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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ  
НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ОСОБЛИВОСТІ  

ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ

Романів Є.М., Дида О.В.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Розкрито підходи до визначення сутності неприбуткових інститутів у вітчизняному законодавстві. 
У відповідності до того, що неприбуткові організації можуть вести як неприбуткову, так і прибутко-
ву діяльність систематизовано ключові особливості та розглянуто специфічні ділянки бухгалтерсько-
го обліку неприбуткових організацій в Україні. Визначено, що склад об’єктів бухгалтерського обліку 
(активів, капіталу та зобов’язань) у неприбуткових організаціях є обмежений, що пов’язано із їх статут-
ною діяльністю. Проаналізовано порядок визнання різних видів цільового фінансування в бухгалтерсько-
му обліку та з метою оподаткування. Досліджено підхід до оподаткування неприбуткових організацій у 
частині сплати ними бюджетоутворюючих податків: податку на прибуток та податку на додану вартість.
Ключові слова: бухгалтерський облік, неприбуткова організація, нецільові доходи, оподаткування непри-
буткових організацій, цільові доходи, цільове фінансування.

Постановка проблеми. Суспільство на 
сучасному етапі його трансформацій 

має гостру потребу в організаціях, які вирі-
шуватимуть на якісно новому рівні соціальні 
проблеми, якими не займаються суб’єкти під-
приємницької діяльності. Відповідно до цьо-
го в національній економіці належним чином 
мають функціонувати неприбуткові організа-
ції, які в провідних країнах світу здійснюють 
позитивний економічний та соціальний вплив 
на розвиток ринково орієнтованого та демокра-
тичного суспільства.

Бухгалтерський облік та оподаткування є ви-
рішальними чинниками ефективного управління 
неприбутковою організацією в сучасних умовах. 
Саме тому дослідження особливостей та порядку 
обліку і оподаткування діяльності цих організа-
цій є вкрай актуальним, що обумовлено вагоміс-
тю їх внеску у соціальний, екологічний та еконо-
мічний розвиток держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний вклад у розвиток методології дослідження 
проблем підприємств некомерційної сфери вне-
сли такі зарубіжні вчені: Р. Бунеєва, Б. Вейсброд, 
К. Арроу, Д. Еспрін-Андерсен, Д. Мур, А. Бен-
Нер, Ю. Фам, М. Дженсен та інші.

Вивчення проблем бухгалтерського обліку 
та оподаткування неприбуткових організацій за-
ймає одне з провідних місць в наукових працях 
ряду вітчизняних вчених, вагомий внесок се-

ред яких зробили: В.В. Сопко, В.П. Завгородній, 
З.В. Задорожний, Л.Г. Ловінська, Ю.А. Кузьмін-
ський, Я.В. Олійник, В.Н. Пархоменко, М.І. Бон-
дар, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, О.М. Петрук, 
С.В. Свірко, В.Г., Н.О. Гура, Є.І. Свідерський.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак, в сучасних дина-
мічних умовах самоорганізації і проведення 
статутної діяльності неприбутковими організа-
ціями необхідним є подальше комплексне ви-
вчення та узагальнення специфічних рис обліку 
і порядку оподаткування цих організацій, що 
дозволить у подальшому чітко визначити пер-
спективи удосконалення цієї ділянки соціально-
економічних відносин.

Мета статті. Головною метою цього досліджен-
ня є розкриття особливостей бухгалтерського об-
ліку неприбуткових організацій та визначення 
ключових аспектів їх оподаткування в контексті 
останніх змін вітчизняного законодавства.

Виклад основного матеріалу. Неприбуткові 
організації називають третім сектором економі-
ки, який функціонує поряд із державними ор-
ганами і комерційними організаціями. Проте на 
сьогодні не існує єдиного визначення їх сутності 
як на міжнародному рівні, так і в Україні.

