
Чи передбачено у Звіті про використання доходів (прибутків) 

неприбуткової організації відображення всіх сум доходів та витрат (у 

т. ч.  суми нарахованої амортизації ОЗ), визначених за правилами 

бухгалтерського обліку? 
 

ЗІР, категорія 102.04 

Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року            

№ 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 наказом Міністерства 

фінансів України від 17.06.2016 № 553 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 

28.04.2017 № 469) (далі – Звіт), (професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, 

утворені в порядку, визначеному законом, звітують у разі порушень п. 133.4 ст. 133 ПКУ), та 

річну фінансову звітність. 

Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та 

інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових 

зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової 

звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення 

яких передбачено законодавством (п. 44.1 ст. 44 ПКУ). 

Згідно зі ст. 4 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами і доповненнями бухгалтерський облік та 

фінансова звітність ґрунтуються, зокрема на принципі нарахування – доходи і витрати 

відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, 

незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. 

У рядках 1.1 - 1.11 частини І Звіту відображаються доходи, одержані неприбутковими 

організаціями, а у рядках 2.1 - 2.6 Звіту – суми видатків (витрат). При цьому у зазначених 

рядках показники заповнюються з урахуванням особливості діяльності неприбуткової 

організації відповідно до закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації. 

Враховуючи те, що дані, наведені у Звіті, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності, тому всі суми доходів та витрат (у т. ч. суми нарахованої амортизації 

основних засобів), сформовані за правилами бухгалтерського обліку мають бути відображені 

у Звіті. Тобто, суми доходів та витрат (у т. ч. суми нарахованої амортизації основних 

засобів), які не відображені у рядках 1.1 - 1.10 та 2.1 - 2.5 Звіту, відображаються у рядках 1.11 

«Інші доходи» та 2.6 «Інші видатки (витрати)» Звіту. 


