Мінфін затвердив нове положення про Реєстр
неприбуткових установ та організацій
Указом Президента України від 08.04.2011 р. № 446/2011
повноваження щодо нормативно-правового регулювання у податковій
сфері передані від головного податкового відомства до Міністерства
фінансів України (далі - Мінфін). У зв’язку з цим деякі нормативно-правові
акти ДПАУ потребують «перезатвердження» Мінфіном.
Зокрема, таким «перезатвердженням» є наказ Мінфіну від 24.01.2013
р. № 37. Цим наказом затверджено нове Положення про Реєстр
неприбуткових установ та організацій (далі — Положення № 37), а
також визнано таким, що втратив чинність, наказ ДПАУ від 24.01.2011 р. №
37 «Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та
організацій».
Відповідно до Положення № 37 Реєстр неприбуткових установ та
організацій — це автоматизована система збору, накопичення та обробки
даних про неприбуткові підприємства, установи й організації та їх
відокремлені підрозділи, визначені п.п. 14.1.121 Податкового кодексу
України (далі — ПКУ), доходи яких згідно зі ст. 157 ПКУ звільняються
від сплати податку на прибуток.
Як і раніше створення
центральним органом ДПС.
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Включення неприбуткової установи та організації до Реєстру
проводиться територіальним органом ДПС нижчого рівня за їх
місцезнаходженням із присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості
згідно з п. 5 розд. I Положення № 37, а саме:
(0001) — органи державної влади України;
(0002) — установи, організації, створені органами державної влади
України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;
(0003) — органи місцевого самоврядування;
(0004) — установи, організації, створені органами місцевого
самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних
бюджетів.
(0005) — благодійні фонди (організації), створені у
визначеному законом для провадження благодійної діяльності;

порядку,
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(0006) — громадські організації, створені з метою надання
реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та
соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної,
оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та
наукової діяльності, громадські організації інвалідів, спілки громадських
організацій інвалідів та їх місцеві осередки, створені згідно з відповідним
законом;
(0007) — творчі спілки;
(0008) — політичні партії;
(0009) — пенсійні фонди;
(0010) — кредитні спілки;
(0011) — інші, ніж визначені в п.п. «б» п. 157.1 ПКУ, юридичні особи,
діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами
відповідних законів (п.п. «г» п. 157.1 ПКУ);
(0012) — спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, створені
для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що
утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів,
учасників) та не провадять господарської діяльності, за винятком
отримання пасивних доходів (п.п. «ґ» п. 157.1 ПКУ);
(0013) — релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому
законом (п.п. «д» п. 157.1 ПКУ);
(0014) — науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III–IV
рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ,
яким надається підтримка держави, заповідники, музеї, музеїзаповідники (п.п. «б» п. 157.1 ПКУ);
(0015) — житлово-будівельні кооперативи та об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків (п.п. «е» п. 157.1 ПКУ);
(0016) — професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок,
утворені в порядку, визначеному законом (п.п. «є» п. 157.1 ПКУ);
(0017) — організації роботодавців та їх об’єднання, утворені в порядку,
визначеному законом (п.п. «ж» п. 157.1 ПКУ);
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(0018) — садівничі та гаражні кооперативи або товариства, утворені в
порядку, визначеному законом (п.п. «з» п. 157.1 ПКУ);
(0019) — Національна академія наук України та створені нею установи
та організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних
бюджетів (п.п. «а» п. 157.1 ПКУ).
Для внесення до Реєстру неприбуткова установа або організація
повинна подати до територіального органу ДПС нижчого рівня за її
місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою № 1-РН, а також копії
установчих документів.
Нове Положення набрало чинності з 12 березня 2013 року.