У світовій практиці термін «неприбуткова ор-
ганізація» вживається в американському законо-
давстві, в той час коли європейські країни час-
тіше вживають термін «неурядова організація».
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Таблиця 1
Визначення понять неприбуткових інститутів у вітчизняному законодавстві

Нормативно-правовий акт Визначення поняття неприбуткових інститутів

Господарський кодекс України від 
16.01.2003 р. № 436–IV [1]

«некомерційне господарювання», яке визначається як самостійна 
систематична господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами 
господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціаль-
них та інших результатів без мети одержання прибутку.

Цивільний кодексом України від 
16.01.2003 р. № 435–IV [2]

«непідприємницькі товариства», під якими згідно ст. 85 цього ко-
дексу розуміють товариства, які не мають на меті отримання при-
бутку для його подальшого розподілу між учасниками.

Податковий кодекс України [3]
Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо опо-
даткування неприбуткових організацій» 
від 17 липня 2015 року № 652–VIII [5]

«неприбуткові підприємства, установи та організації» розглядають-
ся як неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є 
платниками податку на прибуток підприємств. Тобто неприбуткові 
організації згідно ПКУ це не вид підприємства чи організації, це 
особливий податковий статус, який дає право не сплачувати по-
даток на прибуток.
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Визначення трактування понять неприбутко-

вих інститутів у вітчизняному законодавстві роз-
глянуто у таблиці 1.

Вивчивши особливості неприбуткових органі-
зацій та підходи до визначення їх суті у вітчиз-
няному законодавстві, можна дати таке визна-
чення неприбутковій організації: це самостійний 
суб’єкт господарювання, який, маючи права 
юридичної особи здійснює діяльність, передба-
чену установчими документами, має самостійний 
баланс, поточні рахунки в банках, печатку, веде 
бухгалтерський облік, подає звітність відповідно 
до чинного законодавства, і не має на меті отри-
мання прибутку.

На сьогодні, характерним є кількісне зростан-
ня неприбуткових організацій і в світі, і в Україні. 
Тому питання удосконалення методики бухгал-
терського обліку та оптимізація оподаткування 
цих важливих учасників соціально-економічних 
відносин вимагають є особливо на часі.

З метою виконання вимог Закону України від 
17.07.2015 р. № 652–VIII «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо оподатку-
вання неприбуткових організацій» (далі – Закон 
№ 652–VIII) [5] 16 липня 2016 року набула чин-
ності постанова Кабінету Міністрів України від 
13.07.2016 р. № 440 «Про затвердження Порядку 
ведення Реєстру неприбуткових установ та орга-
нізацій, включення неприбуткових підприємств, 
установ та організацій до Реєстру та виключення 
з Реєстру» (далі – Постанова) [6].

Постанова визначає дії контролюючих органів 
та неприбуткових підприємств, установ та ор-
ганізацій у перехідний період, з метою встанов-
лення відповідності установчих документів не-
прибуткових організацій вимогам Податкового 
кодексу України (ПКУ) для включення до нового 
Реєстру неприбуткових установ та організацій, 
затвердженого Постановою [6].

Оскільки неприбуткові організації є юридич-
ними особами, вони зобов’язані вести бухгал-
терський облік та подавати фінансову звітність, 
що визначено Законом України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999 р. № 996–XIV [4].

Бухгалтерський облік у неприбуткових орга-
нізаціях є інформаційною системою, що містить 
вичерпні фінансові відомості про організацію як 
суб’єкта господарської діяльності, тобто відобра-
жає дані про їх активи, капітал, зобов’язання, 
господарські процеси, а також витрати, доходи, 
фінансові результати.

Відображення всіх кореспонденцій рахунків, 
організація документообігу та заповнення за-
тверджених звітів відбувається у відповіднос-
ті до Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій підприємств і організацій та Інструкції 
про його застосування, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. 
№ 291 [8; 9], а також положень (стандартів) бух-
галтерського обліку.

При цьому неприбуткові організації за влас-
ним рішенням можуть застосовувати як звичай-
ний План рахунків [8], так і спрощений План 
рахунків бухгалтерського обліку, затвердже-
ний наказом Міністерства фінансів України від 
19.04.2001 р. № 186.

У неприбуткових організаціях серед активів 
часто немає капітальних інвестицій, дебіторської 
заборгованості, не визначаються відстрочені по-
даткові активи; невелика кількість та номенкла-
тура необоротних активів та запасів.

