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Реєстрація та перереєстрація НПО 
 Зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в установленому порядку

документи для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час або

протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за результатами розгляду цих документів

внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, для цілей оподаткування

вважаються неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації (п.133.4.1 ст.133 ПКУ)

 Постанова КМУ від 13.07.2016р. № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру

неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та

організацій до Реєстру та виключення з Реєстру»

 Лист ДФСУ від 25.08.2016р. № 28602/7/99-99-15-02-01-17 «Щодо актуалізації реєстру

неприбуткових установ та організацій

 Щодо повторного включення неприбуткової організації до Реєстру

Отже, установа чи організація, виключена з Реєстру, може подати заяву про повторне
включення до Реєстру після закінчення звітного календарного року, у якому її було
виключено.

ІПК ДФСУ від 19.06.2017р. № 726/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 



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

відповідної неприбуткової організації

 установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких

діє неприбуткова організація відповідно до закону) 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.

Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених

підпунктом 133.4.2 цього пункту;

 установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких

діє неприбуткова організація відповідно до закону) 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;

 внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.



Вид неприбуткової 
організації

Законодавчий документ, що регулює 
діяльність неприбуткових організацій

Благодійні організації Закон України від 05.07.2012р.  № 5073-VI 
"Про благодійну діяльність та благодійні 

організації"
Релігійні організації Закон УРСР  від 23.04.1991р.  № 987-XII 

"Про свободу совісті та релігійні організації"
Творчі спілки Закон України від 07.10.1997р. № 554/97-

ВР "Про професійних творчих працівників та 
творчі спілки"

Громадські об'єднання, 
політичні партії, творчі спілки, 

релігійні організації, 
благодійні організації, 

пенсійні фонди 

Закон  України від 22.03.2012р.  № 4572-VI 
"Про громадські об'єднання"

Асоціації Господарський кодекс, Цивільний кодекс,
Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» від 11.01.2001р. № 2210-III



Вид неприбуткової 
організації

Законодавчий документ, що регулює 
діяльність неприбуткових організацій

Садові, дачні, 
гаражні кооперативи,
житлово-будівельні 

кооперативи

Закон України від 10.07.2003р. № 1087-IV
«Про кооперацію»

Об'єднання співвласників 
багатоквартирного будинку, 

асоціації власників жилих 
будинків

Закон України  від 29.11.2001р. № 2866-III 
"Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку"

Професійні союзи, їх 
об'єднання  та організації 

профспілок, утворені в 
порядку, визначеному законом

Закон України від 15.09.1999,  № 1045-XIV 
"Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності"

Сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи, 
кооперативні об'єднання 

сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів*

Закон  ВР України від 17.07.1997р.  № 
469/97-ВР "Про сільськогосподарську 

кооперацію"

*ІПК ДФСУ від 15.12.2017 р. N 3017/6/99-99-15-02-02-15/ІПК «Щодо перебування у Реєстрі неприбуткових
установ та організацій (далі - Реєстр) сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу»



ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НПО 
В ЦЕНТРІ ОСОБЛИВОЇ УВАГИ!

… якщо громадське об'єднання здійснює діяльність на комерційній основі і отримує
прибуток, то вказана діяльність класифікується як підприємництво (ст. 42
Господарського кодексу України) і не відповідає сутності поняття некомерційної
діяльності неприбуткових установ.

Отже, у разі якщо господарська діяльність юридичної особи, зареєстрованої як
суб'єкт некомерційного господарювання, набуває характеру підприємницької
діяльності, до неї застосовуються положення Господарського кодексу України та
інших законів, якими регулюється підприємництво.

