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Щодо статусу неприбутковості кредитних спілок

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (далі – ВАКС) від імені 1 мільйона
фізичних осіб, які отримують фінансові послуги в 150-ти кредитних спілках має
звернути увагу на таке.
З моменту проголошення незалежності України кредитні спілки мали статус
неприбуткових організацій. Це було зумовлено тим, що кредитні спілки,
засновуються лише фізичними особами та за рахунок внесків цих фізичних осіб –
членів кредитних спілок здійснюють взаємокредитування своїх членів.
Статтею 157 редакції Податкового Кодексу України (№ 2755-VI), що діяла до
01.01.2015 року, передбачався механізм оподаткування неприбуткових установ та
організацій. Ця стаття застосовувалась до неприбуткових установ та організацій,
зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених контролюючими
органами в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та
установ, які є:
<…>
в) кредитними спілками, пенсійними фондами, створеними в порядку,
визначеному відповідними законами;
<…>
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Але, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від
28 грудня 2014 року № 71VІІІ, Розділ ІІІ «Податок на прибуток підприємств»
Податкового кодексу України викладений в новій редакції, відповідно до якої
кредитні спілкине включені до переліку неприбуткових організацій та установ.
Так, у статті 133 нової редакції Розділу ІІІ Податкового Кодексу наведено:
"133.1. Платниками податку  резидентами є:
133.1.1. суб’єкти господарювання  юридичні особи, які провадять
господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім:
1) бюджетних установ;
2)громадських об’єднань, політичних партій, релігійних, благодійних
організацій, пенсійних фондів, метою яких не може бути одержання і розподіл
прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними
осіб, а також серед працівників таких організацій;
3)суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності, визначені главою 1 розділу ХІV цього
Кодексу».
Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженою Указом
Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 визначено «вектор розвитку - це
забезпечення сталого розвитку держави, проведення структурних реформ та, як
наслідок, підвищення стандартів життя. Україна має стати державою з сильною
економікою та з передовими інноваціями. Для цього, передусім, необхідно
відновити макроекономічну стабільність, забезпечити стійке зростання економіки
екологічно невиснажливим способом, створити сприятливі умови для ведення
господарської діяльності та прозору податкову систему»;
Зазначені зміни призведуть до повного зупинення ринку взаємного
кредитування фізичних осіб, в умовах колосального зменшення банками
кредитування населення та фактичнопротирічать затвердженій Президентом
України Стратегії розвитку України.
З метою уникнення знищення кредитних спілок, за для можливості і в
подальшому кредитним спілкам кредитувати населення та нараховувати
проценти на внески; беручи до уваги велике навантаження при адмініструванні
податку на прибуток і одночасно незначні надходження до бюджету, спираючись
на діючі законодавчі норми, пропонуємо підпункт 133.1.1 пункту 133.1 статті 133
нової редакції Розділу ІІІ Податкового Кодексу України викласти наступним
чином:
«Стаття 133. Платники податку
133.1. Платниками податку  резидентами є:

2

133.1.1. суб’єкти господарювання  юридичні особи, які провадять
господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім:
1) бюджетних установ;
2) громадських об’єднань, політичних партій, релігійних, благодійних
організацій, кредитних спілок,, асоціацій та інших об'єднань юридичних осіб,
створених для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що
утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників)
та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних
доходів; пенсійних фондів, метою яких не може бути одержання і розподіл
прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними
осіб, а також серед працівників таких організацій;…»

Президент ВАКС

В. Волковська
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