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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення  

відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності неприбуткових організацій» 

 

Чинна редакція 
Редакція законопроекту №6675  

(внесеного Президентом України) 

Редакція Реанімаційного Пакету 

Реформ та партнерів 

Податковий кодекс України 

Стаття 19-2. Функції центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну 

фінансову політику, в частині забезпечення 

формування та реалізації податкової та 

митної політики 

 Стаття 19-2. Функції центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну 

фінансову політику, в частині 

забезпечення формування та реалізації 

податкової та митної політики 

 

19-2.1. Центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну фінансову політику, в 

частині забезпечення формування та 

реалізації податкової та митної політики 

виконує такі функції: 

 

 19-2.1. Центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну фінансову політику, в 

частині забезпечення формування та 

реалізації податкової та митної політики 

виконує такі функції: 

 

Відсутня 

 

Відсутня 

 

… 

19-2.1.5-1. оприлюднює в Реєстрі 

неприбуткових установ та організацій 

до 1 червня наступного після звітного 

року звіти про використання доходів 

(прибутків) неприбуткової організації і 

додатки до них, які передбачені 

підпунктом 133.4.8 пункту 133.4 статті 

133 цього Кодексу. 

 

Стаття 133 Платники податку 

 

133.4. Не є платниками податку 

неприбуткові підприємства, установи та 

133.4. Не є платниками податку неприбуткові 

підприємства, установи та організації у порядку та на 

умовах, встановлених цим пунктом. 

133.4. Не є платниками податку 

неприбуткові підприємства, установи та 



2 

Чинна редакція 
Редакція законопроекту №6675  

(внесеного Президентом України) 

Редакція Реанімаційного Пакету 

Реформ та партнерів 

організації у порядку та на умовах, 

встановлених цим пунктом. 

 організації у порядку та на умовах, 

встановлених цим пунктом. 

 

… 

133.4.4. Встановлення контролюючим 

органом відповідно до норм цього Кодексу 

факту використання неприбутковою 

організацією доходів (прибутків) для цілей 

інших, ніж передбачені підпунктом 133.4.2 

цього пункту, є підставою для виключення 

такої організації з Реєстру неприбуткових 

установ та організацій і нарахування 

податкового зобов'язання з податку на 

прибуток підприємств, штрафних санкцій і 

пені відповідно до норм цього Кодексу. 

Податкові зобов'язання, штрафні санкції і 

пеня нараховуються, починаючи з першого 

числа місяця, в якому вчинено таке 

порушення. 

… 

133.4.4. Встановлення контролюючим органом 

відповідно до норм цього Кодексу факту використання 

неприбутковою організацією доходів (прибутків) для 

цілей інших, ніж передбачені підпунктом 133.4.2 цього 

пункту, а також факту невиконання громадськими 

об'єднаннями вимог, встановлених підпунктом 

133.4.8 цього пункту, є підставою для виключення 

такої організації з Реєстру неприбуткових установ та 

організацій і нарахування податкового зобов'язання з 

податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і 

пені відповідно до норм цього Кодексу. Податкові 

зобов'язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, 

починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено 

порушення щодо використання неприбутковою 

організацією доходів (прибутків) для цілей інших, 

ніж передбачені підпунктом 133.4.2 цього пункту, та 

за весь звітний період, за який не подано та/або не 

оприлюднено звіти, визначені у підпункті 133.4.8 

цього пункту. 

 

Зміни до чинної редакції не вносяться 

Відсутня 

 

… 

133.4.8. Громадські об’єднання, загальний 

річний дохід яких перевищує 300 прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб, розмір якого 

встановлено законом на 1 січня звітного року, 

зобов'язані оприлюднити до 1 квітня року, 

наступного за звітним, на власному веб-сайті (за 

наявності) та подати для оприлюднення на 

офіційному веб-порталі центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову 

та митну політику, за формою та у порядку, що 

… 

133.4.8. Підприємства, установи, 

організації, які внесені в Реєстр 

неприбуткових установ та організацій, 

загальний річний дохід яких перевищує 

3000 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб, розмір якого 

встановлено законом на 01 січня 

звітного року, зобов’язані до звіту про 

використання доходів (прибутків) 



3 

Чинна редакція 
Редакція законопроекту №6675  

(внесеного Президентом України) 

Редакція Реанімаційного Пакету 

Реформ та партнерів 

затверджується Кабінетом Міністрів України, 

річний фінансовий звіт про діяльність, який містить 

інформацію про: 