Таким чином, у разі якщо господарське об'єднання зі статусом юридичної особи
здійснює комерційну діяльність, то таке об'єднання повинно здійснити
перереєстрацію в Єдиному державному реєстрі з подальшим його виключенням з
Реєстру неприбуткових установ та організацій

ІПК ДФСУ від 20.07.2017 р. N 1286/6/99-99-15-02-02-15/ІПК



ІПК ДФСУ від 20.07.2017 р. N 1286/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо правомірності здійснення підприємницької діяльності громадською 

організацією, що включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій

ЛИСТ ДФСУ від 16.03.2017 р. N 5263/6/99-99-15-02-02-15
Щодо можливості перебування об'єднань підприємств (корпорації, асоціації, 

консорціуми і т. п.) у Реєстрі неприбуткових установ і організацій 

ІПК ДФСУ від 05.12.2017 р. N 2844/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо правомірності розміщення у друкованому засобі благодійного фонду, в 

статусі неприбуткової організації, матеріалів, статей, оголошень та іншої 
інформації на платній основі

ІПК ДФСУ від 23.08.2017 р. N 1732/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо правомірності розміщення неприбутковою організацією вільних коштів

на депозитному рахунку в банку



Установчі документи НПО (або установчі документи організації вищого

рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону)

містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини

серед засновників (учасників), членів такої організації, (крім оплати їхньої

праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління

та інших пов'язаних з ними осіб

Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) 

фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 ст.133 ПКУ

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.

Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення

неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у 

т. ч. надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, 

милосердя.



… не вважаються розподілом доходу (прибутків) виплати неприбуткової
організації на користь засновників (учасників), працівників, членів такої
організації (у т. ч. на підставі цивільно-правового договору), якщо такі
витрати є фінансуванням видатків на своє утримання, реалізацію мети
(цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими
документами такої неприбуткової організації.

ІПК ДФСУ від 06.11.2017 р. N 2529/С/99-99-15-02-02-14/ІПК
Щодо правомірності укладання неприбутковою організацією договору на 

отримання платних юридичних послуг з ФОП 3 групи, що є співзасновником 
такої організації



ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ

Пов’язані особи п.14.1.159 ст.14 ПКУ

<…>вплив через  родинні (сімейні) зв’язки і стосунки
<…>

пп. 14.1.263 ст. 14 ПКУ членами сім'ї фізичної особи 

першого ступеня споріднення вважаються її батьки, 

чоловік або дружина, діти, у т. ч.усиновлені



ІПК ДФСУ  від 15.12.2017 р. N 3018/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо правомірності здійснення виплат матеріальної допомоги найманим 
працівникам, одноразових виплат, заохочення членам органів управління 

кооперативу, здійснення витрат на корпоративні свята, в якості неприбуткової 
організації

ІПК ДФСУ  від 05.12.2017р.  № 2844/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо оплати праці фізичної особи, яка бере участь у створенні друкованого

засобу (газети)

ІПК ДФСУ від 19.06.2017 р. N 726/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо оплати праці за договорами цивільно-правового характеру 

неприбутковими організаціями

ІПК ДФСУ від 06.11.2017 р. N 2529/С/99-99-15-02-02-14/ІПК
Щодо правомірності укладання неприбутковою організацією договору на 

отримання платних юридичних послуг з ФОП 3 групи, що є співзасновником 
такої організації



ЗВІТ ПРО ДОХОДИ НПО - 2017

Наказ МФУ від 17.06.2016р.  № 553 "Про затвердження 
форми Звіту про використання доходів (прибутків) 

неприбуткової організації") із змінами і доповненнями, 
внесеними

наказом  МФУ  від 28.04.2017 року № 469.

ЛИСТ ДФСУ від 19.07.2017 р. N 19001/7/99-99-15-02-01-17
Про затвердження змін до форми Звіту про використання

доходів (прибутків) неприбуткової організації



Лист ДФСУ від 16.03.2017 р. N 5264/6/99-99-15-02-02-15
Щодо права неприбуткової організації не подавати до 

контролюючих органів податкову звітність у разі відсутності
об'єкта оподаткування або показників, які підлягають

декларуванню

ЛИСТ ДФСУ  від 08.02.2017 р. N 2991/7/99-99-15-02-01-17
Про зміни в оподаткуванні податком на прибуток

підприємств у 2017 році
Для професійних спілок, їх об'єднань та організацій профспілок передбачено
подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації
лише у разі порушень вимог п. 133.4 Кодексу (п. 46.2 ст. 46 Кодексу).