З огляду на це, серед рахунків активів не ви-
користовуються або практично не використову-
ються рахунки: 17 «Відстрочені податкові активи», 
19 «Гудвіл», 24 «Брак у виробництві», 25 «Напівфа-
брикати», 34 «Короткострокові векселі одержані», 
38 «Резерв сумнівних боргів», а також рахунки для 
обліку у сільському господарстві 16 «Довгострокові 
біологічні активи», 21 «Поточні біологічні активи», 
27 «Продукція сільськогосподарського виробни-
цтва»; обмежено використання рахунку 28 «Това-
ри» (в основному для підприємницької діяльності).

Для неприбуткових організацій специфічним 
є придбання основних засобів за рахунок коштів 
цільового фінансування:

– по-перше, податок на додану вартість 
(ПДВ), сплачений у складі вартості основних за-
собів, неприбуткові організації, на відміну від ко-
мерційних підприємств, включають до первісної 
вартості цих основних засобів;

– по-друге, згідно з п. 18 П(С)БО 15 «Дохід» 
[7] цільове фінансування в цьому випадку визна-
ється доходом протягом періоду корисного вико-
ристання необоротних активів у сумі нарахова-
ної амортизації, що докладніше розглянемо далі.

Це пояснюється тим, що в більшості випадків 
неприбуткові організації не є платниками ПДВ 
за основною діяльністю.

Особливості обліку капіталу у неприбуткових 
організаціях полягають насамперед у відсутнос-
ті багатьох складових власного капіталу. У біль-
шості з них використовують тільки дві складові: 
додатковий капітал (за винятком емісійного до-
ходу) та прибуток, який визначається окремо від 
комерційної діяльності з відповідною сплатою по-
датку на прибуток та від неприбуткової діяльнос-
ті (формується у вигляді тимчасового перевищен-
ня доходів над витратами або, навпаки, збитку). 
Загалом неприбуткові організації не повинні мати 
прибутку або збитку, і навіть прибуток від комер-
ційної діяльності має спрямовуватися на виконан-
ня завдань основної діяльності, що дає змогу не 
збільшувати членських та інших внесків для ви-
конання статутних завдань такої організації [10].

Щодо інших складових капіталу, то кредитні 
спілки формують пайовий капітал, а окремі жит-
лово-будівельні кооперативи (ЖБК) дотепер об-
ліковують житловий будинок у складі статутного 
капіталу, що не відповідає принципам та чинній 
методології бухгалтерського обліку.

Відповідно до цього, практично не застосо-
вуються рахунки власного капіталу 40 «Зареє-
стрований (статутний) капітал», 45 «Вилучений 
капітал», 46 «Неоплачений капітал» і рідко раху-
нок 43 «Резервний капітал».

Облік більшості зобов’язань у неприбутко-
вих організаціях суттєво не відрізняється від 
комерційних підприємств: відбувається нараху-
вання та виплата заробітної плати, відпускних 
та лікарняних, нарахування та сплата податків 
та зборів (єдине їх склад та обсяг обмежені). Об-
сяг розрахунків з постачальниками та іншими 
кредиторами за отримані активи чи послуги та-
кож у більшості випадків обмежений, і податко-
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вий кредит з ПДВ за основною діяльністю вони 
не відображають. Окремий виняток щодо обсягу 
та порядку відображення становлять розрахун-
ки з постачальниками комунальних послуг, здій-
снювані частиною ЖБК та об’єднань співвласни-
ків багатоквартирних будинків (ОСББ) [10].

Саме тому, серед рахунків зобов’язань не 
використовуються або практично не викорис-
товуються рахунки 47 «Забезпечення майбут-
ніх витрат і платежів», 49 «Страхові резерви», 
61 «Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями», 67 «Розрахунки з учасниками», 
рахунки класу 5 «Довгострокові зобов’язання»; об-
межено використання рахунків 60 «Короткостро-
кові позики», 62 «Короткострокові векселі видані».

