі органи можуть проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах (п. 3 

розд. II Положення).  

Згідно з п. 4 розд. II Положення за результатами розгляду заяви, установчих документів контролюючими 

органами за місцезнаходженням неприбуткової установи та організації приймається рішення про:  

внесення, повторне внесення неприбуткової установи або організації до Реєстру; 

відмову у внесенні неприбуткової установи або організації до Реєстру; 

присвоєння неприбутковій установі або організації іншої ознаки неприбутковості. 

Рішення за формою згідно з додатком 2 до Положення готується у двох примірниках - перший надається 

неприбутковій установі або організації, а другий залишається в контролюючому територіальному органі 

нижчого рівня. 

Розгляд письмових звернень платників податків (юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців) та громадян 

здійснюється відповідно до вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року N 393/96-ВР "Про звернення 



 3 

громадян", із змінами та доповненнями, Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому 

громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 02.03.2015 N 271, та Типової інструкції з діловодства у центральних 

органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242 (далі - Інструкція 

N 1242). 

Пунктом 192 Інструкції N 1242 визначено, що документи, в яких не зазначено строк виконання, повинні 

бути виконані не пізніше ніж за 30 календарних днів з моменту реєстрації документа в установі, до якої 

надійшов документ. 

Враховуючи вищевикладене, рішення про внесення до Реєстру надається неприбутковій установі або 

організації у термін не більше ніж за 30 календарних днів з моменту реєстрації заяви за формою 1-РН 

та установчих документів в контролюючих органах.  

2. Новая редакция пп. 14.1.121 НКУ меняет определение неприбыльной 

организации. Недостаточно быть включенной в Реестр неприбыльных 

учреждений и организаций! 

Підпункт 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 ПКУ 

з 01.01.2015 р.  

Підпункт 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 ПКУ 

викладено у новій редакції згідно із Законом 

України N 652-VIII від 17.07.2015 р. Зміни 

діють з 13.08.2015 р.] 

 

14.1.121. неприбуткові підприємства, 

установи та організації - підприємства, 

установи та організації, основною метою 

діяльності яких є не одержання прибутку, а 

провадження благодійної діяльності та 

меценатства і іншої діяльності, передбаченої 

законодавством;  

 

 

14.1.121. неприбуткові підприємства, 

установи та організації - неприбуткові 

підприємства, установи та організації, які не 

є платниками податку на прибуток 

підприємств відповідно до пункту 133.4 

статті 133 цього Кодексу; 

 

 

133.4. Не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та 

організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом. 

 
133.4.1. Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та 

організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам: 
1 – утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної 

неприбуткової організації; 

2 – установчі документи якої 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; 

3 – установчі документи якої передбачають 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); Положення цього абзацу не 

поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків; 

[Абзац четвертий підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 доповнено реченням згідно із 

Законом України N 909-VIII від 24.12.2015 р. Зміни діють з 01.01.2016 р.] 
 

4 – внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

 

5 –Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, 

завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. (п.п. 

133.4.2. ПКУ). 

 



 4 

 

 

Неприбыльная 

организация 
=   Неплательщик 

  налога на прибыль 

  в соответствии с п.133.4 

 

 

Это означает, что неприбыльная организация не уплачивает налог на прибыль со всех своих 

доходов, если работает по правилам!!!  

Так, если соответствующим Законом разрешено получать доход от аренды и это закреплено в 

учредительных документах НПО, то с него не надо платитьналог на прибыль. Но при условии, что 

что доходы правильно используются: идут на содержание НПО или на финансирование 

направлений деятельности, определенных в учредительных документах НПО. 

 

Щодо оподаткування податком на прибуток сум коштів, отриманих громадською 

неприбутковою організацією від надання в оренду приміщень 
 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 22 вересня 2015 р. N 20075/6/99-95-42-03-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування податком на прибуток сум 

коштів, отриманих громадською неприбутковою організацією від надання в оренду приміщень, і повідомляє 

таке. 

… 

Обов'язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) 

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

діяльності, визначених установчими документами (п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу). 

Отже, сума коштів, отримана громадською неприбутковою організацією від надання в оренду 

приміщень, не є об'єктом оподаткування податком на прибуток за умови, що такі кошти 

спрямовуються на ведення її статутної діяльності. 

… 

Встановлення контролюючим органом відповідно до норм цього Кодексу факту використання 

неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені установчими 

документами, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій 

і нарахування податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені 

відповідно до норм Кодексу. Податкові зобов'язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з 

першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення (п.п. 133.4.4 п. 133.4 ст. 133 Кодексу). 

 

щодо оподаткування неприбуткових організацій в частині курсових різниць в 

умовах дії нової редакції Податкового кодексу України 
 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 7 вересня 2015 р. N 19062/6/99-99-19-02-02-15 

… 

Загальні засади благодійної діяльності в Україні встановлено Законом України від 05 липня 2012 року 

N 5073-VI "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (далі - Закон N 5073), відповідно до п. 3 ч. 1 

ст. 1 якого благодійною організацією вважається юридична особа, частки права, засновницькі документи 

якої визначають благодійну діяльність в одній або декількох сферах, визначених цим Законом, як основну 

мету її діяльності. 

Метою благодійних організацій не може бути отримання і розподіл прибутку серед засновників, 

членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій (ч. 1 

ст. 11 Закону N 5073). При цьому благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність 

без мети отримання прибутку, яка сприяє досягненню їх статутних цілей (ч. 4 ст. 16 Закону N 5073). 

Це відповідає визначенню благодійної діяльності, під якою розуміється добровільна особиста і/або 

майнова допомога для досягнення визначених Законом N 5073 цілей, що не передбачає отримання 

благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійникові від імені або 

за дорученням бенефіціара (п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону N 5073). 

Отже, внесені до Реєстру благодійні організації не сплачують податок на прибуток з будь-яких 

доходів, отриманих від статутної діяльності, за умови, що такі доходи (прибутки) використовуються такою 

неприбутковою організацією виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової 
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організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами 

(пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу). 

Враховуючи викладене, дохід неприбуткової організації, отриманий у вигляді позитивного 

значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти, отриманої в якості доходу від статутної 

діяльності, не є об'єктом оподаткування податком на прибуток. 

Поряд з цим повідомляємо, що Кодексом у редакції, що діяла до 01.01.2015, порядок оподаткування 

неприбуткових організацій і установ визначався ст. 157. 

Так, відповідно до п. 157.3 ст. 157 Кодексу від оподаткування звільнялися доходи благодійних 

організацій, отримані, зокрема, у вигляді коштів або майна, які надходили таким неприбутковим 

організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням положень п. 157.13 ст. 157 Кодексу. 

Отримавши доходи з інших, ніж визначені п. 157.3 ст. 157 Кодексу джерел, така неприбуткова 

організація (у цьому випадку благодійна організація) зобов'язана була сплатити податок на прибуток, який 

визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних з 

отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів без врахування суми амортизаційних 

відрахувань (п. 157.11 ст. 157 Кодексу). 

Особливості оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті встановлено п. 153.1 ст. 153 

Кодексу. 

Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, 

заборгованості та іноземної валюти здійснювалось відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. 

При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховувався у складі доходів платника 

податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) - у складі витрат платника податку (пп. 153.1.3 п. 

153.1 ст. 153 Кодексу). 

Враховуючи викладене, дохід неприбуткової організації (установи), отриманий у вигляді позитивного 

значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти, отриманої в якості доходів, звільнених від 

оподаткування, що зазначені у п. 157.3 ст. 157 Кодексу, у звітних періодах до 1 січня 2015 року не вважався 

об'єктом оподаткування податком на прибуток. 

У разі якщо неприбуткова організація здійснювала інші операції, які підлягали оподаткуванню 

відповідно до п. 157.11 ст. 157 Кодексу, позитивне значення курсових різниць від перерахунку іноземної 

валюти, отриманої в якості доходів від таких операцій, враховувалось при визначенні об'єкта 

оподаткування. 

 

щодо можливості здійснення неприбутковою організацією, зокрема гаражним 

кооперативом, господарської діяльності без мети одержання прибутку 
 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 12 листопада 2015 р. N 24196/6/99-99-19-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо можливості здійснення неприбутковою 

організацією, зокрема гаражним кооперативом, господарської діяльності без мети одержання прибутку 

і повідомляє. 

… 

Обов'язковою умовою для неприбуткових організацій 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 п. 133.4 ст. 133 Кодексу). 

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, 

можуть бути віднесені, зокрема, гаражні кооперативи (пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу). 

Отже, внесені до Реєстру, гаражні кооперативи не сплачують податок на прибуток з будь-яких 

доходів, отриманих від статутної діяльності, за умови, що такі доходи (прибутки) використовуються 

такою неприбутковою організацією виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової 

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

(пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу), та не здійснюється розподіл доходу серед засновників (учасників), 

членів такої організації, працівників, членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. 

… 
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ЛИСТ від 07.09.2015 р. N 2318/2/99-99-19-02-02-10 

Державна фіскальна служба України розглянула Ваше звернення щодо можливості здійснення 

громадськими та благодійними організаціями господарської діяльності без мети одержання прибутку і 

повідомляє. 

… 

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, можуть 

бути віднесені, зокрема, громадські об'єднання, благодійні організації (пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу). 

Таким чином, для внесення до Реєстру установчі документи повинні містити обмеження щодо 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. 

Загальні засади благодійної діяльності в Україні встановлено Законом України від 05 липня 2012 року N 

5073-VI "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (далі - Закон N 5073), відповідно до п. 3 ч. 1 

ст. 1 якого благодійною організацією вважається юридична особа, частки права, засновницькі документи 

якої визначають благодійну діяльність в одній або декількох сферах, визначених цим Законом, як основну 

мету її діяльності. 

Метою благодійних організацій не може бути отримання і розподіл прибутку серед засновників, членів 

органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій (ч. 1 ст. 11 

Закону N 5073). При цьому благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без 

мети отримання прибутку, яка сприяє досягненню їх статутних цілей (ч. 4 ст. 16 Закону N 5073). 

Це відповідає визначенню благодійної діяльності, під якою розуміється добровільна особиста і/або майнова 

допомога для досягнення встановлених Законом N 5073 цілей, що не передбачає отримання благодійником 

прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійникові від імені або за дорученням 

бенефіціара (п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону N 5073). 

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України від 22 березня 2012 року N 4572-VI "Про громадські 

об'єднання", із змінами та доповненнями (далі - Закон N 4572), громадське об'єднання - це добровільне 

об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, 

задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. 

За організаційно-правовою формою громадське об'єднання утворюється як громадська організація або 

громадська спілка. 

Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою 

якого не є одержання прибутку. 

Одним із принципів діяльності громадських об'єднань є відсутність майнового інтересу, яка передбачає, що 

члени (учасники) громадського об'єднання не мають права на частку майна громадського об'єднання та не 

відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об'єднання не підлягають 

розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого 

члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на 

соціальні заходи) (п. 6 ст. 3 Закону N 4572). 

Отже, внесені до Реєстру, зокрема, громадські об'єднання, благодійні організації не сплачують податок на 

прибуток з будь-яких доходів, отриманих від статутної діяльності, за умови, що такі доходи (прибутки) 

використовуються такою неприбутковою організацією виключно для фінансування видатків на 

утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 
визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу)… 
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ЛИСТ  від 27.10.2015 р. N 9985/В/99-99-19-02-02-14 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо порядку оподаткування операції з 

передачі фізичною особою власного житлового будинку релігійній громаді згідно з договором 

дарування і повідомляє. 

Статтею 717 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) визначено, що за договором дарування одна 

сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні 

(обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. 

Договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному 

посвідченню (п. 719.2 ст. 719 ЦКУ). 

Відповідно до ст. 729 ЦКУ пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема, грошей 

та цінних паперів, особам, встановленим ч. 1 ст. 720 ЦКУ (фізичні особи, юридичні особи, держава 

Україна, Автономна Республіка Крим, територіальна громада), для досягнення ними певної, 

наперед обумовленої мети. Договір про пожертву є укладеним з моменту прийняття пожертви. 

До договору про пожертву застосовуються положення про договір дарування, якщо інше не 

встановлено законом. 

Оскільки пожертва фактично являє собою дарування, то і оподатковується за правилами, 

встановленими для оподаткування дарунку чи спадщини. 

Згідно із Законом України від 23 квітня 1991 року N 987-XII "Про свободу совісті та релігійні 

організації" (далі - Закон N 987) релігійні організації в Україні утворюються з метою задоволення 

релігійних потреб громадян сповідувати та поширювати віру і діють відповідно до своєї ієрархічної 

та інституційної структури, обирають, призначають і замінюють персонал згідно із своїми статутами 

(положеннями). Релігійними організаціями в Україні є релігійні громади, управління і центри, 

монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також 

об'єднання, що складаються із зазначених релігійних організацій. 

Стосовно оподаткування податком на прибуток релігійної громади зі статусом 

неприбуткової організації 

Відповідно до положень п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (з урахуванням змін, 

унесених Законом України від 17 липня 2015 року N 652-VIII "Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій") (далі - ПКУ) релігійним 

організаціям, метою діяльності яких є задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і 

поширювати віру, а не одержання прибутку, надано право на отримання статусу неприбуткової 

організації з відповідним внесенням до реєстру неприбуткових організацій та звільненням від 

оподаткування їх релігійної діяльності, що здійснюється в рамках Закону N 987. 

Так, відповідно до п. 133.4 ст. 133 ПКУ неприбутковим підприємством, установою та організацією є 

підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає 

таким вимогам: 

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної 

неприбуткової організації; 

установчі документи якої 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; 

http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/kodeks/1349.html
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установчі документи якої передбачають 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); 

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр). 

Отже, внесені до Реєстру релігійні організації не сплачують податок на прибуток з будь-яких 

доходів, отриманих від статутної діяльності, за умови, що такі доходи (прибутки) 

використовуються такою неприбутковою організацією виключно для фінансування видатків на 

утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 

визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ), та без розподілу таких 

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

працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів 

управління та інших пов'язаних з ними осіб. 

… 

3.  Ревизия учредительных документов. Установлен срок для приведения 

учредительных документов в соответствие с нормами п. 133.4 НКУ «старым» 

НПО. Что надо изменить, чтоб не стать автоматически исключенным из 

Реестра неприбыльных учреждений и организаций контролирующим 

органом.  

Дійсно, необхідна ревізія установчих документів! Необхідно переглянути, чи є там дві 

фрази: 

1) «Заборонено розподіл 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»;  

2) «У разі припинення даної НПО (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення) її активи переходять у власність наступним 

неприбутковим організаціям: А, Б, В… або зараховуються до доходу 

бюджету». 

Якщо установчі документи містять зазначені фрази, то нічого міняти не потрібно! 

ДФСУ самостійно включать вас до нового Реєстру НПО, коли він запрацює з 01.01.2017 р.! 

  

«Старим» НПО можно не хвилюватися! Для них встановлены перехідні 

положення у підрозділі 4 розділу ХХ наступне: 

 
34. Установити, що до затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку ведення Реєстру 

неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до 

Реєстру та виключення з Реєстру (далі - новий Реєстр неприбуткових установ та організацій) діє Положення 

про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України N 

37 від 24 січня 2013 року. 

Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо оподаткування неприбуткових організацій", не підлягають виключенню з цього Реєстру до 

1 січня 2017 року. 

Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо оподаткування неприбуткових організацій", що відповідають вимогам пункту 133.4 статті 

133 цього Кодексу, включаються контролюючим органом до нового Реєстру неприбуткових установ та 

організацій. За бажанням неприбуткової організації вона може подати до контролюючого органу копії 

установчих документів. 

[Підрозділ 4 розділу ХХ доповнено пунктом 34 згідно із Законом України N 652-VIII від 17.07.2015 р. 

Зміни діють з 13.08.2015 р.] 
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35. Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо оподаткування неприбуткових організацій", що не відповідають вимогам пункту 

133.4 статті 133 цього Кодексу, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та 

організацій зобов'язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи 

у відповідність із нормами цього Кодексу та у цей самий строк подати 

копії таких документів до контролюючого органу. 

Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі 

документи у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, 

після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру 

неприбуткових установ та організацій. 
[Підрозділ 4 розділу ХХ доповнено пунктом 35 згідно із Законом України N 652-VIII від 17.07.2015 р. 

Зміни діють з 13.08.2015 р.] 

 

Зверніть увагу: згідно із ч. 2 п. 2 розд. II Закону N 652 за держреєстрацію змін, що 

вносяться до установчих документів неприбуткових організацій згідно з нормами 

ПК, реєстраційний збір не справлятиметься. 

4. Кто может быть отнесен к неприбыльным организациям? Каким условиям 

должна отвечать неприбыльная организация, чтоб быть неплательщиком 

налога на прибыль и не платить налог на прибыль со всех своих доходов? 

ДФСУ. "ЗІР" 

Питання 19.08.15: Які неприбуткові установи та організації можуть бути внесені до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій? 

Відповідь: Відповідно до пп. 133.4.5 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року 

N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та 

організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з 

Реєстру встановлює Кабінет Міністрів України. 

Підпунктом 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 ПКУ визначено, що до неприбуткових організацій, що відповідають 

вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені: 

бюджетні установи; 

громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні 

фонди; 

спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб; 

житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до 

закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий 

будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-

будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства); 

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків; 

професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх 

об'єднання; 

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об'єднання сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів; 
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інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ. 

Слід зазначити, що згідно з пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПКУ неприбутковим підприємством, установою та 

організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно 

відповідає таким вимогам: 

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної 

неприбуткової організації; 

установчі документи якої 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 якої передбачають 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); 

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на 

утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 

визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ). 

 Питання 08.09.15: Як неприбуткова установа (організація), що втратила рішення про внесення її до 

Реєстру неприбуткових установ та організацій, може отримати копію (дублікат) такого рішення? 

Відповідь: Відповідно до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, 

зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та 

організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом. 

Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація, що 

одночасно відповідає вимогам, встановленим у пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПКУ, зокрема внесена 

контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

Згідно з п. 34 підрозд. 4 розд. XX "Перехідні положення" ПКУ до затвердження Кабінетом Міністрів 

України Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових 

підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру діє Положення про Реєстр 

неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 N 

37 (далі - Положення N 37). 

Відповідно до п. 4 розд. II Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 N 37 (далі - Положення), за результатами розгляду 

заяви, установчих документів контролюючим територіальним органом нижчого рівня за місцезнаходженням 

неприбуткової установи та організації приймається рішення про внесення, повторне внесення неприбуткової 

установи або організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ. 

Рішення за формою згідно з додатком 2 до Положення готується у двох примірниках - перший надається 

неприбутковій установі або організації, а другий залишається в контролюючому територіальному органі 

нижчого рівня. 

Отже, якщо неприбуткова установа (організація) втратила рішення про внесення її до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій, то копія (дублікат) такого рішення видається контролюючим 

органом за місцезнаходженням установи (організації) на її звернення в письмовому вигляді. 
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 КЛАССИФИКАЦИЯ НЕПРИБЫЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Номер 

группы 

(норма 

НКУ до 

01.01.15) 

Код признака 

неприбыльности в 

соответствии с 

Положением № 37 

Виды неприбыльных организаций 

I 

(п.п. «а» п. 

157.1) 

0001 Органы государственной власти Украины 

0002 
Учреждения, организации, созданные органами государственной власти 

Украины, содержащиеся за счет средств соответствующих бюджетов 

0003 Органы местного самоуправления 

0004 

Учреждения, организации, созданные органами местного 

самоуправления, содержащиеся за счет средств соответствующих 

бюджетов 

II 

(п.п. «б» п. 

157.1) 

0005 

Благотворительные фонды (организации), созданные в порядке, 

определенном законом для проведения благотворительной 

деятельности 

0006 

Общественные организации, созданные с целью предоставления 

реабилитационных, физкультурно-спортивных для инвалидов (детей-

инвалидов) и социальных услуг, правовой помощи, осуществления 

экологической, оздоровительной, любительской спортивной, 

культурной, просветительской, образовательной и научной 

деятельности, общественные организации инвалидов, союзы 

общественных организаций инвалидов и их местные ячейки, созданные 

в соответствии с Законом Украины «Об объединениях граждан» 

0007 Творческие союзы 

0008 Политические партии 

0014 

Научно-исследовательские учреждения и высшие учебные заведения III 

— IV уровней аккредитации, внесенные в Государственный реестр 

научных учреждений, которым предоставляется поддержка 

государства, заповедники, музей и музеи-заповедники 

III 

(п.п. «в» п. 

157.1) 

0009 Пенсионные фонды 

0010 Кредитные союзы 

IV 

(п.п. «г» п. 

157.1) 

0011 

Иные, нежели перечисленные в группе II, юридические лица, 

деятельность которых не предусматривает получение прибыли согласно 

нормам соответствующих законов (например, гаражные кооперативы, 

садоводческие товарищества, организации работодателей, приюты для 

животных, адвокатские объединения и т. п.) 

V 

(п.п. «ґ» п. 

157.1) 

0012 

Союзы, ассоциации и другие объединения юридических лиц, созданные 

для представления интересов учредителей (членов, участников), 

которые содержатся только за счет взносов таких учредителей (членов, 

участников) и не осуществляют хозяйственную деятельность, за 

исключением получения пассивных доходов 

VI 

(п.п. «д» п. 

157.1) 

0013 Религиозные организации 

VII 

(п.п. «е» п. 