ЛИСТ ДФСУ від 10.08.2017р. N 21192/7/99-99-12-02-04-17
Про особливості подання податкової звітності з податку на 

прибуток неприбутковими організаціями



МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ 
НПО

<…> Дані, наведені у Звіті, повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку та відповідати вимогам

щодо складання податкової звітності.

Достовірність даних підтверджується підписами керівника (уповноваженої особи) неприбуткової організації і

головного бухгалтера (особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання Звіту до

контролюючого органу) та засвідчується печаткою (за наявності).

Лист ДФСУ від 17.10.2016р.  № 33649/7/99-99-15-02-01-17 «Про затвердження форми Звіту про 

використання доходів (прибутків) неприбуткової організації»

<…> Для відображення доходів неприбуткова організація використовує форму Звіту про використання

доходів (прибутків) неприбуткової організацій, затверджену наказом Міністерства фінансів України від

17.06.2016 N 553 (далі - Звіт). Перелік доходів, одержаних неприбутковими організаціями, відображається у

рядках 1.1 - 1.11 Звіту. При цьому формування доходів та видатків, що відображаються у Звіті,

здійснюється за правилами бухгалтерського обліку, тобто в момент їх виникнення незалежно від дати

надходження або сплати коштів.

ІПК ДФСУ від 05.12.2017р.  № 2844/6/99-99-15-02-02-15/ІПК "Щодо питань оподаткування

неприбуткових організацій"



…Відповідно до ст. 4 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік та
фінансова звітність ґрунтуються, зокрема, на принципі відповідності доходів і
витрат. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або
сплати коштів. З урахуванням зазначеного та п. 44.1 ст. 44 ПКУ формування доходів
та витрат у Податковому звіті про використання коштів неприбуткових установ та
організацій за звітний податковий період здійснюється на підставі первинних
документів, складених за правилами бухгалтерського обліку.

База «ЗІР» 19.04.2016р.

<…> формування доходів та видатків, що відображаються у Звіті, здійснюється за

правилами бухгалтерського обліку, тобто момент їх виникнення незалежно від дати

надходження або сплати коштів.

База «ЗІР» 13.11.2017р.

Як формуються доходи та витрати, що зазначаються неприбутковими 
установами (організаціями) у Податковому звіті про використання коштів 

неприбуткових установ та організацій?



УВАГА! РОЗДІЛ II ЗВІТУ НПО

Заповнення частини II Звіту

Рядки 3 - 6 другої частині Звіту заповнюється лише неприбутковими

організаціями, які недотримались вимог, визначених пунктом 133.4 статті

133 Кодексу.

Лист ДФСУ від 17.10.2016р. № 33649/7/99-99-15-02-01-17 "Про затвердження форми

Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації»

Частина II Звіту передбачена для розрахунку податкового зобов'язання з

податку на прибуток підприємств та заповнюється лише неприбутковими

організаціями, які не дотримались вимог, визначених пунктом 133.4 статті

133 Кодексу.

Лист ДФСУ від 19.07.2017р. № 19001/7/99-99-15-02-01-17 "Про затвердження змін до 

форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації"



ХТО НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІТЬ ЗА 
ОРГАНІЗАЦІЮ БУХОБЛІКУ В НПО?

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та 

забезпечення фіксування фактів здійснення всіх

господарських операцій у первинних документах, збереження

оброблених документів, регістрів і звітності протягом

встановленого терміну, але не менше трьох років, несе

уповноважений орган (посадова особа), який здійснює

керівництво підприємством, або власник відповідно до 

законодавства та установчих документів

п.3 ст.8 Закону № 996



ОРГАНІЗАЦІЯ БУХОБЛІКУ НПО

➢ отримане цільове фінансування та інші цільові надходження визнається
доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов’язані з
використанням умов цільового фінансування.

➢ безоплатно отримані необоротні активи визначаються доходом протягом
періоду їх корисного використання, пропорційно нарахованій амортизації;

➢ пасивні доходи (відсотки банків та небанківських фінансових установ, в тому
числі по депозитах), отримана орендна плата визначаються доходом в тому
періоді, до якого вони належать;

П(С)БО 15 «Дохід»

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням

активів або збільшенням зобов'язань. Не визнаються витратами й не включаються

до звіту про фінансові результати:

Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.

