ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України (щодо стимулювання
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів)
Зміст положення чинної редакції

Зміст положення запропонованого проекту акта

Податковий кодекс України
Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ та організацій
157.1. Ця стаття застосовується до неприбуткових установ та
організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та
внесених органами державної податкової служби в установленому
порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, які є:
....
Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ та організацій
157.9. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових
організацій, визначених у підпункті "є" пункту 157.1 цієї статті,
отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків,
відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурномасову, фізкультурну та оздоровчу роботу, безповоротної фінансової
допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів, а також
вартість майна та послуг, отриманих первинною профспілковою
організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного
договору (угоди), з метою забезпечення умов діяльності такої
профспілкової організації відповідно до статті 42 Закону України
"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

157.10. Доходи або майно неприбуткових організацій, за винятком
неприбуткових організацій, визначених у підпунктах "а" і "в" пункту

Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ та організацій
157.1. Ця стаття застосовується до неприбуткових установ та
організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та
внесених органами державної податкової служби в установленому
порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, які є:
....
ж)
сільськогосподарськими
обслуговуючими
кооперативами та їх об’єднаннями.
Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ та організацій
157.9. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових
організацій, визначених у підпункті "є" пункту 157.1 цієї статті,
отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків,
відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурномасову, фізкультурну та оздоровчу роботу, безповоротної фінансової
допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів, а також
вартість майна та послуг, отриманих первинною профспілковою
організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного
договору (угоди), з метою забезпечення умов діяльності такої
профспілкової організації відповідно до статті 42 Закону України "Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".
157.91.Від
оподаткування
звільняються
доходи
неприбуткових організацій, визначених у підпункті „ж” пункту
157.1 цієї статті, отримані у вигляді:
вступних, пайових, цільових та членських внесків;
коштів або майна, які надходять таким неприбутковим
організаціям відщ провадження їх основної діяльності та у
вигляді пасивних доходів;
дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих
бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи
благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги.
157.10. Доходи або майно неприбуткових організацій, за винятком
неприбуткових організацій, визначених у підпунктах "а" і "в" пункту

2
157.1 цієї статті, не підлягають розподілу між їх засновниками, 157.1 цієї статті, не підлягають розподілу між їх засновниками,
учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди
будь-якого окремого засновника, учасника або члена такої будь-якого окремого засновника, учасника або члена такої
неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та
відрахувань на соціальні заходи).
відрахувань на соціальні заходи).
.....
....
Майно неподільного фонду неприбуткових організацій,
визначених у підпункті "ж" пункту 157.1 цієї статті, не підлягає
поділу між його членами і у разі ліквідації повинно бути передано
одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду
або зараховано до доходу бюджету.
II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Господарський кодекс України
Стаття 52. Некомерційне господарювання

Стаття 52. Некомерційне господарювання

1. Некомерційне господарювання - це самостійна систематична
1. Некомерційне господарювання – це самостійна систематична
господарська
діяльність,
що
здійснюється
суб'єктами господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання
господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних (сільськогосподарські обслуговуючі, споживчі та житловота інших результатів без мети одержання прибутку.
будівельні кооперативи, кредитні спілки, об’єднання громадян
тощо), спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших
результатів без мети одержання прибутку.

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»
Розділ IX

ДЕРЖАВА І КООПЕРАТИВИ

РОЗДІЛ ІV ДЕРЖАВА І КООПЕРАЦІЯ
Стаття 321. Державна підтримка сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів
1. Основними завданнями державної політики з підтримки
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є щорічне
передбачення в державному бюджеті коштів на створення
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів,
стимулювання їх діяльності шляхом формування сприятливої
податкової, фінансово-кредитної, інвестиційної політики.
2. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів здійснюється відповідно до державних та
регіональних програм за рахунок коштів державного і місцевих
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бюджетів.
3. Центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування забезпечують сприяння розвитку і
зміцненню економічної самостійності сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, підвищенню ефективності їх
діяльності, не допускають будь-яких обмежень господарської
активності та ініціативи обслуговуючої кооперації, вільної і
рівноправної участі її на ринках товарів, робіт і послуг.

Стаття 33. Оподаткування
Оподаткування кооперативу (об'єднання)
відповідно до податкового законодавства.

Народний депутат України

4. Центральний орган виконавчої влади з питань формування та
забезпечення реалізації державної аграрної політики здійснює
моніторинг діяльності сільськогосподарських кооперативів та їх
об’єднань щодо відповідності принципам кооперації.
Стаття 33. Оподаткування
здійснюється
Оподаткування кооперативу (об'єднання) здійснюється відповідно
до податкового законодавства.
Діяльність
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів не є прибутковою.

Іван Заєць