157.1) 

0015 
Жилищно-строительные кооперативы, объединения совладельцев 

многоквартирного дома 
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VIII 

(п.п. «є» п. 

157.1) 

0016 Профессиональные союзы, их объединения и организации профсоюзов  

IХ 

(п.п. «ж» 

п. 157.1) 

0017 Организации работодателей и их объединения 

Х 

(п.п. «з» п. 

157.1) 

0018 Садоводческие и гаражные кооперативы или общества 

ХІ 

(п.п. «а» п. 

157.1) 

0019 

Национальная академия наук Украины и созданные ею учреждения и 

организации, содержащиеся за счет средств соответствующих 

бюджетов 

 

ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК 
 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 3 вересня 2015 р. N 18853/6/99-99-19-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист Всеукраїнської асоціації кредитних спілок <...> 

щодо оподаткування неприбуткових організацій та установ і повідомляє. 

У зв'язку з прийняттям Закону України від 17 липня 2015 року N 652-VIII "Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій" (далі - Закон N 652), 

починаючи з 13 серпня 2015 року, розширюється перелік суб'єктів господарювання неприбуткових 

підприємств, установ та організацій, які не є платниками податку на прибуток підприємств, та змінюється 

порядок їх оподаткування податком на прибуток. 

Відповідно до внесених Законом N 652 змін неприбутковим підприємством, установою та 

організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно 

відповідає таким вимогам: 

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної 

неприбуткової організації; 

- установчі документи якої 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 якої 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); 

- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр) 

(пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі - Кодекс)). 

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків 

на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 

визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу). 

Таким чином, для внесення до Реєстру установчі документи повинні містити обмеження щодо 

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. 

Правову основу і регламентацію діяльності кредитних спілок встановлено Законом України від 20 

грудня 2001 року N 2908-ІII "Про кредитні спілки" (далі - Закон N 2908), відповідно до якого кредитною 

вважається спілка, зареєстрована згідно із законом та заснована фізичними особами, професійними 

спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному 

кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної 

спілки. 

Відповідно до п. 21.3 ст. 21 Закону N 2908 нерозподілений дохід, що залишається у розпорядженні 

кредитної спілки за підсумками фінансового року, розподіляється за рішенням загальних зборів, у 

тому числі між членами кредитної спілки, пропорційно розміру їх пайових внесків у вигляді відсотків 

(процентів). 

Отже, кредитні спілки, у яких дохід або його частина розподіляється серед засновників 

(учасників), членів такої спілки, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального 

внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб, не можуть набувати статусу 

неприбуткової організації. 
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Відповідно до п. 34 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу до затвердження 

Кабінетом Міністрів України такого порядку діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та 

організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.01.13 р. N 37, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 14.02.13 р. за N 267/22799. 

Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру на день набрання чинності 

Закону N 652, не підлягають виключенню з цього Реєстру до 1 січня 2017 року. 

Неприбуткові організації, внесені до Реєстру, що відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 

Кодексу, включаються контролюючим органом до нового Реєстру. За бажанням неприбуткова організація 

може подати до контролюючого органу копії установчих документів. 

Відповідно до п. 35 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу неприбуткові 

організації, внесені до Реєстру, що не відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу, з метою включення до 

нового Реєстру зобов'язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність до норм 

Кодексу та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу. 

Неприбуткові організації, які не привели установчі документи у відповідність до норм п. 133.4 

ст. 133 Кодексу, після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру. 

У разі недотримання неприбутковою організацією вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу така неприбуткова 

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. Податкове зобов'язання розраховується виходячи із суми операції 

нецільового використання коштів. 

Таким чином, кредитні спілки, які не відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу і внесені до 

Реєстру, у разі здійснення розподілу доходу серед засновників (учасників), членів такої спілки, працівників, 

членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб зобов'язані 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, яке розраховується 

виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така кредитна спілка підлягає виключенню 

контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня 

податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов'язана щоквартально подавати до 

контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на 

прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду. 

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову 

звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому статтею 57 цього Кодексу для 

неприбуткових організацій - платників податку на прибуток. 

Голова                                                   P. Насіров 

 

щодо оподаткування неприбуткових організацій та установ 
 

Лист ДФС України від 19 жовтня 2015 р. N 21970/6/99-99-19-02-0-02-15 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування неприбуткових організацій 

та установ і повідомляє. 

Відповідно до пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) 

неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - 

неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам: 

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної 

неприбуткової організації; 

установчі документи якої 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 якої передбачають 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); 

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

Обов'язковою умовою для неприбуткових організацій 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 п. 133.4 ст. 133 Кодексу). 

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 134 Кодексу і не є платниками 

податку, можуть бути віднесені, зокрема, профспілкові організації. 

Особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних 

спілок визначено Законом України від 15 вересня 1999 року N 1045-XIV "Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності" (далі - Закон N 1045). 
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Відповідно до ст. 1 Закону N 1045 професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова 

громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної 

(трудової) діяльності (навчання). 

Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-

економічних прав та інтересів членів профспілки та ведуть свою діяльність на підставі статуту. 

Відповідно до положень ст. 14 та 15 Закону N 1045 джерела надходження (формування) коштів 

профспілки та напрями їх використання визначаються в їх статутних документах. 

Отже, профспілкова організація має право на статус неприбутковості, якщо використання 

отриманих доходів (прибутків) такою профспілковою організацією здійснюється виключно на реалізацію 

свої статутної діяльності без розподілу таких 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. 

 

щодо оподаткування неприбуткових організацій та установ, зокрема отримання 

пасивних доходів 
 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 19 жовтня 2015 р. N 21971/6/99-99-19-02-02-15 

… 

Отже, пасивні доходи у вигляді відсотків від депозитного вкладу, отримані профспілковою 

організацією, яка перебуває в Реєстрі, не є об'єктом оподаткування податком на прибуток за умови, що ці 

доходи (прибутки) використовуються такою профспілковою організацією виключно для фінансування 

видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими 

документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу). 

 

щодо оподаткування неприбуткових організацій та установ, зокрема оподаткування 

податком на прибуток пасивних доходів 
 

Лист Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві 

від 25 грудня 2015 р. N 19645/10/26-15-15-03-11 

… 

Отже, пасивні доходи у вигляді відсотків від депозитного вкладу, отримані житлово-

будівельними кооперативами, які перебувають в Реєстрі, не є об'єктом оподаткування податком на 

прибуток за умови, що ці доходи (прибутки) використовуються такими підприємствами виключно для 

фінансування видатків на їх утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених 

їх установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу). 

… 

 

щодо можливості здійснення громадськими організаціями господарської діяльності 

без мети одержання прибутку 
 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 19 жовтня 2015 р. N 21969/6/99-99-19-02-02-15 

…. 

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, 

можуть бути віднесені, зокрема, громадські об'єднання (пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу). 

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України від 22 березня 2012 року N 4572-VI "Про громадські 

об'єднання", із змінами та доповненнями (далі - Закон N 4572), громадське об'єднання - це добровільне 

об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, 

задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. 

За організаційно-правовою формою громадське об'єднання утворюється як громадська організація 

або громадська спілка. 

Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною 

метою якого не є одержання прибутку. 

Одним із принципів діяльності громадських об'єднань є відсутність майнового інтересу, яка 

передбачає, що члени (учасники) громадського об'єднання не мають права на частку майна громадського 

об'єднання та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об'єднання 

не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-

якого окремого члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та 

відрахувань на соціальні заходи) (п. 6 ст. 3 Закону N 4572). 

Отже, внесені до Реєстру, зокрема, громадські об'єднання не сплачують податок на 
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прибуток з будь-яких доходів, отриманих від статутної діяльності, за умови, що такі 

доходи (прибутки) використовуються такою неприбутковою організацією виключно для фінансування 

видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 

діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу) та не 

розподіляється дохід або його частина 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. 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ЛИСТ від 08.10.2015 р. N 21365/6/99-99-19-02-02-15 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування неприбуткових організацій та 

установ, зокрема сплати податку на прибуток з оренди приміщення, і повідомляє. 

…Обов'язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів виключно для 

фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу). 

Порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань визначає Закон України від 

22 березня 2012 року N 4572-VI "Про громадські об'єднання" із змінами та доповненнями (далі - Закон N 

4572). 

Відповідно до положень Закону N 4572 громадське об'єднання є непідприємницьким товариством, 

основною метою якого не є одержання прибутку. При цьому для здійснення своєї мети (цілей) має право 

здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, 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. 

Одним із принципів діяльності громадських об'єднань є відсутність майнового інтересу: члени (учасники) 

громадського об'єднання не мають права на частку майна громадського об'єднання та не відповідають за 

його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його 

членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) 

громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи) (п. 6 

ст. 3 Закону N 4572). 

Таким чином, громадська організація має право вести підприємницьку діяльність та отримувати дохід 

від неї. Проте такий дохід не може бути розподілений між засновниками та членами громадської 

організації і має бути спрямований виключно на реалізацію її статутної діяльності. 

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 134 Кодексу і не є платниками податку, 

можуть бути віднесені, зокрема, громадські об'єднання та інші об'єднання юридичних осіб. 

Отже, сума коштів, отримана громадською неприбутковою організацією від надання в оренду 

приміщень, не є об'єктом оподаткування податком на прибуток за умови, що такі кошти 

спрямовуються на ведення її статутної діяльності у межах Закону N 4572… 

Щодо внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку 
 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 10 листопада 2015 р. N 10450/Д/99-99-19-02-02-14 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо внесення до Реєстру неприбуткових 

установ та організацій об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - ОСББ) і повідомляє. 

… 

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, 

можуть бути віднесені, зокрема, ОСББ (пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу). 

Таким чином, для внесення до Реєстру установчі документи повинні містити передачу активів 
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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). 

Відповідно до п. 34 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу до затвердження 

Кабінетом Міністрів України такого порядку діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та 

організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 р. N 37, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 14.02.2013 р. за N 267/22799. 

Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру, не підлягають виключенню з 

цього Реєстру до 1 січня 2017 року. 

Неприбуткові організації, внесені до Реєстру, що відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 

Кодексу, включаються контролюючим органом до нового Реєстру. За бажанням неприбуткова організація 

може подати до контролюючого органу копії установчих документів. 

Відповідно до п. 35 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу неприбуткові 

організації, внесені до Реєстру, що не відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу, з метою включення до 

нового Реєстру зобов'язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність до норм 

Кодексу та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу. 

Неприбуткові організації, які не привели установчі документи у відповідність до норм п. 133.4 ст. 133 

Кодексу, після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру. 

У разі недотримання неприбутковою організацією вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу, така неприбуткова 

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. Податкове зобов'язання розраховується, виходячи із суми операції 

нецільового використання коштів. 

 

Щодо оподаткування податку на прибуток отриманих доходів неприбутковими 

організаціями 
 

Лист Головного управління Державної фіскальної служби України у Київській області 

від 22 жовтня 2015 p. N 2827/10/10-36-15-03-21 

 

ГУ ДФС у Київській області розглянуло лист щодо оподаткування податку на прибуток отриманих 

доходів неприбутковими організаціями та повідомляє. 

Відповідно до п.п. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 

2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) неприбуткові підприємства, установи та організації - 

неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств 

відповідно до п. 133.4 ст. 133 ПКУ. 

Підпунктом 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПКУ встановлено, що неприбутковим підприємством, установою 

та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно 

відповідає таким вимогам: 

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної 

неприбуткової організації; 

установчі документи якої 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 якої передбачають 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); 

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків 

на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 

визначених її установчими документами (п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ). 

Отже, якщо неприбуткова організація отримує доходи від діяльності, яка не пов’язана із статутною (у 

т. ч. здійснює продаж основних засобів) та не використовує їх для фінансування видатків на утримання такої 

неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її 

установчими документами, то така неприбуткова організація відповідно до п.п. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 ПКУ 

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. При цьому податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми 

операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим 

органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня 



 17 

податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до 

контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на 

прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду. 

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація відповідно до вимог п. 57.1 

ст. 57 ПКУ сплачує податок на прибуток на підставі податкової декларації, яка подається до контролюючих 

органів за звітний (податковий) рік, і не сплачує авансових внесків з податку на прибуток. 

При цьому об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, 

який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до 

оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу. ІІІ ПКУ. Платник податку, у якого 

річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за 

останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти 

рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім 

від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) (п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 

134 ПКУ). 

Враховуючи, що ОСББ "Оазис - 2010" надає послуги щодо відпуску(продажу) природного газу для 

забезпечення роботи дахових котелень двох житлових будинків мікрорайону в м. Бориспіль по вул. 

Шевченка, які не є членами ОСББ "Оазис - 2010", тобто отримує доходи від діяльності, яка не пов’язана 

із статутною та не використовує їх для фінансування видатків на утримання своєї організації, ОСББ 

"Оазис - 2010" зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і 

податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, 

визначений для квартального періоду. 

Заступник начальника ГУ ДФС у Київській області                           С.М. Трифонов 

5. Введена ответственность в случае несоблюдения неприбыльной организацией 

требований, определенных в новой редакции НКУ. В каком случае 

неприбыльная организация исключается контролирующим органом из 

Реестра неприбыльных учреждений и организаций. Есть ли возможность 

восстановиться в числе неприбыльных? 

133.4.3. У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених цим 

пунктом, така неприбуткова 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. Податкове 

зобов'язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового 

використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим 

органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

 
З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня 

податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов'язана щоквартально подавати до 

контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з 

податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду. 

 

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову 

звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому статтею 57 цього Кодексу цим 

розділом для неприбуткових організацій - платників податку на прибуток. 

[В абзац третій підпункту 133.4.3 пункту 133.4 статті 133 внесено зміни згідно із Законом 

України N 909-VIII від 24.12.2015 р. Зміни діють з 01.01.2016 р.] 
 

133.4.4. Встановлення контролюючим органом відповідно до норм цього Кодексу факту 

використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені 

установчими документами, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових 
установ та організацій і нарахування податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств, 

штрафних санкцій і пені відповідно до норм цього Кодексу. Податкові зобов'язання, штрафні санкції і 

пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення. 

 

133.4.5. Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових 
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підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру встановлює Кабінет Міністрів 

України. 

Итак, НПО становится плательщиком налога на прибыль, если  

- распределит доход (или его часть) между учредителямии, членами, работниками 

- потратит доход на финансирование деятельности, которая не отвечает целям и 

задачам организации и не указана в ее уставе. 

6. В каком случае и в какие сроки необходимо предоставлять в налоговую отчет 

об использовании доходов неприбыльной организации и за какой период? 

Зміни діють з 13.08.2015 р. 
46.2. Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну 

або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової 

декларації.  

Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського 

кодексу України, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, 

передбаченому для подання податкової декларації.  

Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 цього 

Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, 

затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової 

політики, у строки, передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств. 

[Пункт 46.2 статті 46 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом України N 652-VIII від 

17.07.2015 р. Зміни діють з 13.08.2015 р.] 

 

Про затвердження декларації з податку на прибуток підприємств 
 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 4 січня 2016 р. N 102/7/99-99-19-02-01-17 
 

… 

Щодо подання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та 

організацій 

 

Форма Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій 

затверджена наказом Міндоходів від 27.01.2014 N 85 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

11.02.2014 за N 276/25053) (далі - наказ N 85). 

До затвердження визначеного підпунктом 133.4.3 пункту 133.4 статті 133 Кодексу Звіту про 

використання доходів (прибутків) неприбуткової організації здійснюється подання Податкового звіту про 

використання коштів неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом N 85. 

При цьому до затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку ведення Реєстру неприбуткових 

установ та організацій включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та 

виключення з Реєстру для цілей подання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових 

установ та організацій у частині застосування ознаки неприбутковості слід керуватися наказом Мінфіну від 

24.01.2013 N 37 "Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій". 

 

 

В «году нарушения» нужно: 

1. Подать Отчет об использовании доходов (прибылей) НПО за период с 1 января до 

последнего дня месяца, в котором допущено нарушение и самостоятельно рассчитать в нем сумму 

налога на прибыль исходя из суммы нецелевого использования средств. Отчет подается в течение 

20 календарных дней, следующих за месяцем нарушения (49.18.1 НКУ). 

После этого НПО становится обычным плательщиком налога на прибыль, т.к. он будет 

исключен из Реестра НПО. 

2. До конца года нарушения надо подавать ежеквартальную декларацию по налогу на 

прибыль в течение 40 календарных дней после окончания квартала. (49.18.2 НКУ). Оплата – в 

течение 10 календарных дней от граничного срока подачи декларации. 

3. Со следующего года НПО становится обычным плательщиком налога на прибыль, только 
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без уплаты авансовых платежей. Годовая декларация подается в течение 60 календарных дней 

после окончания года. Оплата – в течение 10 календарных дней от граничного срока подачи 

декларации. 

 
Стаття 57. Строки сплати податкового зобов'язання  

 

57.1. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у 

поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем 

відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім 

випадків, встановлених цим Кодексом. 

Податковий агент зобов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання (суму нарахованого 

(утриманого) податку), самостійно визначеного ним з доходу, що виплачується на користь платника податку 

- фізичної особи та за рахунок такої виплати, у строки, передбачені цим Кодексом. 

Суму податкового зобов'язання, визначену у митній декларації, платник податків зобов'язаний 

сплатити до/або на день подання митної декларації. 

[Абзаці четвертий - дванадцятий пункту 57.1 статті 57 виключено згідно із Законом 

України N 909-VIII від 24.12.2015 р. Зміни діють з 01.01.2016 р.] 

 

7. Финансовая и налоговая отчетность и уплата налога на прибыль для 

неприбыльных организаций – плательщиков налога на прибыль. Внимание 

на бухучет! 

 

щодо подання неприбутковими організаціями та установами звіту про використання 

доходів (прибутків) 
 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 6 жовтня 2015 р. N 21151/6/99-95-42-03-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист [...] щодо подання неприбутковими 

організаціями та установами звіту про використання доходів (прибутків) і повідомляє таке. 

Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) неприбуткові підприємства, 

установи та організації, визначені п. 133.4 ст. 133 Кодексу, подають звіт про використання доходів 

(прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної податкової політики, у строки, передбачені для подання податкової 

декларації з податку на прибуток підприємств. 

З урахуванням норми абзацу одинадцятого п. 57.1 ст. 57 Кодексу звіт про використання доходів 

(прибутків) неприбуткової організації за базовий звітний (податковий) рік подається до 01 червня року, 

наступного за звітним (податковим) роком. 

Поряд з цим пп. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 Кодексу встановлено, що у разі недотримання 

неприбутковою організацією вимог, визначених цим пунктом, така неприбуткова 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. Податкове зобов'язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання 

коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру 

неприбуткових установ та організацій. 

З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня 

податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов'язана щоквартально подавати до 

контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на 

прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду. 

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову 

звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому ст. 57 Кодексу для неприбуткових 

організацій - платників податку на прибуток. 

                                                                                             Голова       Р. М. Насіров 

ДФСУ. "ЗІР" 

Питання 18.08.15: Які форми фінансової звітності повинні подаватися платниками податків на 

прибуток до контролюючих органів разом з податковою декларацією починаючи з 01.01.2015 ? 
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Відповідь: Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі 

змінами та доповненнями (далі - ПКУ), платник податку на прибуток подає разом з відповідною 

податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, 

передбаченому для подання податкової декларації. 

Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського 

кодексу України, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, 

передбаченому для подання податкової декларації. 

У складі фінансової звітності платник податків має право зазначати тимчасові та постійні податкові різниці 

за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову 

політику. 

Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені п. 133.4 ст. 133 ПКУ, подають звіт про 

використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики, у строки, 

передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств. 

Частиною другою ст. 11 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні", зі змінами та доповненнями (далі - Закон N 996), визначено, що фінансова 

звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської 

діяльності та суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) 

включає баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та 

примітки до звітів. 

Для суб'єктів малого підприємництва, неприбуткових підприємств, установ та організацій і 

представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) 

встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові 

результати (частина третя ст. 11 Закону N 996). Зокрема, наказом Мінфіну від 25.02.2000 N 39 затверджено 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". 

Пунктом 16 підрозд. 4 розд. XX "Перехідні положення" ПКУ визначено критерії для платників податку, що 

мають право на застосування ставки 0 відсотків. З урахуванням частини сьомої ст. 11 Закону N 996 

платники податку на прибуток, що мають право на застосування ставки 0 відсотків, зобов'язані складати та 

подавати до відповідних органів фінансову звітність, передбачену для суб'єктів малого підприємництва, 

один раз на рік.  

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається 

щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові 

результати. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року) (частина 

перша ст. 13 Закону N 996). 

Тобто платники податку на прибуток (крім малих підприємств) подають разом з відповідною податковою 

декларацією за календарний квартал, півріччя, три квартали квартальну фінансову звітність, яка включає 

баланс та звіт про фінансові результати. 

До податкової декларації за рік такі платники подають річну фінансову звітність, яка включає баланс, звіт 

про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів. 

Платники податку на прибуток - малі підприємства та юридичні особи, що мають право на застосування 

ставки 0 відсотків, подають разом з річною податковою декларацією скорочену за показниками фінансову 

звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати. 

Питання 19.08.15: Яку звітність подають до податкових органів неприбуткові організації? 

Відповідь: Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі 

змінами та доповненнями (далі - ПКУ), неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені п. 

133.4 ст. 133 ПКУ, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 

формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 



 21 

податкової політики, у строки, передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств. 

