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ПІДПРИЄМСТВО ТА БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЇ 

Підприємство оплачує членські внески до неприбуткових організацій: Міжнародне 
товариство Польських підприємців в Україні, Асоціація операторів ринку медичних 
виробів, Американська торгова палата в Україні, Європейська бізнес асоціація. Членські 
внески вносяться на рік. Підприємство в бухгалтерському обліку відображає такі операції 
на рахунку 39 і щомісячно відносить на витрати поточного періоду рівними частинами. 

Чи можна такі витрати відображати у витратах при визначенні об’єкта оподаткування 
податком на прибуток, чи підлягають вони коригуванню – розглянемо далі. 

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ) містить дві 
статті, які мають обмеження стосовно відображення в податковому обліку витрат за 
операціями з неприбутковими організаціями, в тому числі з об’єднаннями громадян та 
організацій: 

̶ за безоплатно переданими товарами, роботами, послугами, коштами відповідно 
до пп. 140.5.9 ПКУ передбачено коригування у разі, якщо сума таких витрат 
перевищує ліміт в розмірі 4% від розміру оподатковуваного прибутку за минулий 
податковий звітний рік; 

̶ за придбаними товарами, роботами, послугами у неприбуткових організацій 
відповідно до пп. 140.5.4 ПКУ передбачено коригування в розмірі 30% таких витрат, 
якщо сукупна вартість таких витрат за звітний період перевищує 25 розмірів 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) 
року (у 2016 р. – 80 тис. грн.).  

Тобто необхідність проведення коригування витрат для цілей визначення об’єкта 
оподаткування слід визначати виходячи зі статусу операцій – придбання послуг чи 
безоплатна передача. 

Статтею 118 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV (далі – ГКУ) 
встановлено, що об’єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі 
двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої 
діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань. 

Учасники об’єднання підприємств можуть вносити на умовах і в порядку, 
передбачених його установчими документами, майнові внески (вступні, членські, цільові 
тощо) (п. 1 ст. 123 ГКУ). 

Зазвичай внески до об’єднань підприємств та фізичних осіб є добровільними і не 
передбачають надання членам будь-яких послуг, товарів, робіт.  

Незважаючи на те, що статус члена організації і передбачає отримання певних вигід, 
наприклад, можливість використовувати статус члена організації в презентації свого 
підприємства, можливість участі в семінарах чи круглих столах, проте не можна чітко 
визначити і документально підтвердити, що взамін перерахованих коштів підприємство 
отримає певні і конкретні послуги та їх об’єм.  

Також звертаємо увагу, що об’єднання громадян та підприємств не створюються для 
господарської діяльності та для надання послуг, а мають зазвичай соціальну функцію. 



Перерахування членських внесків є добровільною умовою і їх можна класифікувати 
як оплата внесків на фінансування діяльності неприбуткової організації, а для цілей 
оподаткування такі операції можна розцінити, як добровільне перерахування коштів 
неприбутковій організації. 

Тому, на нашу думку, такі витрати при визначенні об’єкта оподаткування слід 
коригувати відповідно до пп. 140.5.9 ПКУ, як за безоплатно переданими товарами, 
роботами, послугами, коштами, якщо сума таких витрат перевищує ліміт в розмірі 4% від 
розміру оподатковуваного прибутку за минулий податковий звітний рік у розмірі такого 
перевищення. Якщо сума витрат не перевищує ліміт, встановлений пп. 140.5.9 ПКУ, 
коригування не проводиться. 

Що стосується думки контролюючих органів, в Листі від 27.11.2015 р.                                    
№ 25297/99-99-19-02-02-15 ДФС також висловила подібну думку: «установа, що вносить 
членські внески на безповоротній основі як учасник СРО (саморегулівна організація), 
здійснює коригування фінансового результату до оподаткування на суму таких внесків у 
розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, 
у разі, якщо СРО відповідає вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу та внесена до реєстру 
неприбуткових організацій та установ». 

Звертаємо увагу на те, що податкові органи наголошують на те, що пп. 140.5.9 ПКУ 
застосовується тільки за операціями з неприбутковими організаціями, перелік яких 
наведено в п. 133.4 ПКУ. Для підтвердження статусу неприбуткової організації слід мати 
в якості підтверджуючих документів, наприклад, копію довідки (витягу) з ЄДРПОУ. 

В іншому разі, контролюючі органи можуть застосувати фіскальний підхід та 
відкоригувати (збільшити) фінансовий результат на всю суму господарської операції 
відповідно до пп. 140.5.10 ПКУ, яким передбачено збільшення фінансового результату 
для цілей оподаткування на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги 
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім 
фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків 
відповідно до п. 44 підроз. 4 розд. XX «Перехідні положення» Кодексу, крім безповоротної 
фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої 
неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій 
на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких 
застосовується положення пп. 140.5.9 ПКУ. 