Важливою особливістю неприбуткових органі-
заціях є те, що вони можуть вести як неприбут-
кову, так і прибуткову діяльність. Відповідно до 
цього вони зобов’язані організувати окремо облік 
доходів і витрат за різними видами діяльності. 
Всі отримані неприбутковою організацією доходи 
умовно поділяються на цільові та нецільові, від 
чого і залежить порядок їх відображення на ра-
хунках бухгалтерського обліку.

У таблиці 2 розкрито порядок визнання різних 
видів цільового фінансування в бухгалтерському 
обліку та з метою оподаткування із зазначенням 
відповідних пунктів Положення (стандарту) бух-
галтерського обліку 15 «Дохід» та ПКУ.

Бухгалтерський облік цільових джерел фі-
нансування, в тому числі отриманої гуманітарної 
допомоги, неприбуткових організацій ведеться на 
рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові над-
ходження» [8]. До якого у неприбуткових орга-
нізаціях можуть відкриватися такі субрахунки:

– 481 «Кошти, вивільнені від оподаткування»;
– 482 «Кошти з бюджету та державних цільо-

вих фондів»;
– 483 «Благодійна допомога»;
– 484 «Інші кошти цільового фінансування 

і цільових надходжень».
Отримані неприбутковою організацією неці-

льові, пасивні доходи, а також доходи від прове-
дення основної або іншої статутної неприбуткової 
діяльності відображаються в бухгалтерсько-
му обліку з використанням відповідних рахун-
ків класу 7 «Доходи і результати діяльності» [8] 
та визнаються доходами звітного періоду, якщо 
відповідають критеріям визнання доходів, перед-
бачених П(С)БО 15 «Дохід» [7]. У такому випадку 
рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові над-
ходження» не застосовується.

Для відображення в бухгалтерському обліку 
інформації про понесені витрати неприбутко-
ві організації можуть використовувати рахунки 
класу 8 «Витрати за елементами», класу 9 «Ви-
трати діяльності» або одночасно рахунки обох 
класів. Для неприбуткової організації видатки 
варто розділити на ті, які здійснюються безпосе-
редньо за основною діяльністю, і ті, які йдуть на 
утримання самої організації, використавши для 
цього рахунки 23 «Виробництво» та 91 «Загаль-
новиробничі витрати» з наступним списанням 
накопичених витрат у дебет рахунка 48 «Цільове 
фінансування і цільові надходження» та рахун-
ків класу 7 [9].

Такий розподіл пояснюється вимогою про не 
перевищення витрат на утримання неприбутко-
вої організації 20% її кошторису.

Поряд з вивченням особливостей здійснення 
бухгалтерського обліку у неприбуткових органі-
заціях важливим є розуміння і чітке дотримання 
порядку оподаткування цих суб’єктів господарю-
вання, який регламентується нормами Податко-
вого кодексу України.

Так, згідно з ПКУ не підлягають оподаткуван-
ню суми кредиту або безповоротної фінансової 
допомоги, отримані неприбутковою організацією 
за умови, що кошторис такої організації перед-
бачає зазначені доходи. При цьому доходи у ви-
гляді сум кредиту або безповоротної фінансової 
допомоги повинні використовуватись виключно 
для фінансування видатків, передбачених ко-
шторисом, на утримання такої неприбуткової ор-
ганізації, реалізації мети (цілей, завдань) та на-
прямів діяльності, визначених її установчими 
документами [3].

Дохід неприбуткової організації, отриманий 
у вигляді позитивного значення курсових різ-
ниць від перерахунку іноземної валюти, отрима-
ної в якості доходу від статутної діяльності, не 
є об’єктом оподаткування податком на прибуток [3].

Пасивні доходи у вигляді відсотків від вкла-
ду по депозиту, отримані неприбутковою орга-
нізацією, не є об’єктом оподаткування податком 
на прибуток за умови, що ці доходи використо-
вуються такою організацією виключно для фі-
нансування видатків на її утримання, реалізації 
мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, ви-
значених її установчими документами.