З урахуванням норми абзацу одинадцятого п. 57.1 ст. 57 ПКУ звіт про використання доходів (прибутків) 

неприбуткової організації за базовий звітний (податковий) рік подається до 01 червня року, наступного 

за звітним (податковим) роком. 

Поряд з цим, пп. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 ПКУ встановлено, що у разі недотримання неприбутковою 

організацією вимог, визначених цим пунктом, така неприбуткова 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. 

Податкове зобов'язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така 

неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та 

організацій. 

З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового 

(звітного) року неприбуткова організація зобов'язана щоквартально подавати до контролюючого органу 

квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати 

податок у термін, визначений для квартального періоду. 

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову 

звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому ст. 57 ПКУ для неприбуткових 

організацій - платників податку на прибуток. 

щодо можливості обрання спрощеної системи оподаткування 
 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 16 жовтня 2015 р. N 9676/П/99-99-15-03-01-14 

 

Державна фіскальна служба України розглянула запит щодо можливості обрання спрощеної системи 

оподаткування та повідомляє. 

Відповідно до п. 3 ст. 1 Закону України від 22 березня 2012 року N 4572-VI "Про громадські 

об'єднання" (далі - Закон N 4572) громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та 

членами (учасниками) якого є фізичні особи. 

Громадським об'єднанням є добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного 

права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, 

культурних, екологічних, та інших інтересів (п. 1 ст. 1 Закону N 4572). 

Згідно з пп. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) неприбуткові 

підприємства, установи та організації - це неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є 

платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 ПКУ. 

Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація, 

що одночасно відповідає таким вимогам: 

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної 

неприбуткової організації; 

установчі документи якої 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 якої передбачають 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); 

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (пп. 133.4.1 п.133.4 

ст. 133 ПКУ). 

Главою 1 р. XIV ПКУ встановлено правові засади застосування спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку. 

До третьої групи платників єдиного податку належать юридичні особи - суб'єкти господарювання 

будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20 

млн. гривень (пп. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ). 

Види діяльності, які не дозволяють юридичним особам обрати спрощену систему оподаткування, 

наведено у п. 291.5 ст. 291 ПКУ. 

Крім того, при переході на спрощену систему оподаткування юридичній особі необхідно 
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враховувати обмеження щодо сукупності часток засновників у статутному капіталі, встановлене пп. 

291.5.5 п. 291.5 ст. 291 ПКУ. 

Громадська організація, яка внесена до Реєстру неприбуткових організацій та установ, може обрати 

спрощену систему оподаткування у разі дотримання вимог, встановлених главою 1 розділу XIV ПКУ. 

8. Как определяется объект налогообложения налогом на прибыль?  

133.4.3. У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених цим 

пунктом, така неприбуткова 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.  

 

Податкове зобов'язання розраховується, виходячи із суми операції 

нецільового використання коштів.  
 

Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру 

неприбуткових установ та організацій. 

 

З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня 

податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов'язана щоквартально подавати до 

контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим 

підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального 

періоду. 

 

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і 

податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим розділом для 

неприбуткових організацій - платників податку на прибуток. 

[В абзац третій підпункту 133.4.3 пункту 133.4 статті 133 внесено зміни згідно із Законом 

України N 909-VIII від 24.12.2015 р. Зміни діють з 01.01.2016 р.] 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УКРАИНЫ 

ПИСЬМО  от 15.04.2013 г. N 31-08410-07-29/12008 

…Что касается второго вопроса, то статьей 2 Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности в Украине" (далее - Закон) предусмотрено, что указанный Закон распространяется на всех 

юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Украины, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, которые обязаны вести бухгалтерский учет и 

представлять финансовую отчетность согласно законодательству, в том числе и на неприбыльные 

организации. 

Согласно статье 14 Закона предприятия обязаны представлять квартальную и годовую финансовую 

отчетность органам, к сфере управления которых они относятся, трудовым коллективам по их 

требованию, собственникам (учредителям) в соответствии с учредительными документами, если иное не 

предусмотрено данным Законом. Органам исполнительной власти и другим пользователям финансовая 

отчетность представляется в соответствии с законодательством. Порядок представления финансовой 

отчетности установлен постановлением Кабинета Министров Украины от 28.02.2000 N 419 "Об 

утверждении Порядка представления финансовой отчетности". 

 Директор Департамента налоговой, таможенной 

политики и методологии бухгалтерского учета Н. Чмерук 
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Внимание необходимо уделять: 

- составлению первичных документов 

- граммотному составлению договоров (в них обязательно указывать целевое назначение полученных 

по таким договорам средств и/или имущества (добровольных пожертвований, благотворительной помощи 

и т. п.)  

- хорошо составлять уставные документы (должно быть соответствие упомянутых в Уставе законов, 

которыми регулируется деятельность организации, с реальными мероприятиями, проводимыми такой 

организацией). При этом уставные документы неприбыльных организаций должны содержать 

исчерпывающий перечень видов их деятельности, не предусматривающих получения прибыли в 

соответствии с нормами законов, регулирующих их деятельность. Поэтому в уставных документах 

лучше оговорить, какие доходы являются доходами от осуществления основной деятельности и 

освобождаются от налогообложения. Ну а если могут «намечаться» другие освобожденные доходы, 

получение которых еще не отмечено уставом, то лучше как можно быстрее внести соответствующие 

уточнения в уставные документы.  

Тогда опасность признания контролирующими органами факта использования освобожденных от 

налогообложения средств на цели, не предусмотренные уставом (и, как следствие, лишение неприбыльного 

статуса), будет снижена во много раз.  

П.п. 133.4.1.НКУ предусмотрено, что  доходы (прибыль) неприбыльной организации используются 

исключительно для финансирования расходов на содержание такой неприбыльной организации, 

реализации цели (целей, задач) и направлений деятельности, определенных ее уставними . 

Смета неприбыльной организации  

Ежегодно неприбыльные организации обязаны составлять смету доходов и расходов на следующий 

год. (На сегодня порядок составления смет утвержден только для бюджетных учреждений согласно 

Постановлению КМУ от 28.02.2002 г. № 228).  

При этом доходы неприбыльных организаций, которые финансируются из бюджета, в том числе 

доходы заведений и учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения, а также архивных 

учреждений и реабилитационных учреждений для инвалидов и детей-инвалидов, имеющих 

соответствующую лицензию, зачисляются в состав смет (на специальный счет) для содержания таких 

неприбыльных организаций и используются исключительно на финансирование расходов такой 

сметы (в том числе финансирование хозяйственной деятельности согласно их уставам), рассчитанной и 

утвержденной в порядке, установленном КМУ.  

В случае если по результатам отчетного (налогового) года доходы, зачисленные в смету для содержания 

указанных организаций, превышают сумму определенных сметой расходов, сумма превышения учитывается 

в составе сметы в следующем году. При этом из суммы превышения доходов над расходами указанных 

неприбыльных организаций налог на прибыль не уплачивается.  

Для остальных неприбыльных организаций, то никаких нормативно-правовых актов по составлению 

сметы доходов и расходов для них не существует, что позволяет им самим решать, как это делать. При этом 

каждая неприбыльная организация, составляя смету, должна учитывать требования профильных 

законов, регулирующих ее деятельность.  

Рассмотрим в качестве примера порядок составления сметы благотворительной организацией.  

Смета составляется в соответствии с основными направлениями благотворительности и 

благотворительной деятельности в течение первого месяца текущего года.  

Можно выделить два основных принципа составления сметы.  

1. На запланированный период определяется ожидаемая сумма дохода (фактических поступлений 

средств и/или другого имущества). Потом эту сумму распределяют между направлениями расходов — 

программами мероприятий и комплексом действий. Этот принцип составления сметы целесообразен для 
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тех неприбыльных организаций, которые могут определить сумму ожидаемого дохода более-менее 

точно. Например, неприбыльные организации, которые регулярно получают средства от своих членов, 

имеют определенное количество участников и установленный размер взноса, составляя смету, могут с 

успехом применять предложенный принцип, поскольку ожидаемая сумма дохода известна им заранее. В 

результате такой организации остается лишь распределить полученный доход по направлениям расходов.  

2. На запланированный период определяют ожидаемую сумму расходов, которая необходима для 

обеспечения функционирования неприбыльной организации. Потом планируют источники получения 

доходов и их сумму для финансирования ожидаемой величины расходов. Этот принцип подходит для тех 

неприбыльных организаций, которые в силу специфики своей деятельности не имеют возможности 

заранее приблизительно определить сумму ожидаемого дохода.  

Все вопросы, касающиеся составления и утверждения сметы, целесообразно определить в уставе 

организации и/или положении о смете. Периодически, как правило, ежемесячно, необходимо сравнивать 

фактически полученные доходы и фактически понесенные расходы с запланированными в смете и, в случае 

необходимости, своевременно вносить изменения в смету в порядке, предусмотренном в уставе и/или в 

положении о смете. Такое сравнение целесообразно проводить в отчете о выполнении сметы.  

Исполнение сметы осуществляется нарастающим итогом с начала года. Отчет об исполнении сметы 

составляется по благотворительным программам с распределением по видам поступлений, которые 

поступили за финансовый год и не запрещены законодательством Украины. В отчете об исполнении сметы 

отражаются плановые показатели, учтенные при утверждении сметы, и уточненные плановые показатели с 

учетом изменений, внесенных в смету.  

Кроме того, следует отметить, что в случае, если смета принимается в течение последнего месяца 

текущего года, то, планируя свою деятельность на предстоящий год, благотворительная организация по 

статье «расходы на содержание организации», само собой разумеется, должна закладывать на собственное 

содержание не более 20 % тех средств, которыми она планирует распоряжаться в следующем году (эти 

средства складываются из тех, которые предполагается получить в течение следующего года, и тех, 

которые, возможно, останутся неиспользованными в текущем году или остались с прошлых периодов).  

Вместе с тем специфика деятельности благотворительной организации такова, что для достижения 

уставных целей ей приходится в рамках отдельных программ нести расходы и на аренду, и на оплату 

труда наемного персонала, которые совершенно определенно связаны с реализацией той или иной 

конкретной благотворительной программы, а отнюдь не с содержанием самой организации. Следовательно, 

разумно наряду с общей сметой деятельности организации иметь локальные сметы по отдельным 

благотворительным программам, в рамках которых предусматривать зарплатные, арендные и прочие 

расходы, за которыми таким образом закрепится статус расходов, связанных с благотворительной 

деятельностью.  

Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку 
 

Наказ Міністерства фінансів України 

від 19 квітня 2001 р. N 186 

 

Відповідно до статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 

(Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1706), статті 5 Закону України "Про державну підтримку 

малого підприємництва" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 1977) і на виконання Програми 

реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706, наказую: 

 

1. Затвердити схвалений Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів 

України План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 

суб'єктів малого підприємництва (далі - спрощений План рахунків), що додається. 

 

2. Установити, що спрощений План рахунків можуть застосовувати суб'єкти підприємницької 

діяльності - юридичні особи, які відповідно до чинного законодавства визнані суб'єктами малого 

підприємництва, юридичні особи, що не займаються підприємницькою діяльністю (крім бюджетних 

установ), незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також 

представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства). Суб'єкти 

підприємницької діяльності спрощений План рахунків застосовують у разі складання ними фінансової 
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звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого 

підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382. 

 

3. Передбачити, що облік та узагальнення інформації про позабалансові активи і зобов'язання 

підприємства здійснюють з використанням позабалансових рахунків класу 0 Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185. 

 

4. Записи на рахунках бухгалтерського обліку спрощеного Плану рахунків і на позабалансових 

рахунках для узагальнення інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань, про доходи і 

витрати, факти фінансово-господарської діяльності здійснювати відповідно до Інструкції про застосування 

Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств 

і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186. 

 

5. Визначити, що з метою забезпечення необхідної деталізації та аналітичності обліково-економічної 

інформації підприємства вводять до спрощеного Плану рахунків субрахунки, виходячи з призначення 

рахунків, потреб управління підприємством, використання назв рахунків і субрахунків Плану рахунків, 

наведеного в пункті 3 цього наказу. 

 Заступник Міністра                       В.М. Матвійчук  

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 

від 19 квітня 2001 р. N 186 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

5 травня 2001 р. N 389/5580  

ПЛАН 

РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ 

ОПЕРАЦІЙ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Синтетичні рахунки  Призначення  

Код  Назва  

1  2  3  

10  Основні засоби  Облік та узагальнення інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, 

нематеріальні активи  

13  Знос необоротних 

активів  

Облік та узагальнення інформації про знос основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів і нематеріальних активів  

14  Довгострокові 

фінансові інвестиції  

Облік та узагальнення інформації про довгострокові фінансові інвестиції  

15  Капітальні інвестиції  Облік та узагальнення інформації про капітальні інвестиції  

16  Довгострокові 

біологічні активи  

Облік та узагальнення інформації про довгострокові біологічні активи 

18  Інші необоротні активи  Облік та узагальнення інформації про довгострокову дебіторську заборгованість, інші 

необоротні активи  

20  Виробничі запаси  Облік та узагальнення інформації про сировину й матеріали, купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби, паливо, тару й тарні матеріали, будівельні матеріали та матеріали, 

передані в переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення, інші 

матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети і транспортно-заготівельні витрати  

21  Поточні біологічні 

активи 

Облік та узагальнення інформації про поточні біологічні активи рослинництва (які оцінені за 

справедливою вартістю) і тваринництва 

23  Виробництво  Облік та узагальнення інформації про витрати на основне і допоміжні виробництва, 

виробничий брак  

26  Готова продукція  Облік та узагальнення інформації про готову продукцію, товари, транспортно-заготівельні 

витрати і торгову націнку  

30  Готівка  Облік та узагальнення інформації про грошову готівку та грошові документи  

31  Рахунки в банках  Облік та узагальнення інформації про грошові кошти на рахунках у банках, еквіваленти 

грошових коштів та грошові кошти в дорозі  

35  Поточні фінансові 

інвестиції  

Облік та узагальнення інформації про поточні фінансові інвестиції  

37  Розрахунки з різними 

дебіторами  

Облік та узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками, з 

підзвітними особами, з іншими дебіторами, про короткострокові векселі одержані, про 
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резерв сумнівних боргів  

39  Витрати майбутніх 

періодів  

Облік та узагальнення інформації про витрати майбутніх періодів  

40  Власний капітал  Облік та узагальнення інформації про статутний, пайовий, додатковий, у дооцінках, 

резервний, неоплачений і вилучений капітали  

44  Нерозподілені 

прибутки (непокриті 

збитки)  

Облік та узагальнення інформації про нерозподілені прибутки (непокриті збитки), про 

використання прибутку  

47  Забезпечення 

майбутніх витрат і 

платежів  

Облік та узагальнення інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів, цільове 

фінансування і цільові надходження  

48 Цільове фінансування і 

цільові надходження 

Облік та узагальнення інформації про залишки коштів цільового фінансування і цільових 

надходжень з бюджету та інших джерел, у тому числі суми коштів, вивільнені від 

оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток, та їх використання на 

реалізацію заходів цільового призначення відповідно до законодавства 

55  Інші довгострокові 

зобов'язання  

Облік та узагальнення інформації про довгострокові позики, довгострокові векселі видані, 

довгострокові зобов'язання за облігаціями, довгострокові зобов'язання з оренди та інші 

довгострокові зобов'язання  

64  Розрахунки за 

податками й 

платежами  

Облік та узагальнення інформації про розрахунки за податками, обов'язковими платежами, 

про податкові зобов'язання, податковий кредит, розрахунки за пенсійним забезпеченням, 

соціальним страхуванням, страхуванням на випадок безробіття, індивідуальним 

страхуванням та страхуванням майна  

66  Розрахунки з оплати 

праці  

Облік та узагальнення інформації про розрахунки з оплати праці  

68  Розрахунки за іншими 

операціями  

Облік та узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками та підрядниками, з 

учасниками, про короткострокові позики, короткострокові векселі видані, поточну 

заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями і розрахунки за іншими операціями  

69  Доходи майбутніх 

періодів  

Облік та узагальнення інформації про доходи майбутніх періодів  

70  Доходи від реалізації  Облік та узагальнення інформації про загальний дохід (виручку) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

74 Інші доходи Облік та узагальнення інформації про суми інших доходів від операційної діяльності 

підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

79  Фінансові результати  Облік та узагальнення інформації про фінансові результати  

84  [Рахунок 84 виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 664 від 31.05.2011 р.] 

85  [Рахунок 85 виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 664 від 31.05.2011 р.] 

90 Собівартість реалізації Облік та узагальнення інформації про виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, 

послуг) та/або собівартість реалізованих товарів 

91 Загальновиробничі 

витрати 

Облік та узагальнення інформації про накладні виробничі витрати на організацію та 

управління виробництвом, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і 

устаткування 

96 Інші витрати Облік та узагальнення інформації про інші витрати операційної діяльності та інші витрати 

діяльності, а також обліковуються належна до сплати за звітний період відповідно до 

законодавства сума податків і зборів (обов’язкових платежів) 

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку у виробничій сфері   В.М. Пархоменко 

 
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 25 "ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА" 

 
1. Це Положення (стандарт) установлює зміст і форму Фінансового звіту суб’єкта малого 

підприємництва в складі Балансу (форма N 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма N 2-м) та порядок 

заповнення його статей… 

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються: 

для складання Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва: 

суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами, які визнані такими відповідно до 

законодавства (крім тих, які складають Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва); 

… 

Додаток 1 

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 

"Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва" 
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(у редакції Наказу Міністерства фінансів України 

від 8 лютого 2014 р. N 48) 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

суб’єкта малого підприємництва  
  КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)      01 

Підприємство    за ЄДРПОУ    

Територія    за КОАТУУ    

Організаційно-правова 

форма господарювання 
   за КОПФГ    

Вид економічної діяльності    за КВЕД    

Середня кількість працівників, осіб        

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком          

Адреса, телефон 
         

   1. Баланс Форма N 1-м  Код за ДКУД   1801006 

   на ____________ 20 __ р. 
 

           

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

року 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

І. Необоротні активи               

Незавершені капітальні інвестиції 1005             

Основні засоби: 1010              

первісна вартість 1011             

знос 1012  (          )   (     )  

Довгострокові біологічні активи 1020                 

Довгострокові фінансові інвестиції 1030             

Інші необоротні активи 1090             

Усього за розділом І 1095             

ІІ. Оборотні активи               

Запаси: 1100             

у тому числі готова продукція 1103       

Поточні біологічні активи 1110                 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
1125            

  

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 
1135           

  

у тому числі з податку на прибуток 1136       

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155             

Поточні фінансові інвестиції 1160             

Гроші та їх еквіваленти 1165              

Витрати майбутніх періодів 1170       

Інші оборотні активи 1190             

Усього за розділом ІІ 1195             

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 
1200      

 

Баланс 1300             

    

Пасив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

року 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал               

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400             
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Додатковий капітал 1410             

Резервний капітал 1415             

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420             

Неоплачений капітал 1425 (     ) (   ) 

Усього за розділом І 1495             

ІІ. Довгострокові зобов’язання, цільове 

фінансування та забезпечення 1595             

ІІІ. Поточні зобов’язання               

Короткострокові кредити банків 1600             

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов’язаннями 1610             

товари, роботи, послуги 1615             

розрахунками з бюджетом 1620              

у тому числі з податку на прибуток 1621             

розрахунками зі страхування 1625             

розрахунками з оплати праці
 

1630             

Доходи майбутніх періодів 1665       

Інші поточні зобов’язання  1690             

Усього за розділом ІІІ  1695             

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 1700             

Баланс 1900             

 

2. Звіт про фінансові результати 

за ____________ 20 __ р.  

 

Форма 

N 2-м        

 

Код за 

ДКУД  
 

1801007 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 2000             

Інші операційні доходи 2120             

Інші доходи 2240             

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280                 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 2050 (                    ) (                ) 

Інші операційні витрати 2180 (                    ) (                ) 

Інші витрати 2270 (                    ) (                ) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (                    ) (                ) 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 

2285) 2290                 

Податок на прибуток 2300 (                    ) (                ) 

Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350             

 

Керівник                                 __________________                             ______________________ 
                                                                         (підпис)                                                        (ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер              __________________                            _______________________ 
                                                                         (підпис)                                                        (ініціали, прізвище) 

[Додаток 1 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 48 
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від 08.02.2014 р. Зміни діють з 18.03.2014 р.] 
[У Додаток 1 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 754 від 14.07.2014 р. 

Зміни діють з 19.08.2014 р.] 

 

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 15 "ДОХІД" 
…2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими 

юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ та 

підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами 

фінансової звітності). 

… 

Визнання та класифікація доходу 

5. Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює 

зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за 

умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. 

… 

6. Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб: 

6.1. Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають 

перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів. 

6.2. Сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь 

комітента, принципала тощо. 

6.3. Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг). 

6.4. Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг). 

6.5. Сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором. 

6.6. Надходження, що належать іншим особам. 

6.7. Надходження від первинного розміщення цінних паперів. 

6.8. Сума балансової вартості валюти. 

 

7. Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: 

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

інші операційні доходи; 

фінансові доходи; 

інші доходи. 

… 

До складу інших операційних доходів включаються суми інших доходів від операційної діяльності 

підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема: дохід від 

операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних 

активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від 

реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, 

та групи вибуття тощо. 

До складу фінансових доходів включаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від 

фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі). 

До складу інших доходів, зокрема, включаються дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від 

неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не 

пов’язані з операційною діяльністю підприємства. 

