Неприбуткові організації звітуватимуть за новою
формою
2 серпня 2016 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17
червня 2016 року № 553, яким затверджено Звіт про використання доходів (прибутків)
неприбуткової організації.
Звіт складається у порядку встановленому ст.48 Податкового кодексу. Дані, наведені
у Звіті, повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку та відповідати правилам
складання податкової звітності. Достовірність даних підтверджується підписами
керівника неприбуткової організації і головного бухгалтера та засвідчується печаткою (за
наявності).
Порівняно зі попередньою формою Звіт суттєво скорочено, що значно спрощує його
заповнення. Так, із 104 рядків, передбачених у попередній формі, новий Звіт містить лише
30. Це скорочення здійснено за рахунок уніфікації форми Звіту. Тобто згруповано всі види
отриманих доходів неприбуткової організації без виділення доходів за окремими ознаками
неприбутковості. У разі необхідності Звіт подається з додатками ВП (розрахунок
податкових зобов’язань за період, за який виявлено помилку) та ГД ( інформація щодо
операцій з гуманітарною допомогою).
Таким чином, новою формою Звіту передбачено:
- заповнення лише тих показників, які відображають особливості діяльності
неприбуткової організації залежно від закону, що регулює діяльність відповідної
неприбуткової організації;
- відображення податкового зобов’язання з податку на прибуток у разі нецільового
використання отриманих коштів, а також отримання доходу із джерел інших, ніж
передбачені установчими документами;
- нове поле для місячного податкового (звітного) періоду;
- поле «Відомості про одночасне подання до звіту форм фінансової звітності»;
- відображення у додатку ГД даних митної декларації за ввезеним товаром та
показників нецільового використання гуманітарної допомоги.
Звіт за зазначеною формою подається до контролюючих органів неприбутковими
підприємствами, установами та організаціями, протягом 60 календарних днів, що
настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року за своїм
місцезнаходженням, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі
юридичних та фізичних осіб – підприємців.
Винятком щодо терміну подання Звіту є недотримання неприбутковою
організацією вимог, визначених п.133.4 ст.133 Податкового кодексу. У такому випадку
неприбуткова організація зобов’язана подати Звіт у термін, визначений для місячного
податкового (звітного)періоду (20 календарних днів, що настають за останнім
календарним днем звітного місяці), 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.

