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У статті досліджено особливості правового статусу некомерційних організацій за кордоном. Значну увагу приділено визначенню некомерційних організацій в країнах прецедентного права (США, Великобританія), а також в країнах континентального (кодифікованого) права. Розглянуті базові характеристики установ
некомерційного сектору.
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ВСТУП
У зв’язку зі зміною політичної й економічної ситуації в Україні після проголошення її незалежною державою значно посилився процес розшарування суспільства, в результаті чого з’явилася категорія громадян,
які потребують соціальної допомоги й захисту. Держава, яка до вищевказаних процесів була гарантом такого захисту і здійснювала функції щодо соціального забезпечення громадян, зіткнулася з необхідністю залучення до вирішення зазначених проблем недержавних утворень, а саме — благодійних організацій. Власне
за участю некомерційного сектора, ядром якого є організації, що здійснюють благодійну діяльність, держава зможе зняти із себе частину витрат, спрямованих на розв’язання соціальних завдань, які вона вирішити в
даний час не в змозі. У цьому зв’язку особливої актуальності набуває дослідження правових основ функціонування некомерційних організацій, створюваних за кордоном.
Дослідженню діяльності некомерційних організацій приділяли увагу такі науковці, як: О.В. Батожська,
В.І. Борисова, С.Л. Буко, І.П. Жигалкін, Ю.О.Заіка, Т.О. Ковдій, Д.С. Лещенко, В.В. Лисенко, О. Миланко,
К.В. Негребецька, В. Піддубна, В. Примак, Д. Ратцен, Д. Мур, М. Дарем, М.М. Свиридова Б. Бромлі,
В. Нельсен, Б. Хопкінс, Д. Іді, Г. Ульгорн та ін. Однак, незважаючи на багатоаспектність наукових досліджень, деякі питання, пов’язані із правовими особливостями функціонування некомерційних організацій,
залишаються недостатньо вивченими.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є проведення правового аналізу функціонування некомерційних організацій за
кордоном.
РЕЗУЛЬТАТИ
За останні десятиліття некомерційний сектор став значущою силою в глобальній економіці. На кінець
2010 року його сумарний внесок, визначений на основі даних національної статистики 35 країн Європи,
Азії, Північної Америки, Латинської Америки, Близького Сходу та Африки, становив 1,3 трлн. доларів або
5,1% ВВП цих країн. Некомерційний сектор — один з найбільших роботодавців, а також дієвий механізм
мобілізації суспільних ресурсів. У діяльності некомерційних організацій (далі — НКО) беруть участь 39,5
млн. осіб, це 4,4% або кожен двадцятий в економічно активному населенні. З них 22,7 млн. осіб або 57%
працюють на умовах оплачуваної зайнятості, а 18,8 млн. осіб або 43% — волонтери. Високий рівень добровільної праці в діяльності НКО доводить, що ці організації здатні залучити до реалізації соціально значимої
діяльності суспільство.
У законодавстві багатьох країн не існує спеціального юридично визначеного поняття «неурядова некомерційна організація». Особливо це характерно для країн прецедентного права (США, Великобританія). У
той же час багато країн континентального (кодифікованого) права також не мають загального законодавчого
визначення недержавної некомерційної організації (наприклад, Швеція). Замість цього вживаються більш
конкретні визначення «некомерційна асоціація», «фонд», «добровільна організація», «благодійна організація» тощо, які визначаються або специфічними законами, або практикою минулих років і внутрішніми документами (статутами) таких організацій.
