
 

13.08.2015№ 02-8/428   Обласним, Київській 

міській організаціям Профспілки 

працівників освіти і науки України 

 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України направляє для 

інформування тат використання у практичній роботі лист-роз’яснення від 12.08.2015 

№ 05/01-27/1018 Федерації профспілок України щодо віднесення професійних спілок 

до неприбуткових організацій. 

Законом України № 652-VIII від 17.07.2015 «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» 

(набрав чинності 13.08.2015) внесено зміни до п.п. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 

Податкового кодексу України, якими чітко визначено, що до неприбуткових 

організацій, що відповідають вимогам пункту 133.4 і не є платниками податку, 

зокрема, можуть бути віднесені:професійні спілки, їх об’єднання та організації 

профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання; 

Законом № 652-VIII 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 № 37 від 24 січня 2013 року. 

Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом № 652-

VIIIвключаються контролюючим органом до нового Реєстру неприбуткових установ 

та організацій. За бажанням неприбуткової організації вона може подати до 

контролюючого органу копії установчих документів. 

Неприбуткові підприємства, установи та організації, що не відповідають 

вимогам пункту 133.4 статті 133 Податкового 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. 

Таким чином, профспілкові організації, внесені до Реєстру неприбуткових 

установ та організацій станом на 13 серпня 2015 року, автоматичновключаються 

контролюючим органом до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій і, 

при цьому, за профспілковими організаціями залишається ознака 

неприбутковості «0016», що не потребує їх перереєстрації в органах ДФС. 

 

Додаток на 3 арк. 

Заступник голови Профспілки  Л.А.Гарбаренко 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0267-13/paran16#n16

	n44
	n63
	n65
	n66