 

8. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх 

наведених нижче умов: 

покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); 

підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, 

іншими активами); 

сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; 

є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а 

витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. 

… 

10. Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з 

надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. 

Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених 

нижче умов: 

можливості достовірної оцінки доходу; 

імовірності надходження економічних вигод від надання послуг; 

можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу; 
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можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх 

завершення. 

… 

13. Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він 

відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню. 

… 

16. Цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що 

воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування. 

17. Отримане цільове фінансування (у тому числі кошти, вивільнені від оподаткування у зв’язку з 

наданням пільг з податку на прибуток підприємств) визнається доходом протягом тих періодів, в яких 

були зазнані витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування. 

18. Цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного 

використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) 

пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів. 

19. Цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та 

фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання на виконання у 

майбутньому певних заходів визнаються дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу. 

… 

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО  

ОБЛІКУ 16 "ВИТРАТИ"  
… 

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими 

юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім банків, бюджетних установ 

та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними 

стандартами фінансової звітності).  

 

Визнання витрат  

… 

6. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, 
що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок 

його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.  

 

7. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для 

отримання якого вони здійснені.  

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі 

витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.  

 

9. Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати:  

9.1. Платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на 

користь комітента, принципала тощо.  

9.2. Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.  

9.3. Погашення одержаних позик.  

… 

Склад витрат  

10. Собівартість реалізованих товарів визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 9 "Запаси".  

11. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості 

продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних 

загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.  

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:  

прямі матеріальні витрати;  

прямі витрати на оплату праці;  

інші прямі витрати;  

… 

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) 

установлюються підприємством.  

… 

13. До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати 

робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути 

безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.  

… 

17. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої 
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продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші 

операційні витрати.  
 

18. До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на 

обслуговування та управління підприємством:  

загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, 

представницькі витрати тощо);  

витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого 

загальногосподарського персоналу;  

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів 

загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, 

опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);  

винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);  

витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);  

амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;  

витрати на врегулювання спорів у судових органах;  

податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та 

обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);  

плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, а також витрати, пов’язані з 

купівлею-продажем валюти;  

інші витрати загальногосподарського призначення.  

 

19. Витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, 

робіт, послуг):  

витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;  

витрати на ремонт тари;  

оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що 

забезпечують збут;  

витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);  

витрати на передпродажну підготовку товарів;  

витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;  

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі 

збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, 

освітлення, охорона);  

витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-

експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору 

(базису) поставки;  

витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;  

витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції (товарів), що 

зберігається на складі підприємства; 

витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, 

представництв) підприємства; 

інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.  

До складу витрат на збут у торговельних організаціях включаються витрати обігу, за винятком 

витрат, наведених у пунктах 18, 20 і 27 цього Положення (стандарту).  

 

20. До інших операційних витрат включаються:  

витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 

"Нематеріальні активи";  

собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх 

облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;  

сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;  

втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і 

зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);  

втрати від знецінення запасів;  

нестачі й втрати від псування цінностей;  

визнані штрафи, пеня, неустойка;  

витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;  

інші витрати операційної діяльності.  

… 

27. До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, 

за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов'язані із 

запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів 
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відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати" . 

… 

29. До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час діяльності (крім фінансових 

витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). 

До таких витрат належать:  

собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов'язані з 

реалізацією фінансових інвестицій);  

втрати від зменшення корисності необоротних активів; 

втрати від безоплатної передачі необоротних активів; 

втрати від неопераційних курсових різниць;  

сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;  

витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);  

залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;  

інші витрати діяльності.  

 

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 9 "ЗАПАСИ" 
… 

Визнання та первісна оцінка запасів 

 

5. Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому 

економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. 

6. Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають: 

сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що 

призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й 

адміністративних потреб; 

… 

товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з 

метою подальшого продажу; 

малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року або 

нормального операційного циклу, якщо він більше одного року; 

… 

8. Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною 

вартістю. 

9. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з 

таких фактичних витрат: 
суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих 

податків; 

суми ввізного мита; 

суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству; 

транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-

розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, 

включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів). … 

інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони 

придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні 

витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доопрацювання і підвищення 

якісно технічних характеристик запасів. 

… 

12. Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, визнається їх справедлива 

вартість з урахуванням витрат, передбачених пунктом 9 цього Положення (стандарту). 

… 

14. Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, в якому вони 

були здійснені (встановлені): 

понаднормові втрати і нестачі запасів; 

фінансові витрати (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних 

активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати"; 

витрати на збут; 

загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов'язані з придбанням і 

доставкою запасів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих 

цілях. 

… 

Оцінка вибуття запасів 
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16. При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж та іншому вибутті оцінка їх 

здійснюється за одним з таких методів: 

ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; 

середньозваженої собівартості; 

собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);  

нормативних затрат; 

ціни продажу. 

Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови 

використання, застосовується тільки один із наведених методів. 

… 

23. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається 

зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких 

предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання. 

 

Оцінка запасів на дату балансу 

24. Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: 

первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

(СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 7 "ОСНОВНІ ЗАСОБИ" 
… 

Визнання та оцінка основних засобів 

6. Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає 

в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена. 

7. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. 

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. 

8. Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат: 

суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних 

робіт (без непрямих податків); 

реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з придбанням 

(отриманням) прав на об'єкт основних засобів; 

суми ввізного мита; 

суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не 

відшкодовуються підприємству); 

інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні 

для використання із запланованою метою. 

… 

10. Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на 

дату отримання з урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 Положення (стандарту) 7". 

… 

14. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням 

об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до 

збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Залишкова 

вартість основних засобів зменшується у зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних засобів. 
Первісна (переоцінена) вартість основних засобів може бути збільшена на суму витрат, пов’язаних з 

поліпшенням та ремонтом об’єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством. 

15. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного 

огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх 

економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат. 

… 

Амортизація основних засобів 

… 

23. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) 

об'єкта, який встановлюється підприємством (у розпорядчому акті) при визнанні цього об'єкта активом (при 

зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, 

дообладнання та консервації. 

24. При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід ураховувати: 

очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності; 

фізичний та моральний знос, що передбачається; 

правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори. 

… 

26. Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується із 
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застосуванням таких методів: 

1) прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, 

на строк корисного використання об'єкта основних засобів; 

… 

Нарахування амортизації може здійснюватися з урахуванням мінімально допустимих строків 

корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством (крім випадку 

застосування виробничого методу). 

 

27. … 

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може 

нараховуватися у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка 

амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з 

балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об'єкта 

100 відсотків його вартості. 

… 

29. Нарахування амортизації проводиться щомісячно.  

Місячна сума амортизації при застосуванні прямолінійного методу визначається діленням річної суми 

амортизації на 12…. 

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних 

засобів став придатним для корисного використання. … 

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття 

об'єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, 

консервацію. … 

 

30. Суму нарахованої амортизації всі підприємства відображають збільшенням суми витрат 

підприємства і зносу основних засобів. 

… 

 Вибуття основних засобів 

 

33. Об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття 

внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. 
… 

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 27 "НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, 

УТРИМУВАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТА ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ" 
… 

ІІ. Визнання та оцінка необоротних активів та групи вибуття, утримуваних для продажу 

 

1. Необоротний актив та група вибуття визнаються утримуваними для продажу у разі, якщо: 

економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від їх використання за призначенням; 

вони готові до продажу у їх теперішньому стані; 

їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються 

для продажу; 

умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів; 

здійснення їх продажу має високу ймовірність, зокрема якщо керівництвом підприємства 

підготовлено відповідний план або укладено твердий контракт про продаж, здійснюється їх активна 

пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості. 

Період завершення продажу може бути продовжено на строк більше одного року в разі, якщо це 

обумовлено обставинами, які перебувають поза контролем підприємства, яке продовжує виконувати план 

продажу. 

… 

6. Необоротні активи, група вибуття, які визнані утримуваними для продажу, припиняють 

визнаватися у складі необоротних активів. 

На необоротні активи, утримувані для продажу, у т.ч. необоротні активи, що входять до групи 

вибуття, амортизація не нараховується. 

… 

8. Придбані (отримані, у т.ч. безкоштовно) активи, які визнаються необоротними активами, 

утримуваними для продажу, зараховуються на баланс за вартістю придбання, яка визначається відповідно до 

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 20.10.99 N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 751/4044.  

9. Необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу, відображаються в 

бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на дату балансу за найменшою з двох величин – 

балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації. 

… 



 35 

12. У разі відмови від реалізації необоротного активу, групи вибуття підприємство оцінює 

необоротний актив, який більше не визнається як утримуваний для продажу або виключається з групи 

вибуття, утримуваної для продажу, за нижчою з оцінок: 

а) балансовою вартістю необоротного активу або групи вибуття на момент їх визнання як 

утримуваних для продажу, скоригованою на суми амортизації та переоцінки, які було б визнано за період 

його утримання для продажу; 

або 

б) вищою з оцінок: чистою вартістю реалізації необоротного активу або вартістю використання. 

Сума коригування включається до інших витрат (доходів) звітного періоду. 

… 

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 21  

"ВПЛИВ ЗМІН ВАЛЮТНИХ КУРСІВ" 
… 
4. Терміни, що наведені в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення: 

… 

Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних 

валютних курсах. 

Монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які 

будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. 

Немонетарні статті - статті інші, ніж монетарні статті балансу. 

Операція в іноземній валюті - господарська операція, вартість якої визначена в іноземній валюті або 

яка потребує розрахунків в іноземній валюті. 

 

Операції в іноземній валюті 

 

5. Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом 

перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення 

операції (дати визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат). Підприємство може 

операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті відображати у валюті звітності у сумі, визначеній у 

документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення 

операції, у разі якщо це не суперечить вимогам податкового і митного законодавства в частині застосування 

валютного курсу. 

[Пункт 5 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 754 від 

14.07.2014 р. Зміни діють з 19.08.2014 р.] 

 

6. Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, надана іншим особам у рахунок платежів для 

придбання немонетарних активів (запасів, основних засобів, нематеріальних активів тощо) і отримання 

робіт і послуг, при включенні до вартості цих активів (робіт, послуг) перераховується у валюту звітності із 

застосуванням валютного курсу на початок дня дати сплати авансу. У разі здійснення авансових платежів в 

іноземній валюті постачальникові частинами та одержання частинами від постачальника немонетарних 

активів (робіт, послуг) вартість одержаних активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових платежів із 

застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності здійснення авансових платежів. 

[В абзац перший пункту 6 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 754 від 

14.07.2014 р. Зміни діють з 19.08.2014 р.] 

Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, одержана від інших осіб у рахунок платежів 

для поставлення готової продукції, інших активів, виконання робіт і послуг, при включенні до складу 

доходу звітного періоду перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок 

дня дати одержання авансу. У разі одержання від покупця авансових платежів в іноземній валюті частинами 

та відвантаження частинами покупцеві немонетарних активів (робіт, послуг) дохід від реалізації активів 

(робіт, послуг) визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з 

послідовності одержання авансових платежів. 

[В абзац другий пункту 6 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 754 від 

14.07.2014 р. Зміни діють з 19.08.2014 р.] 

… 

7. На кожну дату балансу: 

а) монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на кінець 

дня дати балансу; 

[У підпункт “а” пункту 7 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 754 від 

14.07.2014 р. Зміни діють з 19.08.2014 р.] 

б) немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю і зарахування яких до балансу 

пов'язано з операцією в іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на початок дня дати 

здійснення операції; 
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[У підпункт “б” пункту 7 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 754 від 

14.07.2014 р. Зміни діють з 19.08.2014 р.] 

в) немонетарні статті за справедливою вартістю в іноземній валюті відображаються за валютним 

курсом на початок дня дати визначення цієї справедливої вартості. 

[У підпункт “в” пункту 7 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 754 від 

14.07.2014 р. Зміни діють з 19.08.2014 р.] 

 

8. Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату 

балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею (відповідно до 

облікової політики). Для визначення курсових різниць на дату балансу застосовується валютний курс на 

кінець дня дати балансу. При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції 

застосовується валютний курс на початок дня дати здійснення операції. Підприємство може здійснити 

перерахунок залишків на кінець дня за монетарними статтями в іноземній валюті, за якими протягом дня 

здійснювались господарські операції із застосуванням валютного курсу, встановленого на кінець цього дня. 

[Абзац перший пункту 8 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України 

N 754 від 14.07.2014 р. Зміни діють з 19.08.2014 р.] 

Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про 

операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів (витрат). 

Курсові різниці від перерахунку монетарних статей про інвестиційну і фінансову діяльність 

відображаються у складі інших доходів (витрат), за винятком курсових різниць, які відображаються згідно з 

пунктом 9 Положення (стандарту) 21. 

[Абзац четвертий пункту 8 виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 304 від 

30.11.2000 р.] 

Курсові різниці, які виникають внаслідок перерахунку зобов’язань засновників при формуванні 

статутного капіталу, відображаються у складі додаткового капіталу. 

[Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 627 від 27.06.2013 

р.] 

9. Курсові різниці, які виникають щодо дебіторської заборгованості або зобов’язань за розрахунками 

із господарською одиницею за межами України, погашення яких не плануються і не є ймовірними в 

найближчій перспективі, відображаються у складі іншого додаткового капіталу та відображаються в іншому 

сукупному доході. 

[Пункт 9 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 627 від 

27.06.2013 р.] 

П(С)БУ 15 устанавливает правила учета целевого финансирования, полученног от 

сторонних лиц. 

Отримання фінансування від нерезидента 

№ 

з/п 

Зміст господарської 

операції 

Бухгалтерський 

облік Сума,  

$/грн. 

Фінансовий результат 

Дт Кт Збільшується Зменшується 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Отримано фінансування від 

нерезидента ($10000; курс 

НБУ— 23,19 грн./$)  

316 48* 

$ 10000 

231900 грн. 

— —  

2 

Відображено продаж іноземної валюти, що надійшла:  

— перераховано іноземну 

валюту для продажу (курс 

НБУ — 23,19 грн./$) 

334 316 

$ 10000 

231900 грн. 

— —  

— зараховано грошові кошти 

(гривні) від продажу іноземної 

валюти (за курсом МВРУ — 

26,0 грн./$, за вирахуванням 

комісійної винагороди 

311 377 258700 — —  
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банку — 0,5 %) [($10000 х 

26,0 грн./$ - $10000 х 26,0 

грн./$ х 0,5 %)] 

  

— відображено суму 

комісійної винагороди банку у 

зв’язку з продажем валюти 

92 685 

1300 — — 
685 377 

— при продажу валюти 

відображено додатну різницю 

між курсами (курсом МВРУ 

та НБУ на дату продажу) 

[$10000 х (26,0 грн./$ - 23,19 

грн./$)] 

377 711 28100 — —  

— відображено залік 

зобов’язань з продажу валюти 
377 334 231000 — —  

3 Відображено витрачання грошових коштів, що надійшли 

3.1 

Нараховано та виплачено заробітну плату працівникам: 

нараховано заробітну плату 

працівникам  
92, 93 66 30000 — — 

нараховано ЄСВ 

(установлений відсоток — 

37,26 %) 

92,93 651 11178 — — 

утримано ЄСВ (3,6 %) 661 651 1080 — —  

утримано військовий збір 661 642 450   

сплачено ЄСВ у частині 

нарахувань 
651 311 11178 — —  

сплачено ЄСВ у частині 

утримань 
651 311 1080 — —  

утримано ПДФО (сума 4300 

грн., умовно) 
661 641 4300 — —  

сплачено ПДФО 641 311 4300 — —  

сплачено військовий збір 642 311 450   

виплачено заробітну плату 

працівникам  
661 311 24170 — —  

3.2 

Придбано матеріали, товари 

та інші ТМЦ (на суму 24000 

грн., у тому числі ПДВ — 

4000 грн., умовно) 

20, 28 631 20000 — — 

641 631 4000 — —  

631 311 24000 — —  

3.3 

Оплачено адміністративні 

витрати (14422 грн., у тому 

числі ПДВ — 2403,77 грн.) 

92 63, 68 12018,33 — — 

641 63,68 2403,67 — —  

63, 68 311 14422 — —  

4 
Визнаний доход у сумі 

понесених витрат 
48 718 53196,33   

5 
Списана сума витрат на 

фінансовий результат 
791 92, 93 53196,33   
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Закрыто рахунки доходів на 

фінансовий результат  

718 

711 

791 

791 

53196,33 

28100 

  

* Цільові кошти для використання за цільовим призначенням, передбаченим затвердженим 

нерезидентом кошторисом витрат. (483 «Благотворительная помощь») 

 

 
РАСХОДЫ по АТО - благотворительности 

 
Підставою для відображення в обліку операції з передачі ТМЦ (робіт, послуг) армії буде: 

- наказ керівника підприємства про надання допомоги армії у вигляді майна; 

- накладна (акт приймання-передачі). 

У бухгалтерському обліку благодійні передачі відображаються виходячи із загальних правил, тому: 

- доходу немає. Адже згідно з п. 5 П(С)БУ 15 дохід визнається тільки при збільшенні активу або 

зменшенні зобов’язань, що призводить до зростання власного капіталу підприємства. У цьому випадку 

цього не відбувається; 

- витрати є (п. 6 П(С)БО 16). Причому це витрати звітного періоду (їх неможливо прямо пов'язати з 

доходом). 

Проведення будуть такими: 

 списання запасів, переданих на благодійність: Д-т 949 – К-т 20, 22, 26, 28 

 безплатна передача робіт, послуг: Д-т 949 – К-т 23 

 списання необоротних активів: Д-т 976 "Списання необоротних активів" – К-т 10, 11 на суму 

їх балансової вартості. 

Підрозділ 2 розділу ХХ ПКУ доповнено пунктом 32 згідно із Законом України N 1561-VІІ від 

01.07.2014 р. (Зміни діють з 23.07.2014 р.).]  

 

32. Тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного 

стану відповідно до законодавства, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з 

ввезення на митну територію України та постачання на митній території України: 

спеціальних засобів індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів 

або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (тобто підшоломи, 

амортизатори), що класифікуються у товарній підкатегорії 6506 10 80 00 згідно з УКТ ЗЕД, бронежилети, 

що класифікуються у товарній підкатегорії 6211 43 90 00 згідно з УКТ ЗЕД), виготовлених відповідно до 

військових стандартів або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил України та 

інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб’єктів, що здійснюють 

боротьбу з тероризмом відповідно до закону; ниток для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у 

товарних підкатегоріях 5402 11 00 00 та 5407 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД; тканин (матеріалів) для 

виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях3920 10 89 90, 3921 90 60 00, 5603 

14 10 00, 6914 90 00 00 згідно з УКТ ЗЕД; 

лікарських засобів та медичних виробів відповідно до підпункту "в" пункту 193.1 статті 193 цього 

Кодексу, що призначені для використання закладами охорони здоров’я та учасниками антитерористичної 

операції для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення антитерористичної 

операції та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства зазнали поранення, контузії чи 

іншого ушкодження здоров’я, в обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України; 

лікарських засобів та медичних виробів без державної реєстрації та дозвільних документів щодо 

можливості ввезення на митну територію України, що призначені для використання закладами охорони 

здоров’я та учасниками антитерористичної операції для надання медичної допомоги фізичним особам, які у 

період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану відповідно до 

законодавства зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, за переліком та в обсягах, 

встановлених Кабінетом Міністрів України; 

[Підрозділ 2 розділу ХХ доповнено пунктом 32 згідно із Законом України N 1561-VІІ від 01.07.2014 р. 

Зміни діють з 23.07.2014 р.] 

продукції оборонного призначення, визначеної такою згідно з пунктом 9 статті 1 Закону України 

"Про державне оборонне замовлення", що класифікується за такими групами, товарними позиціями та 

підкатегоріями УКТ ЗЕД: 

3601, 3602; 3603 (тільки для ударних капсулів, детонаторів, що використовуються в оборонних цілях), 

3604 90 00 00 (тільки для освітлювальних та сигнальних ракет, що використовуються в оборонних цілях);  

8702-8705 (тільки для пасажирських та вантажних автомобілів звичайного типу, що 

використовуються в оборонних цілях та мають легку броню або обладнані з’ємною бронею); 
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8710 00 00 00; 

8802, 8803 (тільки для безпілотних літальних апаратів з озброєнням чи без озброєння, що 

використовуються в оборонних цілях, їх частини); 

8804 (тільки для парашутів та інших пристроїв, призначених для десантування військовослужбовців 

та/або військової техніки); 

групи 90 (тільки для біноклів, приладів нічного бачення, тепловізорів, захисних окулярів та 

аналогічних оптичних виробів, телескопічних прицілів та інших оптичних пристроїв для військової зброї, 

якщо вони не поставлені разом із військовою зброєю, для якої вони призначені, інші оптичні, навігаційні та 

топографічні прилади та інструменти, що використовуються в оборонних цілях);  

групи 93, крім включених до товарних позицій 9303-9304, а також 9305 (тільки призначених для 

виробів товарних позицій 9303-9304), 9306 90 90 00 та 9307. 

[Пункт 32 підрозділу 2 розділу ХХ доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом України N 1658-

VІІ від 02.09.2014 р. Зміни діють з 25.09.2014 р.] 