П(С)БО 16 «Витрати» 



ОРГАНІЗАЦІЯ БУХОЛІКУ НПО

Рахунок 48 «Цільове
фінансування і цільові

надходження»

 482 «Кошти з бюджету та
державних цільових фондів»

 483 «Благодійна допомога»

 484 «Інші кошти цільового
фінансування і цільових
надходжень»

доходи              Кт 484 100тис.грн

витрати періоду (Дт 80,81,82,84)

Дт 791  Кт 80,81,82,84  70тис.грн

визнаємо дохід на рівні понесених 
витрат

Дт 484      Кт 719             70тис.грн

Дт 719      Кт 791             70тис.грн

с-до Кт 484 30 тис.грн

ряд. 1595 балансу 



господарська операція - дія або подія,

яка викликає зміни в структурі активів

та зобов'язань, власному капіталі

підприємства (ст.1);

господарські операції повинні бути

відображені в облікових регістрах у

тому звітному періоді, в якому вони

були здійснені (п.5 ст.9)

підставою для бухгалтерського обліку

господарських операцій є первинні

документи.

документ, який
містить відомості
про господарську

операцію

ПЕРВИННИЙ 
ДОКУМЕНТ



• назва документа (форми);

• дата складання;

• назва підприємства, від імені якого
складено документ; 

• зміст та обсяг господарської операції, 
одиницю виміру господарської
операції; 

• посади осіб, відповідальних за 
здійснення господарської операції і 
правильність її оформлення; 

• особистий підпис або інші дані, що
дають змогу ідентифікувати особу, яка 
брала участь у здійсненні
господарської операції. 

ОБОВ’ЯЗКОВІ
РЕКВІЗИТИ 

ПЕРВИННОГО 
ДОКУМЕНТУ 



! Неістотні недоліки в документах, що містять відомості

про господарську операцію, не є підставою для 

невизнання господарської операції, за умови, що такі

недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати

особу, яка брала участь у здійсненні господарської

операції, та містять відомості про дату складання

документа, назву підприємства, від імені якого складено

документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.



Відображення  господарських операцій в обліку 
при відсутності первинного документа

Щодо відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності витрат, які
не підтверджені первинними документами контрагентів

«…для визнання витрат, щодо яких на момент складання
фінансової звітності не отримано первинних документів від
контрагентів, відповідальною особою складається та
передається до бухгалтерської служби документ (наприклад,
бухгалтерська довідка) із зазначенням розрахункової суми
витрат»

Лист Мінфіну від 22.04.2016р.    № 31-11410-06-5/11705 



Якщо правилами документообігу підприємства передбачена

можливість відображення господарської операції, щодо якої

на момент закінчення складання облікових регістрів

бухгалтерського обліку за звітний період від контрагента у 

терміни, встановлені законодавством, не отримано

первинного документа, підставою для перенесення

інформації про таку господарську операцію до облікових

регістрів бухгалтерського обліку є належним чином 

оформлений внутрішній первинний документ (акт), 

складений посадовою особою, відповідальною за 

приймання-відпуск товарно-матеріальних цінностей, робіт і 

послуг.

Наказ  Мінфіну від 11.04.2017р.  № 427 



У місяці надходження від контрагента первинного документа 

щодо господарської операції, інформація про яку в минулих

звітних періодах була перенесена до облікових регістрів

бухгалтерського обліку згідно з внутрішнім первинним

документом (актом), до облікових регістрів бухгалтерського

обліку за звітний період переноситься інформація про таку

господарську операцію, при цьому її обсяг зазначається

шляхом коригування на суму різниці між оцінкою такої

господарської операції за внутрішнім первинним документом 

(актом) та первинним документом, отриманим від

контрагента.