В англійській мові для позначення неурядових некомерційних організацій використовується кілька
термінів, серед них:
 Not-for-profit organization (NFPO) — організація, діяльність якої не спрямована на отримання прибутку,
неприбуткова, некомерційна організація (цей термін вживається переважно в США, а також у міжнародному співтоваристві для загального позначення організацій подібного роду);
 Non-governmental organization (NGO) — неурядова організація (цей термін найчастіше застосовується
як узагальнюючий в різних країнах в документах міжнародних організацій);
 Charity — благодійна організація (цей термін застосовується у Великобританії, і має там набагато ширше значення, ніж сучасне російське значення слова «благодійність», охоплюючи весь спектр суспільно корисних неурядових некомерційних організацій);
 Private voluntary organization (PVO) — приватна добровільна організація;
 Civil social organization (CSO) — громадянська (громадська) соціальна організація.
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Незважаючи на різноманітність термінології, з організаційно-економічної точки зору всі ці організації
характеризуються рядом спільних рис:
 мають інституційно закріплену структуру;
 відокремлені від держави;
 не розподіляють прибуток між своїми засновниками або керівниками;
 самоврядні;
 добровільні (закон не вимагає обов’язкового членства, участі в них; їх діяльність у певній мірі залежить від добровільних пожертвувань або волонтерської праці).
Саме ці ознаки вважаються базовими характеристиками установ некомерційного сектору.
На основі аналізу законодавства 100 країн Міжнародний центр некомерційного права і Світовий Банк
виявили кращі практики в цій галузі, надали загальні рекомендації і визначили принципи правового регулювання діяльності некомерційних (неприбуткових) організацій.
Рекомендації з правового регулювання діяльності некомерційних (неприбуткових) організацій визначають порядок створення та реєстрації, припинення діяльності та ліквідації некомерційних організацій. Згідно
цих рекомендацій некомерційним організаціям повинно бути дозволено займатися будь-якими видами діяльності на користь своїх членів і на користь суспільства. Зазвичай некомерційні організації створюються для
вирішення соціальних, благодійних, культурних, освітніх, наукових завдань, для охорони здоров’я і природи, захисту прав людини, вирішення суперечок і конфліктів, а також в інших цілях, спрямованих на досягнення суспільного блага. У рекомендаціях особливо підкреслюється, що некомерційні організації є основними учасниками у формуванні та обговоренні питань суспільно-політичного життя і повинні мати право
висловлюватися відкрито з будь-яких питань суспільної важливості, включаючи обговорення і критику існуючої або пропонованої державної політики і дій.
Спеціальна увага приділяється прозорості та підзвітності діяльності НКО, запобігання конфлікту інтересів.
Майно, дохід чи прибуток неприбуткової організації не можуть бути використані для надання особистих пільг,
прямо або побічно (наприклад, стипендія для родича) для будь-якого засновника, члена, посадової особи,
члена органу управління, найманого працівника або донора, пов’язаного з неприбутковою організацією.
Визначаються заходи, які повинні бути гарантовані державою для досягнення фінансової стабільності
НКО. Це право на здійснення будь-якої діяльності зі збору пожертвувань (на пожертвування від фізичних та
юридичних осіб, які допомагають неприбутковим організаціям, повинні поширюватися податкові пільги) і
право на ведення економічної діяльності, підприємництва за умови, що основною метою діяльності організації не є отримання прибутку та прибуток або інші доходи не розподіляються між засновниками, членами,
посадовими особами, членами органів управління, або найманими працівниками. Загальною практикою є
звільнення прибутку, отриманого від економічної діяльності, від оподаткування при дотриманні критеріїв та
умов розподілу доходу та вимог до НКО, встановлених законом. Даються рекомендації з оподаткування
НКО, включаючи введення статусу організації суспільної користі з відповідним пільговим оподаткуванням.
Розглядаються також питання нагляду за іноземними некомерційними організаціями. НКО, яка заснована і функціонує за законами однієї країни, а провідну діяльність здійснює в іншій країні повинна мати право
функціонувати як НКО або засновувати філію або афільовану компанію за законами цієї країни. Така організація або її філія, дочірня або родинна компанія повинні користуватися всіма правами, повноваженнями,
привілеями та імунітетом, що поширюються на НКО в цій країні, і виконувати всі вимоги, зобов’язання,
обов’язки та санкції, що застосовуються до НКО в цій країні.