 

Приклад 

За рішенням підприємства у березні 2015 року військовій частині N XXX було надано  благодійну 

допомогу: 

- перераховано грошові кошти в сумі 15 000 грн.; 

- придбано і передано бронежилети і шоломи кулезахисні на суму 42 000 грн. із ПДВ; 

- передано вантажний мікроавтобус, який числився у складі ОЗ підприємства (первісна вартість — 63 

000 грн., нарахований знос — 46 000 грн.). 

 
N  

з/п 

Зміст операції Первинні 

документи 

Бухгалтерський 

облік 

Фінансовіий результати 

Дт Кт Сума Збільшують 

ся 

Зменшують ся 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Перераховано 

грошові кошти 

військовій частині 

Наказ керівника, виписка 

банку 

977 311 15 000 - - 

2 Придбано ТМЦ для 

передачі армії 

Накладна типової форми  

N М-11* 

209 631 42 000** - - 

3 Списано ТМЦ, 

передані військовій 

частині 

Акт приймання-передачі, 

копія рішення про внесення 

до Реєстру неприбуткових 

організацій 

977 209 42 000 - - 

4 Передано 

мікроавтобус 

військовій частині 

Акт приймання-передачі 

довільної форми, акт типової 

форми N ОЗ-1 

976 105 17 000 - - 

5 Списано 

нарахований знос 

мікроавтобуса 

Відомість нарахування 

амортизації 

131 105 46 000 - - 

6 Нараховано 

податкові 

зобов'язання з ПДВ 

Податкова накладна 949 641 3 400*** - - 

7 Списана сума 

витрат на 

фінансовий 

результат 

Регістри 

бухобліку 

791 976, 977, 

949 

77 400 - - 

* Затверджена наказом Мінстату від 21.06.96 р. N 193. 

** Вхідний ПДВ включено до первісної вартості запасів як непрямий податок, який не 

відшкодовується підприємству(п. 9 П(С)БО 9). 

*** 17 000 грн. х 20 % = 3 400 грн. 

Осуществление хозяйственной деятельности неприбыльной организацией: возможно 

ли такое?  

Чтобы неприбыльная организация могла осуществлять предпринимательскую деятельность, 

необходимо выполнение таких условий.  
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1. Разрешение на проведение хозяйственных операций должно содержаться в нормативно-

правовом акте, в соответствии с которым она осуществляет свою деятельность.  

2. Неприбыльная организация должна осуществлять хозяйственную деятельность только 

для достижения цели, для которой она была создана. Это, в свою очередь, означает, что 

проведение хозяйственных операций должно быть не систематической деятельностью, а в 

определенной мере исключением среди неприбыльных операций, которые в данном случае 

считаются «обычными».  

3. Перечень хозяйственных операций, которые в виде исключения планирует осуществлять 

неприбыльная организация, следует перечислить в ее уставных документах.  

Как правило, к таким доходам неприбыльных организаций относятся:  

— доходы от сдачи имущества в аренду;  

— доходы от продажи товарно-материальных ценностей и основных средств;  

— доходы от оказания услуг по копированию документов и прочих услуг и т. п.  

Бесплатные передачи, рекламные акции. 

Любая бесплатная передача требует двойных НО:  

— первые НО начисляются ввиду факта поставки, куда вписывается бесплатная передача (п.п. 14.1.191 

НКУ), причем не ниже минимальной планки (п. 188.1 НКУ). Если товар/бесплатная передача подпадает под 

льготу, то первые НО = 0; 

— вторые НО начисляются для компенсации «входного» НК исходя из требований п. 189.1, п.п. «г» 

п. 198.5 НКУ. Если на входе не было НК, то вторые НО = 0. 

Ввиду того, что бесплатные рекламные раздачи — это использование в хоздеятельности, то тут светят 

только одни НО: не ниже минимальной планки согласно п. 188.1 НКУ. 

Если товар продается за 1 гривню в рамках рекламной акции, то тут, к сожалению, тоже придется для НО 

применять минимальную планку по п. 188.1 НКУ. 

Не уйти от доначисления НО при продаже неликвидов (залежавшегося, испорченного, не имеющего спроса 

товара) 

Можете его продавать хоть за копейку, но доначислить НО придется до цены покупки. 

Испорченный/неходовой товар дешевле выкинуть (разбить, потерять), а не дешево продать. Это касается тех 

случаев, когда по такому товару не было «входного» НДС. Тогда ввиду отсутствия перехода права 

собственности поставки не будет, а начислять НО при нехозиспользовании п. 198.5 НКУ требует только 

по тем товарам, где был «входной» НК. 

МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС - ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ 

ЛИСТ від 11.11.2015 р. N 25227/10/28-10-06-11 

Щодо ПДВ 

Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з ОВП розглянуло лист щодо 

оподаткування податком на додану вартість операцій з безоплатного постачання товарів та в 

межах своїх повноважень повідомляє. 
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Відповідно до пп. 14.1.202 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) продажем (реалізацією) 

товарів є будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та 

іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав 

власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також 

операції з безоплатного надання товарів. 

Для цілей оподаткування ПДВ п. 188.1 Кодексу передбачено, що база оподаткування операцій з 

постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості. Абзацом 2 цього ж 

пункту уточнюється, що: "база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути 

нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно 

виготовлених товарів/послуг не може бути нижче їх собівартості, а база оподаткування операцій з 

постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними 

бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом 

якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із 

звичайної ціни)". Виходячи з цієї норми, для цілей нарахування податкових зобов’язань для товарів 

мінімальною вартістю має бути ціна їх закупівлі, для необоротних активів - залишкова вартість, а 

для виготовлених власними силами товарів/послуг - їх фактична собівартість. 

З урахуванням змін, внесених до статті 198 розділу V Кодексу Законами України від 28 грудня 2014 

року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи" (далі - Закон N 71) та від 16 липня 2015 року N 643-VIII "Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на 

додану вартість" (далі - Закон N 643), з 1 липня 2015 року податковий кредит звітного періоду 

формується платником податку з сум податку на додану вартість, нарахованих (сплачених) при 

придбанні товарів/послуг незалежно від напряму їх використання (в оподатковуваних чи 

неоподатковуваних операціях). 

Одночасно пунктом 198.5 статті 198 Кодексу визначено, що платник податку зобов'язаний 

нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до 

пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) 

періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) в терміни, 

встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, 

необоротними активами, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх 

використання та/або починають використовуватися в операціях, що не є об'єктом оподаткування, 

звільнених від оподаткування, що здійснюються платником податку в межах балансу, та в 

операціях, що не є господарською діяльністю. 

Для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, які 

призначаються для використання та/або починають використовуватися в операціях, що не є 

об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що здійснюються платником податку в 

межах балансу, та в операціях, що не є господарською діяльністю, податкові зобов’язання згідно з 

п. 198.5 ст. 198 Кодексу нараховуються тільки у випадку, якщо суми податку, нараховані (сплачені) 

під час їх придбання або виготовлення, були включені до складу податкового кредиту. 

З метою застосування п. 198.5 ст. 198 Кодексу податкові зобов'язання визначаються по 

товарах/послугах, необоротних активах: 

- придбаних для використання в неоподатковуваних операціях - на дату їх придбання; 

- придбаних для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в 

неоподатковуваних операціях, - на дату початку їх фактичного використання, визначену в 

первинних документах, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні". 

В разі безоплатної передачі товарів платник податку зобов’язаний нарахувати податкові 

зобов’язання, аби "відсторнувати" свій раніше відображений податковий кредит. 

Що стосується бази для розрахунку такого податкового зобов’язання, то відповідно до п. 189.1 

Кодексу: 

http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/kodeks/1349.html
http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/laws/247.html
http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/laws/247.html
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- база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) 

вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого 

здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної 

ціни); 

- база оподаткування за товарами/послугами визначається виходячи з вартості їх придбання. 

Тобто, при безоплатній передачі товарів або необоротних активів, при придбанні яких було 

відображено податковий кредит, платнику податків слід відобразити податкові 

зобов’язання двічі, а саме "відсторнувати" свій податковий кредит і відобразити податкові 

зобов’язання з безоплатної передачі. 

Державна фіскальна служба України 

Лист ДФСУ від 29.12.2015 № 27999/6/99-95-42-01-16-01 

 
Державна фіскальна служба України розглянула лист … щодо оподаткування податком на додану 
вартість операцій з безоплатного розповсюдження товарів/послуг в рекламних цілях і повідомляє 
таке. 

Статтею 1 Закону України від 03 липня 1996 року № 270/96-ВР «Про рекламу» зі змінами та 
доповненнями визначено, що рекламою є інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-
якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів 
реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару. 

Відповідно до частини другої статті 17 Господарського кодексу України закони, якими регулюється 
оподаткування суб’єктів господарювання, повинні передбачати усунення подвійного 
оподаткування. 

Згідно з пунктом 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі - Кодексу) об’єктом 
оподаткування податком на додану вартість є операції платників податків, зокрема, з: 

постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України; 

постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України. 

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається 
виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, 
нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 
Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку, зокрема, з придбанням або виготовленням 
товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг. 

         Водночас згідно з підпунктом «г» пункту 198.5 статті 198 Кодексу 
у разі якщо товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в операціях, що не є 
господарською діяльністю платника податку, то такий платник податку зобов’язаний нарахувати 
податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 
статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і 
зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені Кодексом для такої 
реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для 
товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, 
якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу 
податкового кредиту). 
Господарською діяльністю згідно з підпунктом 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 Кодексу є діяльність 
особи, пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, 
наданням послуг, спрямована на отримання доходу. 

Таким чином, якщо вартість товарів/послуг, придбаних для проведення рекламних заходів (у т.ч. 
для створення та безоплатного розповсюдження товарів/послуг рекламного призначення), 
включається до вартості товарів/послуг, які використовуються в операціях, пов’язаних з 
отриманням доходів, то вважається, що такі товари/послуги придбаваються для використання в 
оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності такого платника податку. 
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 Отже, суми податку, сплачені під час придбання товарів/послуг для проведення рекламних 
заходів, відносяться до податкового кредиту такого платника податку, а податкові 
зобов’язання під час здійснення ним операцій з безоплатного розповсюдження 
товарів/послуг рекламного призначення, не нараховуються. 

Перший заступник Голови                                                                     С.В. Білан 

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, получение страхового возмещения при страховом 

случае; 
Підприємство, платник податку на прибуток та ПДВ, застрахувало від пожежі, у тому числі такої, що 

виникла внаслідок протиправної дії третіх осіб, власний легковий автомобіль, що використовувався в 

господарській діяльності. Під час масових заворушень автомобіль було спалено, відповідно до експертного 

висновку подальшому використанню чи відновленню авто не підлягає. Винних осіб не встановлено.  

Залишкова вартість автомобіля на дату страхового випадку становила 200 тис. грн., сума 

нарахованого зносу — 60 тис. грн. Суми первісної вартості та нарахованої амортизації в бухгалтерському 

та податковому обліку збігаються. 

Страхове відшкодування за договором становить 120 000 грн., франшиза — 2 %. Таким чином, сума 

застрахованих збитків дорівнює 117 600 грн. (120 000 грн. - 120 000 грн. х 2 %). Відповідно підприємством 

отримано страхове відшкодування в розмірі 117 600 грн. 

 

Бухгалтерський та податковий облік отримання страхового відшкодування в разі ліквідації ОЗ 

(грн.) 

N Зміст операції 
Первинні 

Документи 

Бухгалтерський облік Фінансовий результат 

Дт Кт Сума Збільшується  Зменшується 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Списано залишкову вартість 

автомобіля 

Акт на списання 

автотранспортних 

засобів типової 

форми N ОЗ-4* 

976 105 200000 -  - 

2 Списано знос автомобіля 131 105 60000 -  -  

3 Нараховано страхове 

відшкодування 

Договір, страховий 

поліс, страховий 

акт 

375 746 117600 -  -  

4 Отримано страхове 

відшкодування 

Виписка банку 311 375 117600 - -  

5 Віднесено на фінансові 

результати збитки, отримані 

внаслідок страхового випадку 

Регістри 

бухобліку 

791 976 200000 -  -  

6 Віднесено на фінансовий 

результ дохід у розмірі 

отриманого страхового 

відшкодування 

746 791 117600 -  -  

* Затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. N 352. 

 

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ 

 
Нова форма авансового звіту діє з 06.11.2015 р. 

Наказом Міністерства фінансів України N 841 від 28.09.2015 р. затверджено нову форму Звіту про 

використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядок його складання. Наказ Міністерства 

доходів і зборів України N 845 від 24.12.2013 р. визнано таким, що втратив чинність. 

Оскільки Мінфіну вкотре передано функції із затвердження документів, то всі зміни пов’язані саме із 

цим. Суттєвих правок форма й Порядок її заповнення не зазнали. Проте уточнено, що при розрахунку суми 

ПДФО в разі неповернення сум надміру витрачених коштів використовуються ставки 15% та 20% з 

урахуванням натурального коефіцієнта (п. 164.5 ПКУ). 

 
Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мінфіну України 

від 13.03.98 р. № 59 із змінами від 04.08.2015 р. № 694: 

 

– скасовано необхідність реєстрації відрядженої особи у відповідному журналі;  

– якщо дата на транспортному квітку не збігається з датою прибуття працівника з відрядження згідно з 

наказом про відрядження, з дозволу керівника підприємства береться до уваги затримка у відрядженні 

на вихідні або святкові й неробочі дні. За ці дні працівникові не відшкодовуються добові витрати, 
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витрати на найм житлового приміщення та інші витрати, крім витрат на проїзд з місця відрядження до 

місця постійної роботи;  

– при відрядженнях в межах України керівникам підприємств дозволили особисто вирішувати питання 

щодо відшкодування своїх витрат на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якої входить 

до вартості квитка, крім міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади. 

Пример. 

Работник предприятия находился в командировке с 16 по 20 марта 2015 г. На командировочные расходы он 

получил аванс в сумне 4200 грн., в т.ч. суточные за 5 дней в сумне 1500 грн. из расчета 300 грн. в сутки. За 

командировочные расходы (4050 грн.) работник отчитался вовремя, предоставил документы, 

подтверждающие расходы в командировке и вернул неиспользованный остаток в сумме 150 грн. За март 

начислена зарплата в сумме 7000 грн., в т.ч. оплата за дни командировки. 

 

Необлагаемая НДФЛ сумма согласно пп. «а» 170.9.1 – 243,60 грн. 

Сумма сверхнормативных суточных составит: 1500 – (243,60 х 5 дн.) = 282 грн. Эту сумму следует 

рассматривать как дополнительное благо. 

Чтоб возместить работнику сумму суточных, к сумме превышения применяется неденежный коэффициент: 

100% : (100% - 15% - 1,5%) = 1,197605. 

Доход в виде дополнительного блага: 282 х 1,197605 = 337,72 грн. 

 

Учет и налогообложение превышения суточных покажем в таблице. 

№  

п/п 

 

Содержание бухгалтерской записи 

Бухгалтерский учет 

Дебет Кредит Сумма, 

грн. 

1 Выдан работнику аванс на командировку 372 301 4200,00 

2 Возвращен остаток неиспользованного аванса в кассу 301 372 150,00 

3 Утвержден авансовый отчет 

3.1  – в пределах норм расходов (4050 - 282) 92 372 3768,00 

3.2  – в сумме сверхнормативных суточных (допблаго) 663 372 282,00 

4 Начислен доход работнику как дополнительное благо 949 663 337,72 

5 Начислена зарплата за март 2015 года 92 661 7000,00 

6 Начислен ЕСВ на зарплату (7000 х 37%) 92 651 2590,00 

7 Удержан ЕСВ из зарплаты (7000 х 3,6%) 661 651 252,00 

8 Удержан НДФЛ 

8.1 – из зарплаты ((7000,00 – 252,00) х 15% 661 641 1012,20 

8.2 – из суммы дополнительного блага (337,72 х 15%) 663 641 50,66 

9 Удержан военный сбор 

9.1 – из зарплаты (7000,00 х 1,5%) 661 642 105,00 

9.2 – из суммы дополнительного блага (337,72 х 1,5%) 663 642 5,06 

10 Перечислен ЕСВ (2590,00 + 252,00) 651 311 2842,00 

11 Перечислен НДФЛ (1012,20 + 50,66) 641 311 1062,86 

12 Перечислен военный сбор (105,00 + 5,06) 642 311 110,06 

13 Перечислена зарплата на карточный счет работника  

(7000,00 – 252,00 – 1012,20 – 105,00) 

661 311 5630.80 

 

 

ЗАКОРДОННІ ВІДРЯДЖЕННЯ: ОБЛІК 

Аванс у валюті 

Забезпечити працівника авансом перед відрядженням  – обов'язок роботодавця.  

Ст. 121 КЗпП, передбачає гарантії працівникам при службових відрядженнях і в абзаці другому якої 

сказано: працівникам, які скеровуються у відрядження, виплачуються добові за час перебування у 

відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати з найму житлового приміщення в 

порядку і розмірах, що встановлюються законодавством.  

Невиплата авансу є невиконанням обов'язків працедавця, встановлених ст. 21 КЗпП: забезпечувати умови 

праці, необхідні для виконання роботи. 

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0?page=4#st121
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0#st21
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Законодавство не встановлює для роботодавців (крім бюджетників) ані строку видачі такого авансу, ані 

валюти, в якій він має бути виплачений. Тож формально роботодавець має право надати працівникові навіть 

при закордонному відрядженні аванс у гривнях та перекласти таким чином на працівника клопіт з обміну 

гривні на потрібну валюту. 

Для того, щоб отримати з уповноваженого банку готівку в іноземній валюті на відрядження, згідно з п. 2.2 

Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені постановою НБУ від 

30.05.2007 р. №200, роботодавець надає банку: 

— заяву на видачу готівки (форма якої затверджена додатком 10 до Інструкції про касові операції); 

— довіреність представнику на отримання готівки; 

— лист-розрахунок, який містить прізвище, ім'я та по батькові осіб, які виїжджають за кордон, та 

розрахунок витрат. 

На практиці роботодавці часто надають працівникові, який скеровується у відрядження, корпоративну 

картку. Така картка створюється до корпоративного рахунку в банку і є іменною, тобто оформляється на 

довірену особу роботодавця, і договором із банком забороняється іншим особам користуватися такою 

карткою. Кошти, зняті з такої картки (або через банкомат, або шляхом розрахунку карткою за 

товари/послуги), вважаються отриманими працівником під звіт, і він повинен за них відзвітувати після 

повернення з відрядження. 

Повернення з відрядження – документальне оформлення 

Згідно з пп. 170.9.2 ПКУ, звіт про використання коштів, виданих на відрядження, подають за формою, 

встановленою наказом Міндоходів від 24.12.2013 р. №845 до закінчення п'ятого банківського дня, 

наступного за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження.
  

Якщо витрати на відрядження були оплачені з використанням корпоративних платіжних карток звіт 

подають до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження — за отриманою 

готівкою з платіжної карти або 10 банківських днів, якщо розрахунки за платіжною карткою проводилися 

у безготівковій формі (пп. 170.9.3 ПКУ). 

За наявності надміру витрачених коштів їх сума повертається платником податку до каси  або зараховується 

на банківський рахунок особи, що їх видала, до або під час подання авансового звіту. 

Згідно з п. 8.4 Правил №200, невикористаний залишок готівкової іноземної валюти, що була отримана 

юридичною особою – резидентом з поточного рахунку в іноземній валюті для забезпечення витрат на 

відрядження працівників за кордон, підлягає зарахуванню безпосередньо на поточний рахунок в іноземній 

валюті юридичної особи – резидента протягом п'яти банківських днів з часу його оприбуткування до каси 

юридичної особи – резидента. 

Щодо витрат, які зазначаються працівником у авансовому звіті, то ті з них, які були понесені в іноземній 

валюті, мають зазначатися як у гривнях, так і в валюті, в якій вони були понесені. Сума наведених у ньому 

добових має підтверджуватися наказом про відрядження (розміром і строком перебування у відрядженні) та 

відмітками про перетин кордону у закордонному паспорті працівника (за необхідності), а решта витрат – ще 

й відповідними первинними документами.  

За п. 19 Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Мінфіну 

України від 13.03.98 р. №59., у разі відсутності підтвердних документів про обмін валюти, в якій видано 

аванс, у національну валюту держави відрядження перерахунок витрат, здійснених у відрядженні, що 

підтверджені документально, здійснюється виходячи з крос-курсу, розрахованого за офіційним обмінним 

валютним курсом, установленим НБУ на день затвердження авансового звіту. 

ПЛАТІЖНІ КАРТКИ У ВІДРЯДЖЕННІ 

 

Витяг зі статті у Балансі № 18 за 2015 р. від 02.03.2015 р. 
 

http://docs.dtkt.ua/doc/1137.695.0#pn45
http://docs.dtkt.ua/doc/1137.695.0#pn45
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.110?page=17#pn3149
http://dtkt.com.ua/show/0sid1111.html?id_rubrik=&id_specific=&name_blank=%C7%E2%B3%F2+%EF%F0%EE+%E2%E8%EA%EE%F0%E8%F1%F2%E0%ED%ED%FF+%EA%EE%F8%F2%B3%E2&type_search=all&Search_blank=%21&search.x=4&search.y=6&search=%21
http://dtkt.com.ua/show/0sid1111.html?id_rubrik=&id_specific=&name_blank=%C7%E2%B3%F2+%EF%F0%EE+%E2%E8%EA%EE%F0%E8%F1%F2%E0%ED%ED%FF+%EA%EE%F8%F2%B3%E2&type_search=all&Search_blank=%21&search.x=4&search.y=6&search=%21
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.110?page=17#pn3149
http://docs.dtkt.ua/doc/1137.695.0#pn106
http://docs.dtkt.ua/doc/1036.158.0#pn182
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Корпоративна платіжна картка (далі - КПК), якщо вона отримана у власність підприємства і 

договором з банком визначена її вартість (плата за випуск КПК), відображається: 

- за дебетом рахунка 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" (якщо картка емітована на строк 

не більше року), зі списанням у момент передачі довіреній особі з кредиту рахунка 22 у дебет рахунка 92 

"Адміністративні витрати"; 

- за дебетом субрахунка 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" (якщо картка емітована на 

строк більше року), з нарахуванням амортизації згідно з вибраним для МНМА методом (див. п. 27 П(С)БО 

7) проведенням Дт 92 - Кт 132. 