Наказ  Мінфіну від 11.04.2017р.  № 427 



Оформлений належним чином рахунок-фактура (інвойс) 
може бути підставою для відображення в бухгалтерському
обліку господарської операції з постачання товарів, робіт
(послуг) без складання акта приймання-передачі тільки у 

разі його оплати, що підтверджується відповідними
документами.

Лист Мінфіну від від 16.02.2017 р. N 31-11410-06-5/4339



У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського

обліку з використанням електронних засобів оброблення інформації підприємство

зобов'язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших

учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних

органів у межах їх повноважень, передбачених законам         ст.9 Закону № 996

Електронний документ, який складено відповідно до вимог чинного законодавства
та який містить усі необхідні реквізити, має таку ж юридичну силу, як і 

документ, складений у паперовому вигляді.
При цьому платники податків, які здійснюють ведення документів з обліку доходів, 

витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування
(податкових зобов’язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського
обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та 

сплатою податків і зборів у електронному вигляді, зобов’язані при проведенні
перевірок надати посадовим особам контролюючого органу на їх вимогу копії

документів, що належать до предмета перевірки.
Копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання

електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому
законодавством (роздруківка електронного документу із підписами осіб, які

його склали, засвідчене печаткою (за наявності).

Лист ДФСУ від 05.07.2017р. № 967/6/99-99-15-02-02-15/ІПК



ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА

Облікова політика - сукупність принципів, методів і 
процедур, що використовуються підприємством

для ведення бухгалтерського обліку, складання та 
подання фінансової звітності

ст.1 Закону № 996

Наказ Мінфіну від 27.06.2013р. № 635 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо

облікової політики підприємства та внесення змін до 
деяких наказів Міністерства фінансів України»



СКЛАДАЄМО ЗВІТНІСТЬ

КОШТОРИС БО «НАДІЯ» НА 2017 РІК

№№ Статті надходжень Сума , грн
1.

Благодійна допомога 409886,37
2.

Гуманітарна допомога       45811,00

Всього доходів 455697,37

Статті витрат 
1. 

Зарплата з нарахуваннями 21059,64
2.

Інші витрати в т.ч.

адміністративні витрати ( не більше 20% витрат) 22285,86

витрати на узгоджені   благодійних проектів 412351,87
Всього витрат 

455697,37



Оборотно-сальдова відомість за 2017 г. 
 Рахунок, Найменування Сальдо на початок  

періоду 
Обороти за період Сальдо на кінець періоду 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

20, Виробничі запаси     45 811,00 45 811,00       

31, Рахунки в банку 26 567,12   696 635,70 721 341,98 1 860,84     

33, Інші грошові кошти     694 815,27 694 815,27       

37, Розрахунки з різними дебіторами     186 953,81 186 953,81       

48, Цільове фінансування та цільові 
надходження 

  26 658,28 455 697,37 429 039,09     

483, Благодийна допомога   26 658,28 455 697,37 429 039,09     

63, Разрахунки з постачальниками     270 599,53 270 599,53       

64, Розрахунки по податкам и 
платежам 

    1 689,87 1 877,85   96,82 

641, Розрахунки по податкам     1 454,94 1 618,92   72,82 

6411, Розрахунки по ПДФО 91,16   1 454,94 1 618,92   72,82 

642, Розрахунки по обов,язковим 
платежам 

    234,93 258,93   24,00 

65, Розрахунки по страхуванню     3 445,64 3 797,64   352,00 

66, Розрахунки по виплатам 
працівникам 

    15 849,98 17 262,00   1 412,02 

71, Інший операційний дохід     455 697,37 455 697,37       

79, Фінанслові результати     455 697,37 455 697,37       

81, Витрати на оплату праці     17 262,00 17 262,00       

82, Відрахування на соціальні заходи     3 797,64 3 797,64       

841, Інші операційні витрати  (Адмін 
витрати) 

    22 285,86 22 285,86       

842, Інші операційни 
витрати(Проекти) 

    412 351,87 412 351,87       

Итого 26 
658,28 

26 658,28 3 738 
590,28 

3 738 590,28 1 860,84 1 860,84 

 



СКЛАДАЄМО ЗВІТНІСТЬ

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

2. Звіт про фінансові результати 

за __рік_2017р.  

