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Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо
практичного використання окремих норм податкового законодавства, а
саме використання доходів (прибутків) неприбутковою організацією та,
керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі  ПКУ),
повідомляє.
Порядок
правового
регулювання
діяльності
нотаріату
встановлює Закон України від 02 вересня 1993 N 3425-XII "Про
Нотаріат" (далі  Закон N 3425).
Відповідно до ст. 16 Закону N 3425 Нотаріальна палата України
наділена статусом неприбуткової організації та є організацією, яка
здійснює професійне самоврядування у сфері нотаріату. Професійне
самоврядування нотаріусів здійснюється через Нотаріальну палату
України та її органи.
Метою професійного самоврядування нотаріусів є об'єднання на
професійній основі зусиль нотаріусів для виконання покладених на них
Законом обов'язків і забезпечення їхніх прав, представництво
професійних інтересів нотаріусів у державних органах, органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та
організаціях, захист професійних інтересів та соціальних прав
нотаріусів, сприяння підвищенню професійного рівня нотаріусів та
надання їм методичної допомоги, захисту інтересів фізичних і
юридичних осіб при заподіянні їм шкоди внаслідок незаконних дій або
недбалості нотаріуса.
До повноважень Нотаріальної палати України належать
представлення інтересів нотаріальних палат та нотаріусів у державних
та інших установах; забезпечення захисту соціальних та професійних
прав нотаріусів; участь у проведенні експертиз законопроектів з питань,
пов'язаних з нотаріальною діяльністю; забезпечення підвищення
кваліфікації нотаріусів та їхніх помічників; контроль за дотриманням
нотаріусами правил професійної етики та інші повноваження.
Відповідно до 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 (далі  Реєстр).
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 ПКУ).
Тобто, доходи (прибутки), отримані неприбутковою організацією від
будь якої діяльності, мають використовуватись виключно на реалізацію
своєї 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.
Отже виплати, спрямовані неприбутковою організацією на оплату
праці засновникам (учасникам), працівникам, членам такої організації (у
т.ч. оплата лікарняних) інші виплати, що входять до витрат на оплату
праці, а також компенсаційні витрати на відрядження, підвищення
кваліфікації за профільним напрямком вважаються витратами в межах
статутної діяльності.
Будьяка виплата доходу (прибутків) засновнику (учаснику),
працівнику або члену неприбуткової організації на підставі цивільно
правового договору вважається використанням доходу такої
неприбуткової організації для вигоди такого учасника, тобто не за
цільовим призначенням.
Відповідно пп. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 Кодексу у разі здійснення
розподілу доходу серед засновників (учасників), членів такої організації,
працівників, членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб,
неприбуткові організації 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 неприбуткова організація підлягає
виключенню контролюючим органом з Реєстру.