Якщо КПК передається підприємству в користування, то обліковувати її на балансі підприємства не 

потрібно. Плата за щорічне обслуговування КПК, комісії за зняття готівки, безготівкове перерахування, 

конвертацію валюти тощо відображаються також на рахунку 92. 

 

КПК. Як ми вже згадували в консультації на с. 20 цього номера, дата фактичного списання грошей з 

поточного рахунка згідно з банківською випискою не завжди збігається з датою операції за допомогою КПК 
(тобто з датою зняття з КПК готівки згідно з чеком банкомату або з датою оплати за безготівковим 

розрахунком згідно з квитанцією платіжного терміналу). Щоб такий нюанс знайшов відображення в обліку, 

вважаємо за можливе окремо вести облік за заблокованими і фактично списаними з рахунка сумами. Для 

цього можна використовувати такі субрахунки: 

- 3131 "Кошти в національній валюті на КПК" або 3141 "Кошти в іноземній валюті на КПК" - для 

обліку руху коштів за даними банківської виписки; 

- 3132 "Кошти в національній валюті, використані держателем КПК" або 3142 "Кошти в іноземній 

валюті, використані держателем КПК" - для обліку коштів, використаних підзвітною особою, але поки що 

не списаних з КПК (тобто за заблокованими сумами). 

 

Режим використання субрахунків 3132 та 3142 буде таким: 

- за кредитом відображається використання коштів з КПК на підставі чеків банкомату, а також 

сліпів, квитанцій платіжного терміналу, поданих працівником разом з авансовим звітом (тобто блокування 

сум на поточному рахунку з використанням КПК) у кореспонденції з дебетом субрахунка 372; 

- за дебетом відображається списання заблокованих коштів з КПК на підставі банківської виписки 

кореспонденцією Дт 3132 - Кт 3131 для коштів у національній валюті і Дт 3142 - Кт 3141 для коштів в 

іноземній валюті. 

Залишок за кредитом субрахунків 3132 та 3142 свідчить про зняті з КПК підзвітною особою суми, які 

не відображені в банківській виписці. У балансі наводиться згорнуте сальдо субрахунків 3131 та 3132 (або 

3141 та 3142). 

 

 
Приклад. Відрядження за кордон - використання інвалютної КПК 

 
Начальник відділу продажів Петухов П. П. був у закордонному відрядженні в Німеччині в період із 

04.02.15 р. по 10.02.15 р. (7 днів). Аванс на відрядження йому був перерахований на КПК, валюта якої - євро. 

Добові для відряджень до країн єврозони встановлено в розмірі 40 євро на добу. Квитки на літак загальною 

вартістю б 000 грн. працівникові придбало підприємство за безготівковим розрахунком. Перебуваючи у 

відрядженні, працівник: 

- 04.02.15 р. зняв із картки 300 євро (чек банкомата надано); 

- 10.12.15 р. заплатив за проживання за безготівковим розрахунком 1 150 євро. 

 
N 

п/п 

Зміст операції Первинні 

документи 

Бухгалтерський облік 

Дт Кт Сума 

1 2 3 4 5 6 

1 28.01.15 р. придбано працівникові авіаквитки Наказ на 

відрядження, 

виписка банку 

377 311 6 000,00 

2 28.01.15 р. перераховано на купівлю інвалюти (€1 500) 36 000 

грн. з урахуванням комісійних банку* 

Платіжне 

доручення 

333 311 36 000,00 

3 02.02.15 р. €500 зараховано на поточний рахунок 

підприємства. Курс НБУ - 18,28 грн. за €1 

 (€1 500 х 18,28)** 

Виписка банку 312 333 €1 500,00  

27 420,00 

4 02.02.15 р. нараховано витрати на купівлю інвалюти. Курс 

купівлі на МВРУ - 23,60 грн. за €1 [€1500 х (23,60 - 18,28)] 

Виписка банку 942 333 7 980,00 

5 02.02.15 р. відображено комісію банку в розмірі 0,4 % вартості 

інвалюти, придбаної за курсом МВРУ  

(€1 500 х 23,60 х 0,4 %) 

Виписка банку 92 333 141,60 
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6 02.02.15 р. повернено залишок на поточний рахунок у гривнях Виписка банку 311 333 458,40 

7 02.02.15 р. Перераховано  €1 500 на КПК. Курс НБУ - 18,28 

грн. за €1 

Платіжне 

доручення 

3141 312 €1 500,00  

27 420,00 

8 04.02.15 р. знято в банкоматі готівкою €300. Курс НБУ - 18,37 

грн. за €1 

Чек банкомату 3722 3142 €300,00 

5 511,00 

9 05.02.15 р. списано кошти з КПК згідно з випискою банку. 

Курс НБУ - 19,03 грн. за €1 

Виписка банку 3142 3141 €300,00  

5 709,00 

10 05.02.15 р. відображено курсову різницю за субрахунком 3141 

[€1 500 х (19,03 - 18,28)] 

Виписка банку 3141 714 1 125,00 

11 05.02.15 р. відображено курсову різницю за субрахунком 

3142 [€300 х (19,03 - 18,37)1 

Виписка банку 945 3142 198,00 

12 05.02.15 р. відображено комісію банку за зняття готівки (2% 

від суми зняття) (€300 х 2 % х 19,03) 

Виписка банку 92 3141 €6,00  

114,18 

13 10.02.15 р. за безготівковим розрахунком оплачено 

проживання в готелі в сумі €1 150. Курс НБУ - 28,57 грн. за 

€1 

Рахунок за 

готель, 

квитанція 

платіжного 

терміналу 

3722 3142 €1 150,00  

32 855,50 

14 11.02.15 р. списано вартість проживання з КПК згідно з 

випискою банку. Курс НБУ - 28,08 грн. за €1 

Виписка банку 3142 3141 €1 150,00  

32 292,00 

15 11.02.15 р. відображено курсову різницю за субрахунком 

3141 [€1 194 х (28,08 - 19,03)] 

Виписка банку 3141 714 10 805,70 

16 11.02.15 р. відображено курсову різницю за субрахунком 

3142 [€1 150 х (28,08 - 28,57)] 

Виписка банку 3142 714 563,50 

17 12.02.15 р. затверджено авансовий звіт: 

- €280 (€40 х 7 д.) - добові (за курсом НБУ на день зняття 

готівки***, тобто на 04.02.15 р. - 18,37 грн. за €1) 

Авансовий звіт 93 3722 €280,00  

5 143,60 

- €15 - проїзд у громадському транспорті (оригінали 

транспортних квитків) (за курсом НБУ на день зняття 

готівки***, тобто на 04.02.15 р. - 18,37 грн. за €1) 

93 3722 €15,00 

275,55 

- €1 150 - проживання (за курсом НБУ на день оплати***, 

тобто на 10.02.15 р. - 28,57 грн. за €1) 

93 3722 €1 150,00  

32 855,50 

18 12.02.15 р. списано на витрати вартість авіаквитків 

(працівник надав оригінал відривної частини посадочного 

талона) 

Авансовий 

звіт****, 

посадочний 

талон 

93 377 6 000,00 

19 12.02.15 р. повернено працівником невитрачені кошти (€5) у 

касу підприємства. 

Курс НБУ - 28,87 грн. за €1 (€5 х 28,87) 

Прибутковий 

касовий ордер 

302 3722 €5,00  

144,35 

20 12.05.15 р. відображено курсову різницю за субрахунком 372 

[€5 х (28,87 - 18,37)] 

Бухгалтерська 

довідка 

3722 714 52,50 

21 12.02.15 р. €5 зараховано на поточний інвалютний рахунок 

підприємства 

Видатковий 

касовий ордер, 

виписка банку 

312 302 €5,00  

144,35 

* З 01.01.15 р. пенсійний збір при купівлі іноземної валюти юридичні особи не сплачують (п. 5 ст. 1 Закону від 

26.06.97 p. N 400/97-ВР). 

** Інвалюта, що надійшла, обліковується за курсом НБУ, що діє на день її надходження на поточний рахунок 

підприємства (п. 5 П(С)БО 21). 

*** Витрати на відрядження в межах суми виданого авансу відображаються за курсом НБУ на 0.00 годин дати 

видачі авансу (п. 5, 6 П(С)БО 21). Працівник отримував аванс двічі - при знятті готівки (04.02.15 р.) і при 

безготівковій оплаті проживання (10.02.15 р.). Тому для кожного виду витрат використовується свій валютний 

курс (залежно від того, за рахунок якого авансу вони здійснені). Так, за рахунок знятої готівки працівник придбав 

квитки на транспорт, а також отримав добові. Добові в розмірі 40 євро в день перерахунку за курсом НБУ на дату 

отримання авансу, що не перевищувало граничний розмір добових, установлений пп. 170.9.1 ПК (з розрахунку на 7 

днів це 6 394,50 грн. (1 218 грн. х 0,75 х 7 днів). Тому наднормативної видачі добових у нашому випадку не буде. 

**** Хоча в авансовому звіті і не буде згадано, що працівникові придбавалися авіаквитки (оскільки за них він 

звітувати не повинен), такий звіт підтверджуватиме, що працівник дійсно був у відрядженні та використав 

придбані авіаквитки. 

 

На КПК залишилася невикористана сума 44 євро, яка за курсом НБУ 28,08 грн., що діяв на 11.02.15 p., 

становить 1 235,52 грн. (кошти підприємства). 
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Приклад. Відрядження за кордон - використання КПК у гривні 

 

Фінансовий директор Марченко М. М. з 09.02.15 р. по 13.02.15 р. (5 днів) була у відрядженні 

в Австрії. Аванс на відрядження їй видавався з використанням КПК, валюта якої - гривні. 

Марченко М. М.: 

- 04.02.15 р. зняла в банкоматі 5 400 грн., з яких: 400 грн. (200 грн. х 2) - добові по Україні за 

2 дні (09.02.15 р. і 13.02.15 p.), вартість квитків на автобус із Дніпропетровська до аеропорту 

Бориспіль - 480 грн., у т. ч. ПДВ - 80 грн., і вартість квитків на літак - 4 520 грн.; 

- 09.02.15 р. зняла за кордоном із картки готівку в розмірі 850 євро, за рахунок яких 

оплатила проживання вартістю 800 євро (рахунок і чек про оплату від 11.02.15 p.). Добові 

витрати за кордоном (за 3 дні), установлені в розмірі 30 євро на день, вона частково здійснила за 

свій рахунок. 

(євро/грн.) 
N 

п/п 

Зміст операції Первинні 

документи 

Бухгалтерський облік 

Дт Кт Сума 

1 2 3 4 5 6 

1 04.02.15 р. зараховано кошти на поточний рахунок, до якого 

відкрито КПК 

Виписка банку 3131 311 35 000,00 

2 04.02.15 р. отримано з КПК готівкові гривні Чек банкомату 3721 3132 5 400,00 

3 05.02.15 р. списано кошти з КПК Виписка банку 3132 3131 5 400,00 

4 05.02.15 р. відображено комісію за зняття грошей з КПК у 

розмірі 0,75 % від суми списаних коштів (5 400 х 0,75 %) 

Виписка банку 92 3131 40,50 

5 09.02.15 р. знято €850 через банкомат. Курс НБУ - 26,39 грн. за 

€1 

Чек банкомату 3722 3132 €850,00  

22 431,50 

6* 11.02.15 р. відображено списання коштів з КПК. Курс НБУ - 

28,01 грн. за €1 

Виписка банку 3132 3131 €850.00  

23 808,50 

7 11.02.15 р. відображено курсову різницю за субрахунком 3132 

[€850 х (28,01 - 26,39)] 

Виписка банку 945 3132 1 377,00 

8* 11.02.15 р. нараховано витрати від конвертації валюти за 

комерційним курсом банку на день списання - 33,40 грн. за €1. 

Витрати становитимуть: €850 х (33,40 - 28,01) 

Виписка банку 942 3131 4 581,50 

9 11.02.15 р. нараховано комісію банку за конвертацію валюти (1 

% від комерційної вартості валюти) (€850 х 33,40 х 1 %) 

Виписка банку 92 3131 283,90 

10 11.02.15 р. відображено комісію банку за зняття готівки (2% від 

суми зняття) 

(€850 х 33,40 х 2 %) 

Виписка банку 92 3131 567,80 

11 16.02.15 р. затверджено авансовий звіт**: 

- добові по Україні (200 х 2 д.) 

Авансовий звіт 92 3721 400,00 

- квитки на автобус без урахування ПДВ (400 грн.) 92 3721 400,00 

- податковий кредит з ПДВ 641 3721 80,00 

- авіаквитки (4 520 грн.) 92 3721 4 520,00 

- оплата проживання за курсом НБУ на дату зняття коштів з 

КПК (€800 х 26,39) 

92 3722 €800,00  

21 112,00 

- добові за кордоном - €90 (€30 х 3 д.), з них: а) у межах 

виданого авансу (€50 х 26,39) 

92 3722 €50,00  

1 319,50 

б) понад виданий аванс, курс НБУ на дату затвердження 

авансового звіту - 29,36 грн. за €1 (€40 х 29,36) 

92 3722 €40,00  

1 174,40 

12 18.02.15 р. відшкодовано працівниці суму витрат на 

відрядження, що перевищила суму виданого авансу, шляхом 

перерахування коштів на її ОПК. Курс НБУ - 30,07 грн. за €1 

(€40 х 30,07) 

Платіжне 

доручення 

3722 311 1 202,80 

13 18.02.15 р. відображено курсову різницю за субрахунком 3722 

[€40 х (30,07 - 29,36)] 

Виписка банку 945 3722 28,40 

* Сума операцій б та 8 повинна дорівнювати загальній сумі гривень, списаних з КПК (без урахування 

сум комісії, які зазначаються у виписці окремо). 

** Витрати на відрядження в межах виданого авансу відображаються за курсом НБУ на 0.00 годин 

дати видачі авансу, а понад виданий аванс - за курсом НБУ на 0.00 годин дати затвердження авансового 

звіту (п. 5, 6 П(С)БО 21). 

 

Приклад. 

Підприємство направило працівника в службове відрядження до Білорусі (безвізовий режим) на 6 
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днів для участі у виставці, тематика якої збігається з діяльністю підприємства. Кошторис витрат 

затверджено в сумі 680 дол. США. Аванс у доларах США перераховано на корпоративну платіжну картку.  

У місці відрядження з картки відрядженим отримано готівкові кошти 680 дол. США і придбано в 

банку готівкові білоруські рублі у сумі 8 840 000 біл. руб. (курс — 13000 біл. руб. за 1 дол. США).  

Авансовий звіт подано на суму 8775000 біл. руб., що в перерахунку за курсом обміну валюти, 

указаним у документі про обмін валюти, становить 675 дол. США. (8 775 000 біл. руб.: 13000 біл. руб.). 

Залишок невитрачених коштів у сумі 5 дол. США повернено відрядженим на валютний рахунок 

підприємства через касу банку в день затвердження авансового звіту. 

 

Фрагмент обліку витрат на відрядження покажемо в таблиці. 

                                                                (дол. США/грн.) 

N 

п/п  
Зміст операцій  

Первинні 

документи  

Бухгалтерський облік  

Дт  Кт  Сума  

1  2  3  4  5  6  

1  Перераховано гривні для купівлі 

$680 з урахуванням комісії  

Заявка на купівлю 

інвалюти  

333  311  18407,31  

2  Зараховано інвалюту  

(курс НБУ — 23,19 грн. за $1)  
Кошторис витрат, 

виписка банку, 

меморіальний 

ордер  

312  333  $ 680,00  

15769,20  

3  Відображено комісію банку  631  333  
47,31  

92  631  

4  Відображено курсову різницю 

(курс МВРУ — 27 грн. за $1)  

[$680 х (27 – 23,19)]  

942  333  2590,80  

5  Знято готівкову інвалюту за 

кордоном  

(курс НБУ — 23,00 грн. за $1)  

Чек банкомату  372  312  $680,00  

15640 

6  Відображено курсову різницю  

[$680 х (23,19 – 23,00)]  

Обліковий регістр  945  312  129,20 

7  Сплачено комісію банку  Виписка банку  631  311  
50,00  

92  631  

8  Відображено суму витрат в 

інвалюті  

(курс НБУ — 23,47 грн. за $1)  

Авансовий звіт, 

бухгалтерська 

довідка - 

розрахунок  

92  372  $675,00  

15525*  

9  Погашено заборгованість 

працівником  

($5 х 23,47 — курс НБУ на дату 

погашення)  

Квитанція до 

прибуткового 

документа банку  

312  372  $5,00  

117,35  

10  Відображено курсову різницю за 

монетарною заборгованістю  

[$5 х (23,47- 23,00)]  

Обліковий регістр  372  714  2,35 

Витрати за курсом на дату видачі авансу: ($675 х 23) = 15525 (грн.). 

 

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ПІДПРИЄМСТВУ, 

УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗКРАДАННЯМ, ЗНИЩЕННЯМ (ПСУВАННЯМ), 

НЕДОСТАЧЕЮ АБО ВТРАТОЮ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ, ДОРОГОЦІННОГО 

КАМІННЯ ТА ВАЛЮТНИХ ЦІННОСТЕЙ 
Закон України  

від 6 червня 1995 року N 217/95-ВР  

… Стаття 2. 

Заборгованість працівників підприємства, установи, організації у разі неповернення у встановлений 

термін авансу, виданого в іноземній валюті на службове відрядження або господарські потреби, та в інших 

випадках нездачі іноземної валюти, одержаної у підзвіт,- стягується у сумі, еквівалентній потрійній сумі 

(вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом 

Національного банку України на день погашення заборгованості.  
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Обязательная продажа 75 % валютной выручки - сроки применения нормы 

продлены! Вести ли учет по распределительному счету? 
 

С 05.12.2015 года заработали очередные трехмесячные валютные ограничения (Постановление 

Правления НБУ от 04.12.2015 № 863). До 4 декабря 2015 года (включительно) валютный порядок 

регулировался в соответствии с постановлением НБУ №581 от 03.09.2015 г. 

 

Большинство ограничений остаются неизменными, но в то же время главный банковский регулятор 

вносит определенные корректировки, среди которых: 

1) срок для осуществления расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, как и ранее, не 

может превышать 90 календарных дней; 

2) обязательной остается продажа на МВР Украины 75% поступлений в иностранной валюте из-за 

границы в пользу юрлиц. При этом Нацбанк снова расширил перечень случаев, когда валюта не подлежит 

обязательной продаже; 

3) покупка одним физлицом наличной инвалюты так и ограничивается суммой в 3000 грн за один 

день; 

4) переводы инвалюты по текущим валютным неторговым операциям без подтверждающих 

документов разрешаются на сумму не более 15 000 грн в день, с подтверждающими документами - от 15 

000, но не более 150 000 грн в месяц. Вместе с этим НБУ определил, что указанное ограничение с 5 декабря 

не коснется безналичных расчетов, осуществляемых с использованием электронных платежных средств 

для оплаты продукции и услуг для собственного потребления физлицами; 

5) выдача наличных средств в национальной валюте через кассы и банкоматы, как и раньше, будет 

ограничиваться 300 000 грн в сутки. При этом расширен перечень операций, которых не коснется указанное 

требование. Под исключение попала выдача наличных на выполнение уставной деятельности Миссией 

Международного Комитета Красного Креста в Украине; 

6) выдача валютной наличности с текущих и депозитных счетов клиентов через кассы и банкоматы, 

как и в предыдущие три месяца, ограничивается 20 000 грн в сутки на одного клиента в эквиваленте по 

официальному курсу НБУ; 

7) установлен запрет на покупку банками инвалюты для своих клиентов, которые имеют 

валютные средства не только на текущих и депозитных счетах, но и на балансовых счетах 2602 "Средства 

в расчетах субъектов хозяйствования". При этом оговорено, что это будет касаться средств, которые 

являются денежным обеспечением клиента по гарантиям/контргарантиям/резервным аккредитивам, в этом 

или других банках и др. 

 

Уповноважений банк зобов'язаний попередньо зараховувати надходження в іноземній валюті, на які 

поширюється вимога щодо обов'язкового продажу, на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 

2603 «Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання». Продається валюта без доручення клієнта та 

виключно наступного робочого дня після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок.  

В связи с этим возникает серьезный вопрос: когда признавать валютную выручку: на дату ее зачисления 

на распределительный счет или на следующий день, когда 75% валюты продано, а 25% зачислено на 

текущий валютный счет?  

Существовало два варианта решения данного вопроса: 

1) ратующие против отражения в бухгалтерском учете иностранной валюты на распределительном счете (в 

т.ч. ДФСУ!) аппелируют к тому, что такой счет относится к сетам банка, а не клиента (ст. 7 Закона Украины 

№ 2346 от 05.04.01 г. «О платежных системах…» и п. 1.8 Инструкции о порядке открытия, использования и 

закрытия счетов… № 492 от 12.11.03 г.), потому оснований для его отражения нет. 