персональний склад керівних органів 

громадського об'єднання; 

кількість членів громадського об’єднання, 

встановлену суму внесків на звітний рік та їх 

фактичне надходження на рахунок громадського 

об’єднання; 

загальну суму отриманих громадським 

об’єднанням доходів від фізичних осіб, підприємств, 

установ та організацій, у тому числі в рамках 

реалізації в Україні програм (проектів) міжнародної 

технічної або іншої допомоги, та перелік суб’єктів, 

від яких за рік отримано доходів на суму, що 

перевищує 50 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб, розмір якого встановлено 

законом на 1 січня звітного року; 

кількість працівників громадського 

об’єднання, які працюють на постійній основі і за 

сумісництвом, загальну суму витрат на оплату їх 

праці та перелік десяти працівників громадського 

об'єднання, яким у звітному році виплачено 

найбільші суми заробітної плати;  

загальну суму видатків громадського 

об’єднання, здійснених на користь інших фізичних 

осіб (у тому числі фізичних осіб – суб’єктів 

підприємницької діяльності), юридичних осіб, 

перелік таких фізичних та юридичних осіб і сум 

видатків на їх користь, якщо річний обсяг видатків 

на користь однієї такої фізичної, юридичної особи 

перевищує 50 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб, розмір якого встановлено 

законом на 1 січня звітного року; 

неприбуткової організації подавати 

додаток, який містить інформацію про: 

загальну суму отриманих 

доходів; 

загальну суму доходів, 

отриманих від державного або 

місцевого бюджетів та перелік суб’єктів 

від яких отримано дохід; 

загальну суму доходів, 

отриманих від іноземних держав, урядів 

та уповноважених урядом іноземної 

держави органів, іноземних 

муніципальних органів або 

міжнародних організацій, що надають 

міжнародну технічну допомогу 

відповідно до міжнародних договорів 

України, та перелік суб’єктів від яких 

отримано дохід; 

загальну суму доходів, 

отриманих від юридичних осіб 

приватного права, та перелік суб’єктів 

від яких отримано дохід в розмірі, що 

складає більше 25% сукупного річного 

доходу організації; 

загальну суму доходів отриманих 

від фізичних осіб та фізичних осіб-

підприємців; 

кількість працівників, які 

працюють на постійній основі і за 

сумісництвом, загальну суму витрат на 

оплату їх праці, суму сплачених 

податків та єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування; 

загальну суму видатків; 
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участь керівників громадського об’єднання у 

керівних органах інших громадських об’єднань, а 

так само участь таких осіб у інших юридичних 

особах приватного права. 

У разі невиконання вимог цього пункту 

громадське об'єднання виключається 

контролюючим органом з Реєстру неприбуткових 

установ та організацій і вважається платником 

податку на прибуток для цілей оподаткування з 

першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому 

вчинено таке порушення. 

 

загальну суму видатків, які 

спрямовані на утримання 

неприбуткової організації; 

загальну суму видатків, які 

спрямовані на реалізацію мети (цілей, 

завдань) та напрямів діяльності, 

визначених її установчими 

документами; 

участь керівника в інших 

суб’єктах господарювання, що 

здійснюють комерційну господарську 

діяльність. 

 

Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали 

спрощену систему оподаткування 

 

177.11. Фізичні особи - підприємці подають 

річну податкову декларацію у строк, 

визначений підпунктом 49.18.5 пункту 

49.18 статті 49 цього Кодексу, в якій поряд 

з доходами від підприємницької діяльності 

мають зазначатися інші доходи з джерел їх 

походження з України та іноземні доходи. 

Фізичні особи, стосовно яких проведено 

державну реєстрацію припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи 

- підприємця за її рішенням, подають 

податкову декларацію за останній базовий 

податковий (звітний) період, в якій 

відображаються виключно доходи від 

проведення підприємницької діяльності, 

протягом 30 календарних днів з дня 

проведення державної реєстрації 

припинення підприємницької діяльності. 

177.11. Фізичні особи – підприємці подають річну 

податкову декларацію у строк, визначений підпунктом 

49.18.5 пункту 49.18 статті 49 цього Кодексу, в якій 

поряд з доходами від підприємницької діяльності мають 

зазначатися інші доходи з джерел їх походження з 

України та іноземні доходи.  