Законодавство більшості країн не вимагає спеціальних процедур реєстрації для НКО, які отримують
зарубіжне фінансування. Наприклад, у США будь-яка організація, що має статус неприбуткової, може отримувати гранти або пожертвування з-за кордону з приватних або державних джерел. Це відображається тільки
в щорічній фінансової звітності.
Багато країн Центральної та Східної Європи, що знаходяться на перехідному етапі, приділяють особливу
увагу розвитку національного законодавства про неприбуткові організації (далі — НПО). Одним з основних
аспектів законодавства, що вирізняє НПО поміж решти організацій, є пільгове оподаткування. Найбагатший досвід в реформуванні законодавства про НПО має Польща.
Конституція Польщі гарантує свободу об’єднання громадян. З середини 1980-х років законодавство
Польщі визначало дві юридичні форми НПО — асоціації (членські організації) та фундації (нечленські
організації). Правове законодавство щодо регулювання діяльності НПО є дещо ускладненим, але тим не
менш ефективно функціонуючим. Як правило, НПО можуть бути засновані без невиправданої затримки чи
витрат, та одразу після заснування можуть досить вільно вибирати види діяльності, включаючи адвокатську
практику чи надання традиційних соціальних послуг.
Суттєві податкові пільги надаються як асоціаціям, так і фундаціям. Фундації суттєво обмежені у своїй
діяльності, проте, ці обмеження стосуються вибору господарської діяльності для досягнення статутних цілей
та роботи з органами місцевого самоврядування. Асоціації також можуть зіткнутися з труднощами, працюючи з органами місцевої влади. Наприклад, при виконанні замовлень цих органів вони змушені проходити
через ускладнені процедури конкурсу на виконання держзамовлення, призначені для відбору підприємницьких
структур. Ці проблеми виникли через недоліки в існуючому законодавстві та занадто сувору інтерпретацію
законів судами.
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Для вирішення цих та інших проблем восени 1999 року в Польщі був прийнятий закон «Щодо діяльності, спрямованої на збільшення суспільного добробуту». Цей закон визначав 13 видів діяльності, які були
спрямовані на збільшення рівня надання громадських благ: підтримку дітей, допомогу потребуючим,
діяльність, пов’язану з охороною здоров’я, з наданням освітніх послуг, реабілітацією інвалідів, культурою,
фізичним вихованням, правами людини та самоуправлінням, захистом навколишнього середовища, розвитком малих та середніх підприємств, зменшенням безробіття, наданням допомоги при стихійних лихах, а
також дослідженнями та розвитком всього згаданого вище.
Відповідно до цього закону, діяльність, яка спрямована на збільшення суспільного добробуту може проводитися асоціаціями, фундаціями чи неприбутковими організаціями, але норми закону не можуть бути
застосовані до діяльності, що проводиться політичними партіями, державними підприємствами чи юридичними особами, заснованими церквою.
Організації, що проводять діяльність спрямовану на підвищення суспільного добробуту, звільняються
від корпоративного податку, податку з доходу фізичних осіб та податку на нерухоме майно, що використовується при здійсненні цієї діяльності та від місцевих податків та зборів. Також такі організації оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість щодо товарів та послуг, пов’язаних з цією діяльністю, звільняються від митних зборів на імпорт товарів, які потрібні на здійснення такої діяльності за умови,
що ці товари не будуть перепродаватися на протязі двох років.
У Польщі підприємства, діяльність яких спрямована на підвищення суспільного добробуту, можуть купувати землю у держави за чверть вартості, або одержати право на необмежене користування землею без
орендної плати. При оренді на обмежений період з такого підприємства не може бути утримано більше ніж
1% вартості або чверті ринкової ціни за оренду державної власності. Якщо таке підприємство збанкрутує,
ця земля може бути повернена державі поза судовою системою.