2) противоположный поход заключается в том, что продаваемая банком валюта с распределительного счета 

принадлежит именно клиенту и результат такой операции продажи влияют на его учет. 

Здесь имеет место операція в иностранной валюте – хозяйстаенная операція, стоимость которой 

определена в иностранной валюте. А согласно п. 5 П(С)БУ 21 операции в иностранной валюте при 

первоначальном признании отражаются в валюте отчетности путем пересчета суммы в инвалюте с 

применением валютного курса на дату осуществления операции (даты признания активов, обязательств, 

собственного капитала, доходов и расходов). 

При продаже иностранной валюты с распределительного счета соблюсти указанные нормы можно, 

только если датой осуществления операции будет признана дата поступлення валюты на такой сет и активы 

в виде валютной виручки будут признаны в балансе на дату поступлення валюты именно на 

распределительный сет. 

!!! Минфин предложил третий вариант: утвердил приказ от 18.06.2015 г. № 573 «Об утверждении 
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Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Министерства финансов Украины по бухгалтерскому 

учету». Действует с 24.07.15 г. 

Документом, в частности, счет 31 «Рахунки в банках» Инструкции к Плану счетов бухгалтерского учета 

дополнен субсчетами 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті» и 316 «Спеціальні рахунки в 

іноземній валюті». 

На субсчете 316 будут учитываться средства в иностранной валюте, подлежащие распределению или 

дополнительному предварительному контролю, в том числе сумм средств в иностранной валюте, 

подлежащих обязательной продаже в соответствии с законодательством. 

Основные правила учета валютных операций с использованием 316 сч. должны 

выглядеть так: 

 

1) при поступлении валютного аванса плательщику налога на прибыль фиксируется курс 

НБУ на дату поступления валюты на распределительный счет (Д-т 316 сч.), затем по факту 

отгрузки (на дату передачи покупателю рисков и выгод, связанных с правом 

собственности согласно п. 8 П(С)БУ 15 «Доход». 

2) при поступлении оплаты за ранее отгруженные экспортные товары плательщику налога на 

прибыльзакрываем расчеты с нерезидентом на дату поступления валюты на 

распределительный счет (Д-т 316 К-т 362). 

3) при продаже валюты с распределительного счета отражаются курсовые разницы, 

возникающие по датам поступления валюту на распределительный счет и списания с него. 

4) при поступлении валюты (аванс, постоплата) единоналожнику – экспортеру гр. 3 доход 

определяем на дату поступления валюты на распределительный счет. 

 

Пример. Предприятию поступил аванс в размере 10000 долларов США. Курс НБУ условно 

на дату: 

- зачисления на распределительній счет – 22,00 грн./доллар США 

- списания с распределительного счета – 22,10 грн./доллар США 

Продажный курс МВРУ – 23,00 грн./доллар США. Комиссия банка за продажу – 345 грн.  

Учет поступлення валютного аванса и его продажи 
 

 

N п/п Содержание хозяйственной операции Бухгалтерский учет Сумма 

Д-т К-т  

Получение иностр. валюты в качестве предоплаты за продукцію на распределительный счет 

1 Зачислен валютный аванс на распределительный счет (курс НБУ– 22,00 

грн./$) 

316 681 $ 10000 

220000 

Списание иностранной валюты с распределительного счета 

2  Отражена к.р. между курсом НБУ, действовавшим на дату списания 

инвалюты с распредсчета и курсом НБУ, по которому она поступила 

(22,10 грн./$- 22,00 грн./$)х$10000  

316 714 1000 

а) в связи с обязательной продажей 75% валютной виручки 

3 Перечислены с распределительного счета 75% инвалюты для продажи 

(курс НБУ 22,10 грн./$) 

334 316 $ 7500 

165750 

4 Зачислены на текущий счет в национальной валюте средства, полученные 

от продажи 75% инвалюты (за вычетом комиссии банка) (23,00 грн. х 

$7500 – 345 грн.) 

 

311 

 

377 

 

172155 

5 Отражена сумма комиссионного вознаграждения банка в связи с 

продажей инвалюты 

92 685 345 

685 377 

6 Отражена разница между суммой, вырученной от продажи инвалюты, 

определенной по курсу МВРУ, и балансовой стоимостью инвалюты, 

определенной по курсу НБУ на дату продажи (23,00 грн./$- 22,10 грн./$) х 

$7500    

 

377 

 

711 

 

6750 

7 Отражен зачет обязательств по продаже инвалюты 377 334 165750 

б) в связи с зачислением 25% инвалюты на текущий валютный сет предприятия 

8 Зачислен остаток валюты на счет предприятия (курс НБУ - 22,10 грн./$ )  312 316 $ 2500 

55250 

Формирование фінансового результата:  

9 Списана сумма комиссионного вознаграждения банка 791 92 345 

10 Списан доход от продажи валюты 711 791 6750 
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11 Списана доходная курсовая разница 714 791 1000 

 

Учет операций по приобретению иностранной валюты.  

 
Исходя из п. 5 ПСБУ – 21 финансовый результат от операции приобретения иностранной валюты 

исчисляется на дату зачисления валюты на текучий счет предприятия (отражение валюты в составе 

активов). 

При этом финансовый результат рассчитывается как разница между курсом МВРУ, по которому 

приобреталась валюта и курсом НБУ на дату зачисления иностранной валюты на текучий валютный счст: 

- отрицательный результат отражается на субсчете 711 «Доход от купли-продажи иностранной 

валюты»; 

- положительный результат отражается на субсчете 942 «Расходы от купли-продажи 

иностранной валюты». 

 

Пример учета операцій по покупке иностранной валюты. 

2 марта 2015 г. банк на основании заявления предприятия зачислил 280000 грн. для приобретения $10 000 

на балансовый счет 29000. На дату приобретения валюты (06.03.15 г.) курс МВРУ составил 23 грн. За 

доллар США. Курс НБУ на 06.03.15 г. – 23,090564 грн. За 1 доллар США.  

 

Дата Содержание операции 

Бухгалтерский 

учет 
Сумма, 

$/грн. 
дебет кредит 

02.03.2015 г. 
Перечислены банку гривны ддля 

покупки иностранной валюты  
333 311 280000 

06.03.2015 г. 
Оприходована валюта по курсу НБУ 

(23,090564 х $10000) 
312 333 

$10000 

230905,64 

06.03.2015 г 

Отражена разница между курсом 

приобретения валюты на МВРУ и 

курсом НБУ (23 - 23,090564) х $10000) 

333 711 905 

06.03.2015 г Удержана стоимость услуг банка 92 333 1150,00 

06.03.2015 г 

Возвращен остаток денежных 

средствна текущий счет за вычетом 

комиссионных банка  

311 333 48850,00 

 

Операции с основными средствами, в т.ч. продажа движимого и недвижимого 

имущества. 

 

Особливості обліку безоплатного отримання основних засобів  

У бухгалтерському обліку при безоплатному отриманні основних засобів потрібно визначити їх первісну 

вартість, яка визначається відповідно до п. 10 П(С)БО 7 як їх справедлива вартість на дату отримання з 

урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7.  

Для визначення справедливої вартості можна скористатися послугами незалежного оцінювача або 

самостійно, керуючись додатком до П(С)БО 19, визначити вартість безоплатно отриманого основного 

засобу на підставі ринкової вартості, а у разі відсутності даних про ринкову вартість – відновлювальної 

вартості (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки. Інформацію про 

собівартість придбання можна взяти у того, хто надає ці основні засоби.  

Відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Мін’юсту 

від 22.02.2012 р. № 296/5, якщо безоплатна передача основних засобів відбувається між юридичними 

особами, то оцінка не обов’язкова.  

У бухгалтерському обліку при безоплатному отриманні основних засобів дохід не виникає одразу після їх 

отримання. Відповідно до п. 13 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, 

затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561, на справедливу вартість безоплатно отриманих 

об'єктів основних засобів збільшується сальдо додаткового капіталу. А суми витрат, передбачених п. 8 
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П(С)БО 7, збільшують не додатковий капітал, а первісну вартість. Як передбачено п. 13 згаданих 

Методрекомендацій, «витрати на доставку, установку, монтаж та інші витрати на забезпечення введення в 

експлуатацію таких основних засобів включаються до їх первісної вартості з відображенням в обліку 

капітальних інвестицій».  

Первісна собівартість (справедлива вартість та супутні витрати) формується на рахунку 15 «Капітальні 

інвестиції», а після введення в експлуатацію відображається на рахунку 10 «Основні засоби».  

Відповідно до п. 21 П(С)БО 15, якщо безоплатно отриманий актив забезпечує надходження економічних 

вигод протягом кількох звітних періодів, то доходи визнаються на систематичній основі (у сумі нарахованої 

амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди. 

Амортизацію нараховують з місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію. Одночасно з 

нарахуванням амортизації визнається дохід в сумі нарахованого зносу та зменшується сума додаткового 

капіталу:  

Дт 23 (90, 91, 92, 93, 94 - витратні рахунки) Кт 131 «Знос основних засобів»;  

Дт 424 «Додатковий капітал» Кт 745 «Дохід від безоплатно отриманих активів».  

Отже, при поступовому визнанні доходу зменшується сума додаткового капіталу, відображеного при 

зарахуванні таких об’єктів до складу активів. 

При безоплатному отриманні основних засобів право на податковий кредит з ПДВ не виникає, адже в цьому 

випадку підприємство не оплачує вартість таких основних засобів.  

Що ж стосується податкового кредиту щодо витрат, здійснених під час транспортування, реєстрації, 

установки, монтажу, налагодження і т. д., які підприємство понесло при отриманні безоплатно переданих 

(подарованих) основних засобів, то ці суми можна віднести до податкового кредиту на загальних підставах. 

Безоплатна передача ОЗ, в т.ч. отриманих безоплатно  

У бухгалтерському обліку операції з безоплатного передання матеріальних активів не належать до 

продажу. Об’єкти основних засобів перед безоплатним переданням переводити до складу необоротних 

активів, утримуваних для продажу, не потрібно. В бухгалтерському обліку безоплатне передання основних 

засобів не впливає на величину доходів, оскільки в результаті такої операції не відбувається ані 

збільшення активів, ані зменшення зобов’язань (п.5 П(С) БУ 15). 

Безоплатно передані об’єкти основних засобів необхыдно виключити з активів (п. 33 П(С)БО 7). 

Зменшення активів (за умови, що сума такого зменшення може бути достовірно оцінена), спричинює 

збільшення витрат звітного періоду (п. 6 П(С)БО 16). А отже, при безоплатному переданні об’єкта 

основних засобів його залишкову вартість з рахунка 10 необхідно списати на витрати в Д-т 977 «Інші 

витрати звичайної діяльності». 

При цьому, якщо об’єкт основних засобів дооцінювався, то згідно з п. 21 П(С)БО 7 суму такої дооцінки 

слід включити до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу, що 

робиться записом: Дт 411 — Кт 441.  

Якщо безоплатно переданий об’єкт у минулому був отриманий безоплатно, то в бухобліку необхідно 

списати в дохід залишок додаткового капіталу, сформованого при його безоплатному отриманні. У цьому 

випадку робиться запис: Дт 424 — Кт 745. 

 Приклад. Підприємство в лютому 2015 року безоплатно передало об’єкт основних засобів — складське 

приміщення. Первісна вартість об’єкта — 200000 грн. Станом на 01.02.2015 р. (тобто на початок місяця, 

в якому здійснено передання) балансова (залишкова) вартість складу в бухгалтерському обліку становила 

152000 грн. Станом на 01.03.2015 р. (тобто на початок наступного місяця) балансова (залишкова) 

вартість будівлі становила 150000 грн., а сума нарахованого зносу — 50000 грн. Звичайна ціна об’єкта — 

185000 грн. 



 54 

№ 

з/п 
Зміст операції 

Бухгалтерський 

облік 
Сума, грн. 

дебет кредит 

1 

Списано суму 

нарахованого зносу за 

переданим об’єктом 

131 103 50000 

2 

Списано на витрати 

залишкову вартість 

переданого об’єкта ОЗ 

977 103 150000 

3 

Нараховано податкові 

зобов’язання з ПДВ 

виходячи з балансової 

вартості об’єкта ОЗ 

977 641/ПДВ 30400 

 

Віднесено на фінансовий 

результат залишкову 

вартість переданого 

об’єкта ОЗ 

793 977 150000 

Віднесено на фінансовий 

результат суму 

нарахованих зобов’язань з 

ПДВ 

793 977 30000 

ПРОДАЖА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

Пример 1.Предприятие с доходом, не превышающем 20 млн. грн., в отчетном периоде (в 

феврале 2015 г.) реализовало автомобиль по цене 115000 грн., кроме того НДС – 23000 грн. При 

этом продажа заранее не планировалась. 

Исходные данные: 

№ 

п/п 

Показатель По данням 

бухучета 

По данным 

налогового учета 

1 Остаточная стоимость автомобіля* 120 000 150 000 

2 Накопленная амортизація** 60 000 70 000 

3 Ежемесячная сумма амортизации (применяется 

прямолинейный метод) 

  3 000   3 700 

* Отличие объясняются тем, что в налоговом учете стоимость текущего ремонта звеличила 

стоимость объекта, а в бухгалтерском учете – была отнесена на расходы периода. 

Несамортизированная часть стоимости ремонта на 31.12.14 г. составляет 30000 грн. 

** По состоянию на 31.12.14 г. 

Предприятие принимает решение не корректировать для целей налогового учета бухгалтерський 

финансовый результат на разницы.  

Согласно п. 188.1 ст. 188 НКУ база налогообложения для НДС не может бать ниже балансовой 

стоимости автомобиля по данням бухгалтерського учета, сложившегося на начало отчетного периода, в 

котором осуществляется продажа. Остаточная стоимость на 01.02.15 г. – 117000 грн. (120000 - 3000). НДС: 

117000 х 20% = 23400 грн. 
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Бухгалтерский учт операции по продаже автомобиля 

№  

п/п 

 

Содержание бухгалтерской записи 

Бухгалтерский учет 

Дебет Кредит Сумма, 

грн. 

1 Начислена амортизация на автомобиль за январь–февраль 

2015 г. 

92 131 6000 

2 Списана сумма износа при продаже автомобиля 131 104 66000 

3 Автомобиль передан покупателю 377 746 138000 

4 Начислены налоговые обязательства по НДС: 

4.1 исходя из договорной стоимости 746 641 23000 

4.2 на разницу между остаточной и договорной стоимостью 

автомобиля (117000 - 115000) 

977 641 400 

5 Списана на расходы стоимость автомобиля 977 104 120000 

6 Списаны на финансовый результат: 

6.1 доход от реализации 746 793 115000 

6.2 расходы от реализации 793 977 120400 

6.3 расходы периода  791 92 6000 

Финансовый результат до налогообложения, начисленный по правилам ПБУ, убыток: – 11400 

грн.(115000 – 120400 – 6400). Значит, объект для начислення налога на прибыль отсутствует.  

Если доход более 20 млн. грн., такие предприятия для начислення налога на прибыль обязаны 

учитывать разницы. 

Как следует из п. 11 подраздела 4 раздела ХХ НКУ, балансовая (остаточная) стоимость основных средств 

на 01.01.15 г. соответствует их остаточной стоимости на 31.12.14 г. по налоговому учету (150000 грн.)  

Согласно п. 188.1 ст. 188 НКУ база налогообложения для НДС не может бать ниже балансовой 

стоимости автомобиля по данням бухгалтерського учета, сложившегося на начало отчетного периода, в 

котором осуществляется продажа. Остаточная стоимость на 01.02.15 г. – 117000 грн. (120000 - 3000). НДС: 

117000 х 20% = 23400 грн. 

Финансовый результат до налогообложения, исчисленный по ПБУ, убыточный: – 11400 грн. В 

соответствии с пп. 138.1 и 138.2 ст.138 НКУ он корректируется на разницы.  

Сумма начисленной в отчетном периоде амортизации в бухгалтерском учете составляет 6000 грн. (3000 х 

2 мес.), в налоговом учете – 7400 грн. (3700 х 2 мес.) 

Остаточная стоимость автомобиля на дату продажи в бухгалтерском учете 114000 грн. (120000 – 6000 ), в 

налоговом – 142600 грн. (150000 – 7400). 

Расчет объекта налогообложения представим в таблице 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

Сумма,  

грн.. 

Данные бухгалтерского учета 

1 Финансовый результат до налогообложения, исчисленный по правилам ПБУ 

(стр. 2095 Отчета о финансовых результатах)  

 – 11400 

Разницы, увеличивающие финансовый результат 

2 Сумма начисленной амортизации автомобиля в соответствии с ПБУ – 7  6000 

3 Сумма остаточной стоимости автомобиля, определенной в соответствии  

с ПБУ – 7  

114000 

Разницы, уменьшающие финансовый результат 

4 Сумма начисленной амортизации автомобиля в соответствии с п. 138.3 НКУ 7400 

5 Сумма остаточной стоимости автомобиля, определенной с учетом 142600 
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положений ст. 138 НКУ  

Данные налогового учета 

6 Объект обложения налогом на прибыль (убыток) (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 – 

 стр. 4 – стр. 5) 

 – 41400* 

7 Налог на прибыль – 

* Убыток, полученный в налоговом учете, превышает убыток предприятия с годовым доходом  менее 20 

млн. грн. Разница составляет 30000 грн. (41400 – 11400) и соответствует несамортизированной в 

налоговом учете части ремонта. В бухгалтерском учете вся стоимость ремонта уже была отнесена на 

расходы в периоде его завершения. 

Пример 2.  Предприятие (плательщик НДС) продало на таможенной территории Украины (по цене 

54000 грн., в том числе НДС — 9000 грн.) автомобиль, ранее полученный от нерезидента. В прошлом при 

его получении в налоговом учете согласно п.п. 135.5.4 НКУ предприятием были отражены «налоговые» 

доходы исходя из обычных цен (справедливой стоимости автомобиля на момент получения) в размере 

40000 грн. На момент продажи автомобиля: остаточная стоимость — 28000 грн., сумма начисленного 

износа — 12000 грн.  

Операция по продаже объекта основных средств (автомобиля), ранее полученного от нерезидента, 

отразится в учете следующим образом: 

№ п/п 
Содержание хозяйственной 

операции 

Бухгалтерский учет 
Сумма,  

грн. Дт Кт 

1 

Подготовлен объект ОС (автомобиль) к продаже: 

— отражен перевод объекта в 

состав необоротных активов, 

удерживаемых для продажи 

286 105 28000 

— списана сумма 

начисленного износа по 

объекту 

131 105 12000 

2 
Объект ОС передан 

покупателю 
377 712 54000 

3 

При продаже начислены 

налоговые обязательства по 

НДС 

712 641 9000 

4 
Списана балансовая стоимость 

реализуемого объекта ОС 
943 286 28000 

5 
Получена оплата от 

покупателя 
311 377 54000 

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ЛИСТ від 14.01.2016 р. N 517/6/99-95-42-03-15 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування податком на прибуток 

сум коштів, отриманих громадською неприбутковою організацією від продажу власних об’єктів 

нерухомості, і повідомляє таке. 

Відповідно до пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) громадські 

об'єднання можуть бути віднесені до неприбуткових організацій, якщо відповідають вимогам п. 

133.4 ст. 133 Кодексу. 

http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/kodeks/1349.html
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Згідно з пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та 

організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що 

одночасно відповідає таким вимогам: 

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної 

неприбуткової організації; 

установчі документи якої 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 якої передбачають 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); 

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій 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 п. 133.4 ст. 133 Кодексу). 

Порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань визначає Закон 

України від 22 березня 2012 року N 4572-VI "Про громадські об'єднання" із змінами та 

доповненнями (далі - Закон N 4572). 

Відповідно до частини п’ятої ст. 1 Закону N 4572 громадське об'єднання є непідприємницьким 

товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. При цьому для здійснення своєї 

мети (цілей) має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність 

безпосередньо, 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 (п. 2 частини другої ст. 21 

Закону N 4572). 

Одним із принципів діяльності громадських об'єднань є відсутність майнового інтересу: члени 

(учасники) громадського об'єднання не мають права на частку майна громадського об'єднання та 

не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об'єднання не 

підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди 

будь-якого окремого члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх 

праці та відрахувань на соціальні заходи) (частина шоста ст. 3 Закону N 4572). 

Тобто, сума коштів, отримана громадською неприбутковою організацією від продажу 

власних об’єктів нерухомості, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток за умови, 

що такі кошти спрямовуються виключно на ведення її статутної діяльності у межах Закону 

N4572. 

Згідно з пп. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 Кодексу у разі недотримання неприбутковою організацією 

вимог, визначених п. 133.4 ст. 133 Кодексу, така неприбуткова 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. Податкове зобов'язання розраховується, виходячи із суми операції 

нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим 

органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня 

податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов'язана щоквартально подавати до 
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контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з 

податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду. 

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і 

податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому ст. 57 Кодексу для 

неприбуткових організацій - платників податку на прибуток. 

Встановлення контролюючим органом відповідно до норм Кодексу факту використання 

неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені установчими 

документами, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та 

організацій і нарахування податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств, штрафних 

санкцій і пені відповідно до норм Кодексу. Податкові зобов'язання, штрафні санкції і пеня 

нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення (пп. 133.4.4 п. 

133.4 ст. 133 Кодексу). 

Разом з цим зауважимо, що дані, зазначені у листі, є недостатніми для надання висновку щодо 

сплати податку на прибуток від операції з продажу об’єкту нерухомості громадською організацією, 

податкова індивідуальна консультація за такою операцією може бути надана за результатами 

детального вивчення умов її здійснення та первинних документів, оформленням яких вона 

супроводжувалась. 