Фізичні особи – підприємці, які отримали дохід 

від донорів міжнародної технічної допомоги, яка 

надається відповідно до міжнародних договорів 

України, в окремому додатку до податкової 

декларації, відображають обсяг такого доходу із 

зазначенням донорів, від яких отримано дохід, та 

суми виплат за рахунок такого доходу третім особам 

із зазначенням переліку третіх осіб, разовий обсяг 

виплат яких перевищує 3 прожиткових мінімуми 

для працездатних осіб, розмір якого встановлено 

законом на 1 січня звітного року, і сум виплат на їх 

користь. 

Зміни до чинної редакції не вносяться 
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У разі проведення державної реєстрації 

припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи - підприємця за її рішенням 

останнім базовим податковим (звітним) 

періодом є період з дня, наступного за днем 

закінчення попереднього базового 

податкового (звітного) періоду до 

останнього дня календарного місяця, в 

якому проведено державну реєстрацію 

припинення підприємницької діяльності. 

Такий додаток оприлюднюється на офіційному 

веб-порталі центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну податкову та митну політику, 

за формою та у порядку, встановленому 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

Фізичні особи, стосовно яких проведено державну 

реєстрацію припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи - підприємця за її рішенням, подають 

податкову декларацію за останній базовий податковий 

(звітний) період, в якій відображаються виключно 

доходи від проведення підприємницької діяльності, 

протягом 30 календарних днів з дня проведення 

державної реєстрації припинення підприємницької 

діяльності. 

У разі проведення державної реєстрації 

припинення підприємницької діяльності фізичної особи 

- підприємця за її рішенням останнім базовим 

податковим (звітним) періодом є період з дня, 

наступного за днем закінчення попереднього базового 

податкового (звітного) періоду до останнього дня 

календарного місяця, в якому проведено державну 

реєстрацію припинення підприємницької діяльності. 

… 

 

Стаття 291. Загальні положення 

 

Відсутня 

 

291.5. Не можуть бути платниками єдиного 

податку першої - третьої груп: 

… 

291.5.9. платники податків, в яких на день 

подання заяви про реєстрацію платником єдиного 

податку минуло менше одного року з моменту 

виявлення контролюючим органом неподання 

Зміни до чинної редакції не вносяться 
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окремого додатку до податкової декларації, 

передбаченого пунктом 296.7  статті 296 цього 

Кодексу, або подання в такому окремому додатку 

недостовірної інформації.  

… 

 

Стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку 

Відсутня 

 

… 

296.7. Платники єдиного податку першої – 

третьої груп, які отримали дохід від донорів 

міжнародної технічної допомоги, яка надається 

відповідно до міжнародних договорів України, в 

окремому додатку до податкової декларації, 

відображають обсяг такого доходу із зазначенням 

донорів, від яких отримано дохід, та суми виплат за 

рахунок такого доходу третім особам із зазначенням 

переліку третіх осіб, разовий обсяг виплат яких 

перевищує 3 прожиткових мінімуми для 

працездатних осіб, розмір якого встановлено 

законом на 1 січня звітного року,  і сум виплат на їх 

користь. 

Такий додаток оприлюднюється на офіційному 

веб-порталі центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну податкову та митну політику, 

за формою та у порядку, встановленому 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

… 

 

Зміни до чинної редакції не вносяться 

Стаття 298. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування 

 

Відсутня 

 

… 

298.2. Відмова від спрощеної системи 

оподаткування платниками єдиного податку першої - 

Зміни до чинної редакції не вносяться 
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третьої груп здійснюється в порядку, визначеному 

підпунктами 298.2.1-298.2.3 цієї статті. 

298.2.1. Для відмови від спрощеної системи 

оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж 

за 10 календарних днів до початку нового календарного 

кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву. 

298.2.2. Платники єдиного податку можуть 

самостійно відмовитися від спрощеної системи 

оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших 

податків і зборів, визначених цим Кодексом, з першого 

числа місяця, наступного за податковим (звітним) 

кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від 

спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом 

на сплату інших податків і зборів. 

298.2.3. Платники єдиного податку зобов'язані 

перейти на сплату інших податків і зборів, визначених 

цим Кодексом, у таких випадках та в строки: 

1) у разі перевищення протягом календарного року 

встановленого обсягу доходу платниками єдиного 

податку першої і другої груп та нездійснення такими 

платниками переходу на застосування іншої ставки - з 

першого числа місяця, наступного за податковим 

(звітним) кварталом, у якому відбулося таке 

перевищення; 

2) у разі перевищення протягом календарного року 

обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 

291.4 статті 291 цього Кодексу, платниками єдиного 

податку першої і другої груп, які використали право на 

застосування інших ставок, встановлених для третьої 

групи, - з першого числа місяця, наступного за 

податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке 

перевищення; 