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 455,7   

Інші доходи 2240  -   

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 455,7  

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 -               

Інші операційні витрати 2180 -455,7  

Інші витрати 2270 -  

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 -455,7  

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290  -  

Податок на прибуток 2300 -              

 



СКЛАДАЄМО ЗВІТНІСТЬ 

ЗВІТ ПРО ДОХОДИ (ПРИБУТКИ) ЗА 2017 РІК

Показники Код рядка Сума 

1 2 3 

Частина I 
 

Доходи неприбуткової організації 

(сума рядків 1.1 - 1.11) 1 
455697 

надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних 

пожертвувань, милосердя тощо, у тому числі: 1.6 455697 

благодійна допомога 1.6.1 409886 

гуманітарна допомога 1.6.2 ГД 45811 

Видатки (витрати) неприбуткової організації 

(сума рядків 2.1 - 2.6) 

2 
455697 

вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), використаних 

(переданих) для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, 

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

документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, 

передбаченої законом для релігійних організацій 

 

 

 

2.3 43345 

безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування, милосердя тощо, у 

тому числі: 

2.4 
 412352  

благодійна допомога 2.4.1 366541 

гуманітарна допомога 2.4.2 ГД 45811 

 



рядок 2280 фінзвіту (форма №2-м) =
рядку 1 частини 1 Звіту 

рядок 2285 фінзвіту (форма №2-м) =
рядку 2 частини 1 Звіту 

сальдо Кт 483  зазначається у  рядку 1595 
розділу II «Довгострокові зобов'язання, 
цільове фінансування та забезпечення» 

пасиву балансу (форма № 1-м)





ЖИТТЯ НПО ПОЗА РЕЄСТРОМ

ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

ПОКАЗНИКИ Код 

рядка 

Сума 

1 2 3 

Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського 

обліку 
01 

455697 

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності 

(+, -) 

02  - 
Об'єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03РІ) (+, -) 04  - 

Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 - рядок 05ПЗ) х ____
2
 / 100) 06   - 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - 

рядок 16 ЗП) 
17  - 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 17 - 

рядок 18) (+, -)
8
 

19 
  - 

 



Закон України від 07.12.2017р. № 2246-VIII "Про Державний бюджет 
України на 2018 рік"

1. Мінімальна заробітна плата

Період дії Розмір мінімальної 

заробітної плати

на місяць погодинна

2018 рік 3723,00 22,41

Термін дії Розмір ПМПО

01.01.2018 1762,00

01.07.2018 1841,00

01.12.2018 1921,00

2. Прожитковий мінімум на працездатну особу (грн.)



ПОДАТКОВА СОЦІАЛЬНА ПІЛЬГА

Категорії платників  

ПДФО, яким надається 
соціальна пільга 

Формула розрахунку Розмір ПСП Граничний 

розмір 
доходу, що 

дає право на 

ПСП 

Загальна  ПСП 1762,00*50% 881,00 2470,00 

Підвищена  ПСП (1762,00*50%) * 150% 1321,50 2470,00 

Максимальна ПСП (1762,00*50%) * 200% 1762,00 2470,00 

Підвищена ПСП, для 
платника, який утримує двох 

і більше дітей, у тому числі 
дитину – інваліда / дітей – 

інвалідів 

1762 грн. Х 50% (на 
кожну дитину) + 1762 

грн. Х 150% (на кожну 
дитину– інваліда) 

881 (на 
кожну 

дитину) + 
1321,50 (на 

кожну 

дитину – 
інваліда) 

одному з 
батьків – 

2470, 
іншому 2470 
Х кількість 

дітей 

 



ВІДРЯДЖЕННЯ

Країна

відрядження

Максимальний розмір добових витрат із розрахунку на 

кожен день відрядження

Україна Не більше 372,30 грн

не більше 0,1 мін. з/п на 1 січня звітного року

Закордон

Не більше 80 евро

За кожен календарний день такого відрядження за офіційним

обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в

розрахунку за кожен такий день



Дякую за увагу