Перший заступник Голови С. В. Білан 

 

Ремонт арендованого имущества 

В бухгалтерском учете расходы на ремонт учитываются следующим образом: 

— расходы на проведение текущего ремонта для поддержания арендованного помещения 

в рабочем состоянии (восстановления первоначального ресурса и сохранения первоначально 

ожидаемых выгод от использования объекта) относятся на расходы периода (Дт 92, 93, 94 — Кт 

20, 22, 13, 63, 65, 66, 68) в зависимости от направления использования объекта (п. 15 П(С)БУ 7);  

— расходы на улучшение арендованного помещения капитализируются (п. 8 П(С)БУ 14) 

по дебету субсчета 117 и далее амортизируются. 

Если в бухучете арендатора создан объект прочих необоротных материальных активов (Дт 117 — 

Кт 153), то при передаче улучшений на баланс арендодателя без компенсации его нужно списать с 

баланса как при бесплатной передаче.  

Пример учета возврата улучшенного арендованного помещения без компенсации. 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерский 

учет Сумма, грн. 

дебет кредит 

1 2 3 4 5 

1 

По окончании срока действия договора 

аренды списана сумма начисленной 

амортизации по объекту улучшений 

132 117 8000 

2 
Списана остаточная стоимость объекта 

улучшений на расходы 40000 - 8000 = 32000 
976 117 32000 

3 Списан объект аренды с забалансового счета — 01 500000 
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 Передача улучшений (был отражен объект по субсчету 117) с компенсацией  

Если в учете арендатора был создан объект улучшений (Дт 117 — Кт 153), то передачу 

улучшений на баланс арендодателя, возмещающего их стоимость, арендатор отражает как 

продажу объекта прочих необоротных материальных активов.  

Учет возврата улучшенного арендованного помещения с компенсацией 

№ п/п 
Содержание хозяйственной 

операции 

Бухгалтерский 

учет Сумма, грн. 

дебет кредит 

1 2 3 4 5 

1 

По окончании срока действия 

договора аренды списана 

сумма начисленной 

амортизации по объекту 

улучшений 

132 117 8000 

2 

Отражен перевод объекта 

в состав необоротных активов, 

удерживаемых для продажи 

286 117 32000 

3 

При передаче улучшений 

по окончании срока отражен 

доход в сумме, возмещаемой 

арендодателем 

377 719 39000 

4 
Начислены налоговые 

обязательства по НДС 
719 641/НДС 6500 

5 

Списана балансовая 

стоимость реализуемого 

объекта 

943 286 32000 

6 
Возмещена арендодателем 

стоимость улучшений 
311 377 39000 

7 
Списан объект аренды с 

забалансового счета 
— 01 500000 

 КРАЖА  

При крадіжці основних засобів їх залишкова вартість включається до складу витрат у бухгалтерському та 

податковому обліку. Якщо факт крадіжки документально підтверджено, то податковий кредит з ПДВ не 

коригується, а податкові зобов'язання не нараховуються. 

 

Якщо винуватець крадіжки відшкодовує підприємству вартість викраденого майна, то в бухгалтерському та 

податковому обліку такі суми визнаються доходом. 

 

Якщо викрадений об'єкт ОЗ повернено підприємству, то його вартість включається до доходу. Об'єкт 

уводиться в експлуатацію за його балансовою вартістю на момент крадіжки і надалі амортизується. 

 

Приклад. На підприємстві сталася крадіжка принтера та калькулятора. Принтер числиться на субрахунку 

104 "Машини та обладнання", його первісна вартість - 5 000 грн., залишкова - 2 420 грн. Калькулятор 

числиться на складі на рахунку 22 "МШП". Винуватця крадіжки надалі встановлено, ним відшкодовано 

вартість викраденого майна. 
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Бухгалтерський і податковий облік при розкраданні майна 

(грн.) 

N 

п/п 

Зміст операції Первинні 

документи 

Бухгалтерський 

облік 

Дт Кт Сума 

1 2 3 4 5 6 

1 Списано знос викраденого 

принтера  

(5 000 - 2 420) 

Акт на списання ОЗ типової форми N 

ОЗ-3 

131 104 2 580 

2 Списано залишкову вартість 

принтера 

976 104 2 420 

3 Списано вартість калькулятора Інвентаризаційний опис типової 

форми  

N 1-инв 

947 22 500 

4 Нараховано податкові зобов’язання 

на вартість викраденого 

калькулятора  

(500 х 20 %) 

Податкова 

накладна 

947 641 100 

5 Відображено на забалансовому 

рахунку суму недостачі 

Інвентаризаційний опис, регістри 

бухобліку 

072 - 2 920 

6 Списано із забалансового рахунка 

суму недостачі 

Інвентаризаційний опис типової 

форми  

N инв-1, регістри бухобліку 

- 072 2 920 

7 Визначено суму збитку в розмірі 

балансової вартості: 

- за принтером 

375 716 2 420 

- за калькулятором 375 716 600 

8 Перераховано суму недостачі на 

розрахунковий рахунок 

підприємства 

Виписка банку 311 375 3 020 

 

ПРОДАЖА ОС бюджетниками 

Согласно бюджетному законодательству средства, полученные бюджетной организацией от продажи 

недвижимого имущества, не являются ее собственными поступлениями и не остаются в ее распоряжении. 

Эти средства полностью направляются (перечисляются) в общий фонд бюджета. Как указано в п.п. 1 п. 

2 ст. 13 БКУ, в общий фонд бюджета поступают все доходы бюджета, кроме тех, которые зачисляются в 

специальный фонд бюджета (куда отнесены и собственные поступления бюджетных учреждений). То есть 

при реализации недвижимости бюджетная организация не получает доходов в понимании п.п. 14.1.56 

НКУ (полученные суммы с продажи объекта недвижимости будут доходами бюджета).  

Поэтому у бюджетной организации объект обложения налогом на прибыль не возникает, и в Отчете 

доходы от реализации недвижимого имущества показывать не надо.  

10. ОПЕРАЦИИ НЕПРИБЫЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, которые учитываются при 

определении критерия обязательной регистрации плательщиком НДС. 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ЛИСТ від 11.12.2015 р. N 26444/6/99-99-19-02-02-15 

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), 

розглянула лист щодо реєстрації платником податку на додану вартість неприбуткової організації і 

повідомляє. 

Відповідно до пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу у редакції чинній з 01.01.2015 р., неприбутковим 

підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - 

неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам: 

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної 

неприбуткової організації; 

http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/kodeks/1349.html
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установчі документи якої 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 якої передбачають 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); 

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр). 

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування 

видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 

діяльності, визначених її установчими документами. 

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 134 Кодексу і не є платниками 

податку, можуть бути віднесені, зокрема, громадські об’єднання. 

Порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадського об’єднання визначає Закон 

України від 22 березня 2012 року N 4572-VI "Про громадські об'єднання" із змінами та 

доповненнями (далі - Закон N 4572). 

Згідно з положеннями ст. 1 Закону N 4572 громадське об'єднання - це добровільне об'єднання 

фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, 

задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших 

інтересів. 

За організаційно-правовою формою громадське об'єднання утворюється як громадська організація 

або громадська спілка. 

Якщо засновниками та членами (учасниками) громадського об'єднання є фізичні особи, то таке 

громадське об’єднання вважається громадською організацією. 

Враховуючи наведене та те, що положення п. 133.4 ст. 133 Кодексу не містять застережень 

щодо перебування у Реєстрі платників податків на додану вартість, то якщо господарська 

діяльність громадської організації вимагає зареєструватися платником податку на додану 

вартість, це не впливає на перебування цієї громадської організації в Реєстрі. 

 

ПКУ Стаття 181. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку  

 
181.1. У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають 

оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної 

мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно 

перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана 

зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем 

проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником 

єдиного податку першої - третьої групи.  

[У пункт 181.1 статті 181 внесено зміни та доповнення згідно із Законом України N 71-VІІІ від 

28.12.2014 р. Зміни діють з 01.01.2015 р.] 

 

Стаття 182. Добровільна реєстрація платників податку  

 

182.1. Якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 цього Кодексу не є платником податку у 

зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною 

статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація 

здійснюється за її заявою. 
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При определении общего объема налогооблагаемых операций отчетного периода для регистрации 

в качестве плательщика НДС учитываются:  

1) объемы операций, которые подлежат налогообложению по основной ставке НДС (20 %, 7%);  

2) объемы операций, которые подлежат налогообложению по нулевой ставке НДС (0 %);  

3) объемы по операциям, которые освобождены и временно освобождены от обложения НДС.  

Не учитываются операции, не являющиеся объектом налогообложения. и суммы НДС, оплаченные 

при ввозе импортного товара.  

При этом важно учесть, что для расчета критерия обязательной регистрации берутся во внимание 

исключительно операции, соответствующие критериям поставки товаров/услуг, установленным в пп. 

14.1.185 и 14.1.191 НКУ.  

Так, поставкой товаров согласно п.п. 14.1.191 НКУ признаются любые операции, которые 

предусматривают передачу права распоряжения на товар в качестве собственника, в том числе и по 

решению суда.  

Поставкой услуг согласно п.п. 14.1.185 НКУ считаются любые операции, не являющиеся поставкой 

товаров, или другие операции по передаче права на объекты интеллектуальной собственности и другие 

нематериальные активы, либо предоставление других имущественных прав относительно таких объектов 

права интеллектуальной собственности, а также предоставление услуг, которые потребляются в процессе 

совершения определенного действия или проведения определенной деятельности.  

Средства, уплаченные общественной организации (зарегистрированной в реестре неприбыльных 

организаций) в виде членских взносов, не являются оплатой поставленных товаров/услуг. При их 

получении в сумме, превышающей 1000000. грн., общественная организация не подлежит обязательной 

регистрации плательщиком НДС. 

А вот у благотворительных организаций операции по предоставлению благотворительной 

помощи, в частности, бесплатной поставке товаров/услуг приобретателям благотворительной помощи 

согласно законодательству о благотворительности и благотворительной организации, освобождаются от 

обложения НДС (п.п. 197.1.15 НКУ). На это обращают внимание и налоговики в консультации, 

размещенной в разделе 130.16.03 ЕБНЗ. Такие операции следует, по мнению ГНСУ, учитывать при 

определении «регистрационного» объема. 

Освобождается от обложения НДС и поставка религиозными организациями (зарегистрированными 

в реестре неприбыльных организаций) культовых услуг и предметов культового назначения по перечню 

согласно п.п. 197.1.9 НКУ.  

Получается, что таким неприбыльным организациям (по мнению ГНСУ) следует учитывать при 

определении предельного объема 1000000. грн. объемы по операциям, освобожденным от НДС, и, 

достигнув его, в обязательном порядке зарегистрироваться плательщиком НДС. В то же время, 

зарегистрировавшись плательщиком НДС, уплачивать его вряд ли придется (в силу отсутствия у них 

налогооблагаемых поставок), что доказывает нелогичность позиции ДФСУ.  

Операции по поставке профсоюзными организациями путевок на оздоровление и отдых для членов 

профсоюза и членов их семей являются объектом обложения НДС (п. 185.1 НКУ). То есть такие операции 

подлежат обложению НДС на общих основаниях независимо от того, осуществляется реализация таких 

путевок безвозмездно или за их частичную либо полную стоимость. Исключение составляют операции по 

поставке путевок на санаторно-курортное лечение, оздоровление и отдых на территории Украины 

физических лиц в возрасте до 18 лет, инвалидов, детей-инвалидов, которые согласно п.п. 197.1.6 НКУ 
освобождаются от НДС.  

Профсоюзным организациям для определения предельного объема 1000000 грн., порога для 

обязательной регистрации плательщиком НДС, следует учитывать как облагаемые, так и освобожденные от 

НДС операции.  
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Для регистрации плательщиком НДС регистрационное заявление плательщика НДС должно быть подано 

в орган ДФС не позднее 10 числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором впервые 

достигнут объем в 1000000 тыс. грн. (п.п. 183.2 НКУ). 

С 01.01.2015 г. – новая база для НДС!!! 

С 01.01.2016 г.  – изменение в базе для НДС!!! 

 
ПКУ: Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг  

 

188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх 

договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім збору на обов’язкове 

державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку 

на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами 

господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них 

препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів). 

[Абзац перший пункту 188.1 статті 188 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 609-

VIII від 15.07.2015 р. Зміни діють з 13.08.2015 р.] 

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни 

придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених 

товарів/послуг не може бути нижче їх собівартості, звичайних цін,  а база оподаткування операцій з 

постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними 

бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого 

здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за 

винятком: 

[Пункт 188.1 статті 188 доповнено абзацом другим згідно із Законом України N 71-VІІІ від 

28.12.2014 р. Зміни діють з 01.01.2015 р.] 

[В абзац другий пункту 188.1 статті 188 внесено зміни згідно із Законом України N 909-VIII 

від 24.12.2015 р. Зміни діють з 01.01.2016 р.] 
 

товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню; 

газу, який постачається для потреб населення. 

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість 

матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або 

через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг. До складу договірної 

(контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та 

інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних 

зобов’язань. 

До бази оподаткування включаються вартість товарів/послуг, які постачаються (за виключенням суми 

компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді 

виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю - бюджетній установі витрат на 

утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та на енергоносії), та вартість 

матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем 

товарів/послуг, поставлених таким платником податку. 

У випадках, передбачених статтею 189 цього Кодексу, база оподаткування визначається з 

урахуванням положень статті 189 цього Кодексу. 

… 

189.9. У разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним 

рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких 

основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на 

момент ліквідації.  

Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби 

ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших 

випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення 

основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства або коли 

платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або 

перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок чого вони не 

можуть використовуватися за первісним призначенням. 

 

189.10. У разі якщо внаслідок ліквідації необоротних активів отримуються комплектувальні вироби, 

складові частини, компоненти або інші відходи, які оприбутковуються на матеріальних рахунках з метою їх 

використання в господарській діяльності платника, на такі операції не нараховуються податкові 
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зобов'язання.  

 

НЮАНСЫ ЛИКВИДАЦИИ НЕПРИБЫЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.  

Ликвидация неприбыльной организации, в отличие от ее исключения из Реестра неприбыльных, 

означает окончательное прекращение такого юридического лица с исключением сведений о нем из 

ЕГР.  

Пунктом 157.13 НКУ в редакции, действующей до 01.01.2015 г., было установлено, что эти активы 

должны быть переданы одной или нескольким неприбыльным организациям соответствующего вида 

либо зачислены в доход бюджета, если иное не предусмотрено законом, регулирующим деятельность 

соответствующей неприбыльной организации.  

В п. 157.10 НКУ в редакции, действующей до 01.01.2015 г., было установлено, что доходы таких 

неприбыльных организаций, как кредитные союзы и пенсионные фонды, распределяются исключительно 

между их участниками в порядке, установленном соответствующим законом.  

ПОДОБНЫХ УСЛОВЫЙ в НКУ, в редакции, действующей с 01.01.2015 г., НЕ БЫЛО 

УСТАНОВЛЕНО, с 13 августа это требование снова есть! 

Ликвидация неприбыльной организации проходит по той же процедуре, что и обычных предприятий. 

В каждом профильном законе оговорены порядок создания, деятельности и прекращение деятельности 

путем ликвидации.Обычно это два способа: 

- по решению высшего органа управления, т.е по самостоятельно принятому решению (самороспуск). 

Это может быть по истечению срока, на который создавалась организация или при достижении цели 

созданияорганизации. 

- по решению суда – в случае совершения противоправных действий, нарушения законодательства 

(принудительный роспуск). 

Порядок прекращения деятельности и решения имущественных вопросов (распределения активов 

при ликвидации) в обязательном порядке должен быть прописан в уставных документах 

неприбыльной организации. 

Для профсоюзов. в ст. 18 Закона о профсоюзах сказано, что съезд (конференция) или общее собрание 

профсоюза, объединения профсоюзов, принявшие решение об их реорганизации или ликвидации 

(самороспуске), одновременно с этим должны принять также решение об использовании имущества и 

средств профсоюзов, их объединений, оставшихся после проведения всех необходимых расчетов, на 

уставные либо благотворительные цели.  

В отношении кооперативов предусмотрено, что в случае ликвидации кооператива имущество 

распределяется между членами, входившими в его состав.()ст. 29 Закона О кооперации. 

При ликвидации негосударственного пенсионного фонда (НПФ) активы переводятся в другие НПФ, 

страховые организации или на пенсионные депозитные счета в банковских учреждениях.  

В отношении кредитных союзов соответствующим законом установлено, что при ликвидации такого 

союза зачислению в Государственный бюджет Украины подлежит лишь остаток средств резервного и 

дополнительного капитала после расчетов с членами союза и прочими кредиторами. (ст. 9 Закона О 

кредитных союзах). 

Активы, остающиеся при ликвидации благотворительных организаций, после удовлетворения 

претензий кредиторов, должны быть переданы одной или нескольким благотворительным организациям в 

порядке, установленном уставными документами или по решению суда. И только при отсутствии 

благотворительных организаций – получателей активы будут направляться в госбюджет (ч.5 , 6 ст. 18 

Закона О благотворительности). 
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При ликвидации общественного объединения его имущество и деньги после удовлетворения требований 

кредиторов передаются по решению такого объединения на уставные благотворительные цели другому 

(нескольким другим) общественному объединению, а в случае непринятия такого решения – зачисляются 

соответственно в государственный или местный бюджет (ч. 3. ст. 24 Закона Об ощественных 

объединениях).  

В случае ликвидации неприбыльной организации по решению суда имущественные вопросы 

решаются согласно решению суда. Так, если принимается решение о запрете общественного объединения, 

то его имущество, денежные средства или другие активы направляются в госбюджет (ч. 3. ст. 28 Закона Об 

ощественных объединениях).  

10. Уменьшение налоговой нагрузки у партнеров неприбыльной организации. 

Налоговые корректировки. 
 

Правила для контрагентів 

 
140.5. Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується: 

… 

140.5.4. на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім 

зазначених у пункті 140.2 та у підпункті 140.5.5 цього пункту та операцій, які визнані контрольованими 

відповідно до статті 39 цього Кодексу), придбаних у: 

 

неприбуткових організацій, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних 

активів, робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не 

перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) 

року, та крім бюджетних установ. У разі якщо сума операцій перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, коригування фінансового результату до 

оподаткування, визначені цим підпунктом, проводяться на всю суму операцій; 

[Абзац другий підпункту 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 викладено у новій редакції згідно із 

Законом України N 652-VIII від 17.07.2015 р. Зміни діють з 13.08.2015 р.] 

 

нерезидентів (в тому числі нерезидентів - пов'язаних осіб), що зареєстровані у державах (на 

територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу. 

 

Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо: 

операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у 

звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до статті 39 цього 

Кодексу; або операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податків за 

правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання 

звіту. 

… 

140.5.9. на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно 

перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату 

перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 

133 цього Кодексу, у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного 

року. 

[Підпункт 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 

652-VIII від 17.07.2015 р. Зміни діють з 13.08.2015 р.] 

[Додатково див. абзац другий пункту 33 підрозділу 4 розділу ХХ цього Кодексу] 

ДФСУ. "ЗІР" 

Питання 11.09.15: Чи здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суми 

коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перерахованих (переданих) військовим 

формуванням, та які документи підтверджують, що такі формування утримуються за рахунок 

коштів державного бюджету? 

Відповідь: Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року 

N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), об'єктом оподаткування податком на прибуток є 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 
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фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень 

розділу III ПКУ. 

Згідно з пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ встановлено, що фінансовий результат податкового (звітного) 

періоду збільшується, зокрема на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, 

безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, 

які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним п. 133.4 

ст. 133 ПКУ, у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. 

Відповідно до п. 33 підрозд. 4 розд. XX "Перехідні положення" ПКУ тимчасово, на період проведення 

антитерористичної операції, коригування, встановлені пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, не проводяться, 

починаючи з 1 січня 2015 року, щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту 

(касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, 

лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового 

забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається 

Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, 

Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній 

прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони 

України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим утвореним 

відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, 

установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб 

забезпечення проведення антитерористичної операції. 

Отже, якщо військові формування, яким перераховані кошти або передані товари (роботи, послуги), є 

неприбутковими організаціями, які відповідають умовам, визначеним п. 133.4 ст. 133 ПКУ, то платник 

податку має збільшити фінансовий результат податкового (звітного) періоду на суму коштів або вартості 

товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) таким організаціям 

протягом звітного (податкового) року у розмірі, що перевищують чотири відсотки оподатковуваного 

прибутку попереднього звітного року. 

При цьому на період проведення антитерористичної операції, зазначене коригування не проводяться щодо 

сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених 

відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних 

виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших 

товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які 

добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі 

безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, 

Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України 

військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що 

утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення 

антитерористичної операції. 

Згідно з п. 12 ст. 2 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року N 2456-VI, зі змінами та 

доповненнями (далі - Бюджетний кодекс), бюджетні установи - органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за 

рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими. 

Розпорядник бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на отримання 

бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету (п. 47 ст. 2 

Бюджетного кодексу). 

Документами, що підтверджують статус бюджетної установи, можуть бути положення про орган, установу 

чи організацію; статут органу, установи чи організації; рішення про створення; довідка (витяг) з ЄДРПОУ; 

лист головного розпорядника бюджетних коштів тощо. 

 


