
Чи може представництво нерезидента, яке не веде господарську 

діяльність в Україні та є філією іноземного благодійного фонду, 

бути зареєстроване як неприбуткова організація? 
 

ЗІР, категорія 102.04 

Статтею 95 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами 

та доповненнями передбачено, що філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що 

розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. 

Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її 

місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії 

та представництва не є юридичними особами.  

Підпунктом 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України від 02 грудня             

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) встановлено, що 

неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування 

податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація (далі – 

неприбуткова організація), яка, зокрема, утворена та зареєстрована в порядку, 

визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. 

Згідно з п.п. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 ПКУ до неприбуткових організацій, що 

відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ і не є платниками податку, зокрема, можуть 

бути віднесені: 

 бюджетні установи; 

 громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, 

благодійні організації, пенсійні фонди; 

 спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб; 

 житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в 

якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого 

будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або 

придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-

будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства); 

 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих 

будинків; 

 професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації 

роботодавців та їх об’єднання; 

 сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

 інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ. 

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення 

неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440. 



Таким чином, до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр) може 

бути включено неприбуткову організацію, що має статус юридичної особи, утворена та 

зареєстрована відповідно до законів України, що регулюють діяльність відповідної 

неприбуткової установи та організації.  

Представництво нерезидента, що є відокремленим підрозділом чи філією іноземної 

організації, яке не є юридичною особою відповідно до законодавства України, не може 

бути зареєстроване як неприбуткова організація і відповідно не включається до Реєстру. 

Крім того, представництво нерезидента, що не провадить господарську діяльність в 

Україні, і при цьому не підпадає під визначення «постійне представництво», наведене у 

п.п. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, не є платником податку на прибуток з числа нерезидентів. 