Також такі організації можуть одержувати кошти від державного чи місцевих бюджетів і можуть здійснювати таку діяльність без дозволу. З іншого боку, витрати, які списуються на діяльність для суспільного блага,
не можуть перевищувати певний відсоток, встановлений законом. Для різних видів діяльності встановлюється
різний відсоток. Організації, діяльність яких спрямована на збільшення суспільного добробуту, зобов’язані
надавати для суспільного користування річні звіти про свої фінансові операції.
Отже, закон про діяльність, спрямовану на збільшення суспільного добробуту у Польщі є складним, але
як показала практика досить ефективним.
Як і в більшості країн Заходу законодавство Франції передбачає дві форми некомерційних неурядових
об’єднань: асоціації та фонди.
Для отримання статусу юридичної особи асоціація повинна повідомити префектуру про своє створення.
МВС не може перешкоджати створенню асоціації, але може звернутися до суду для розпуску асоціації, якщо
організація порушує цілі, зазначені в статуті, або займається незаконною діяльністю. Фінансування діяльності НКО здійснюється за рахунок власних доходів НКО (членські внески і доходи від підприємницької
діяльності, доходи від цінних паперів і вкладеного капіталу), доходів, одержуваних у вигляді допомоги від
держави і пожертвувань фізичних та юридичних осіб, грантів. У Франції основним джерелом доходів НКО
є державне фінансування.
Відповідно до законів Франції фінансова допомога, отримана НКО з-за кордону, повинна відображатися
у фінансовій звітності, а на отримання іноземної допомоги має бути отриманий дозвіл префекта після проведення відповідної перевірки. У той же час керівники НКО та члени їх наглядових рад несуть персональну
кримінальну відповідальність за цільове витрачання коштів, а також за виконання законів.
У США основна нормативно-правова база вимог щодо реєстрації неурядових організацій формується на
рівні штатів і тому дуже різна.
Федеральні вимоги до звітності неурядових організацій (далі — НУО) встановлені Податковою службою США. Від більшості НУО вимагається надання звітності про фінансову діяльність. Важливо зазначити,
що НУО з податковими привілеями зазвичай піддаються більш ретельним перевіркам. Наприклад, так звані
«благодійні» або «суспільно корисні» організації, що мають найкращий привілейований статус оподаткування в порівнянні з іншими НУО, крім звичайної фінансової звітності повинні надавати змістовний звіт
про свою діяльність (наприклад, Форма 990 в США). У той же час на НУО поширюються ті ж правила і
винятки щодо податкової звітності, що і на комерційні організації. Наприклад, зазвичай їм надається вибір:
вони можуть платити податки і, відповідно, подавати податкову звітність в рамках спрощеної системи оподаткування, яка поширюється на малий бізнес, або ж можуть звітувати в рамках «звичайної» системи. У
деяких випадках НУО надається право звітувати за спрощеними правилами в порівнянні з комерційними
фірмами. Наприклад, в США, звільнені від сплати федерального прибуткового податку організації (згідно з
параграфом (501 (c) (3) Податкового Кодексу), чий загальний річний дохід склав менше 100 тис. дол., а сума
активів не перевищує 250 тис. дол., наприкінці року заповнюють і подають лише спрощену інформаційну
форму (Форма 990-EZ).
ВИСНОВКИ
Отже, міжнародний досвід свідчить про те, що некомерційні організації виконують функції посередника
між державою і різними соціальними групами, захищаючи їхні права й інтереси; вони запобігають моно-
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полізації державою політичної, економічної та інших сфер життя суспільства, забезпечуючи громадський
контроль за діяльністю держави і її структур. Не маючи за мету одержання прибутку, вони перерозподіляють наявні ресурси і створюють додаткові фінансові, матеріальні, інтелектуальні та інші ресурси, спрямовані на задоволення приватних і суспільних інтересів. Завдяки таким об’єднанням громадськість також презентує державі власний погляд на різні проблеми — соціальні, культурні, економічні та ін.
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