3) у разі перевищення протягом календарного року 

встановленого обсягу доходу платниками єдиного 

податку третьої групи - з першого числа місяця, 
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наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому 

відбулося таке перевищення; 

4) у разі застосування платником єдиного податку 

іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 

291.6 статті 291 цього Кодексу, - з першого числа 

місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у 

якому допущено такий спосіб розрахунків; 

5) у разі здійснення видів діяльності, які не дають 

права застосовувати спрощену систему оподаткування, 

або невідповідності вимогам організаційно-правових 

форм господарювання - з першого числа місяця, 

наступного за податковим (звітним) періодом, у якому 

здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна 

організаційно-правової форми; 

6) у разі перевищення чисельності фізичних осіб, 

які перебувають у трудових відносинах з платником 

єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного 

за податковим (звітним) періодом, у якому допущено 

таке перевищення; 

7) у разі здійснення видів діяльності, не 

зазначених у реєстрі платників єдиного податку, - з 

першого числа місяця, наступного за податковим 

(звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види 

діяльності; 

8) у разі наявності податкового боргу на кожне 

перше число місяця протягом двох послідовних 

кварталів - в останній день другого із двох послідовних 

кварталів; 

9) у разі здійснення платниками першої або другої 

групи діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 

2 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу відповідно, - з 

першого числа місяця, наступного за податковим 

(звітним) кварталом, у якому здійснювалася така 

діяльність; 



9 

Чинна редакція 
Редакція законопроекту №6675  

(внесеного Президентом України) 

Редакція Реанімаційного Пакету 

Реформ та партнерів 

10) у разі неподання платниками єдиного 

податку першої – третьої груп, які отримали дохід 

від донорів міжнародної технічної допомоги, яка 

надається відповідно до міжнародних договорів 

України, окремого додатка до податкової декларації, 

передбаченого пунктом 296.7 статті 296 цього 

Кодексу, або подання в такому окремому додатка 

недостовірної інформації, – з першого числа місяця, 

наступного за місяцем, в якому контролюючим 

органом виявлено таке порушення. 
… 
 

Розділ XX «Перехідні положення» 

Підрозділ 1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб 

Відсутня 

 

… 

10. Фізичні особи – підприємці за звітний 

(податковий) період, у якому набрав чинності Закон 

України "Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо забезпечення відкритості для 

суспільства інформації про фінансування діяльності 

громадських об'єднань та використання 

міжнародної технічної допомоги", вносять дані до 

додатка до податкової декларації, визначеного 

абзацом другим пункту 177.11 статті 177 цього 

Кодексу, за період з дня набрання чинності Законом 

України "Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо забезпечення відкритості для 

суспільства інформації про фінансування діяльності 

громадських об'єднань та використання 

міжнародної технічної допомоги" до останнього дня 

(включно) звітного (податкового) періоду. 

 

Зміни до чинної редакції не вносяться 

Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств 
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Відсутня 

 

… 

49. Громадські об’єднання до 1 квітня 2018 року 

подають та/або оприлюднюють звіти, визначені 

підпунктом 133.4.8 пункту 133.4 статті 133 цього 

Кодексу, за період з дня набрання чинності Законом 

України "Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо забезпечення відкритості для 

суспільства інформації про фінансування діяльності 

громадських об'єднань та використання 

міжнародної технічної допомоги" до 31 грудня 2017 

року. 

… 

49. Підприємства, установи, 

організації, які внесені в Реєстр 

неприбуткових установ та організацій, 

до 01 березня 2020 року вперше подають 

додаток, визначений підпунктом 133.4.8 

пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, 

за період з 01 січня 2019 року до 31 

грудня 2019 року. 

Підрозділ 8. Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку 

Відсутня 

 

…. 

6. Платники єдиного податку першої, другої та 

третьої груп за звітний (податковий) період, у якому 

набрав чинності Закон України "Про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо забезпечення 

відкритості для суспільства інформації про 

фінансування діяльності громадських об'єднань та 

використання міжнародної технічної допомоги",  

вносять дані до додатку до податкової декларації, 

визначеного пунктом 296.7 статті 296 цього Кодексу, 

за період з дня набрання чинності Законом України 

"Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо забезпечення відкритості для суспільства 

інформації про фінансування діяльності 

громадських об'єднань та використання 

міжнародної технічної допомоги" до останнього дня 

(включно) звітного (податкового) періоду. 

Зміни до чинної редакції не вносяться 

 

 