Неприбуткові благодійні організації не спла-
чують податок на прибуток з будь-яких доходів 
(в т.ч. від підприємницької діяльності), отрима-
них від статутної діяльності, за умови, що такі 

Таблиця 2
Порядок визнання цільового фінансування в бухгалтерському обліку та для оподаткування *

Вид цільового фінансування
Включення до доходу для 

оподаткування податком на 
прибуток (п. 137.2 ПКУ)

Порядок включення до доходу  
в бухгалтерському обліку  

(П(С)БО 15 «Дохід»)
Фінансування для компенсації 
витрат (збитків), яких зазнало 
підприємство, та фінансування 
без визначення умов витрачання 
коштів

Включаються до доходу при 
отриманні коштів (пп. 137.2.2)

Включаються до доходу при нарахуван-
ні (п. 19)
Не робиться запис із нарахування, в до-
хід включаються при отриманні (п. 16)

Фінансування капітальних інвес-
тицій

Визнається дохід при нараху-
ванні амортизації в сумі нара-
хованої амортизації (пп. 137.2.1)

Визнається дохід при нарахуванні 
амортизації (п. 18)

Інші види цільового фінансування Включаються до доходу при 
витрачанні коштів (пп. 137.2.3)

Визнається доходом при витрачанні 
коштів у сумі витрачених коштів (п. 17)

* Джерело: [3; 7]
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доходи (прибутки) використовуються такою не-
прибутковою організацією виключно для фінан-
сування видатків на утримання такої неприбут-
кової організації, реалізації мети (цілей, завдань) 
та напрямів діяльності, визначених її установ-
чими документами (пп. 133.4.2 ПКУ) [3]. Сума 
коштів, отримана громадською неприбутковою 
організацією від надання в оренду приміщень, не 
є об’єктом оподаткування податком на прибуток 
за умови, що такі кошти спрямовуються на ве-
дення її статутної діяльності.

Внесене до Реєстру неприбуткових органі-
зацій ОСББ не сплачує податок на прибуток 
з будь-яких доходів, отриманих від статутної 
діяльності, за умови, що такі доходи (прибутки) 
використовуються виключно для фінансування 
видатків на утримання такого ОСББ, реаліза-
ції мети (цілей, завдань) та напрямів діяльнос-
ті, визначених його установчими документами 
(пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ), без розподілу 
таких доходів (прибутків) або їх частини серед 
засновників (учасників), членів ОСББ, працівників 
(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного со-
ціального внеску), членів органів управління та ін-
ших пов’язаних з ними осіб, а також, установчі 
документи повинні містити передачу активів од-
ній або кільком неприбутковим організаціям відпо-
відного виду або зарахування до доходу бюджету 
у разі припинення юридичної особи (у результаті 
її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або пере-
творення) (пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПКУ) [3].

Якщо неприбуткова організація отримує до-
ходи від діяльності, яка не пов’язана зі статут-
ною (у т. ч. здійснює продаж основних засобів), 
та не використовує їх для фінансування ви-
датків на утримання такої неприбуткової орга-
нізації, реалізації мети (цілей, завдань) та на-
прямів діяльності, визначених її установчими 
документами, то така неприбуткова організація 
втрачає свій неприбутковий статус відповідно до 
пп. 133.4.3 ПКУ [3].

Встановлення контролюючим органом від-
повідно до норм ПКУ факту використання не-
прибутковою організацією доходів (прибутків) 
для цілей інших, ніж передбачені установчими 
документами, є підставою для виключення та-
кої організації з Реєстру неприбуткових уста-
нов та організацій і нарахування податкового 
зобов’язання з податку на прибуток підприємств, 
штрафних санкцій і пені відповідно до норм Ко-
дексу. Податкові зобов’язання, штрафні санк-
ції і пеня нараховуються, починаючи з першого 
числа місяця, в якому вчинено таке порушення 
(п.п. 133.4.4 п. 133.4 ст. 133 ПКУ) [3].

Положення п. 133.4 ПКУ не містять засте-
режень щодо перебування неприбуткової орга-
нізації в Реєстрі платників податку на додану 
вартість. Тому якщо неприбуткова організація 
має (п. 181.1 ПКУ) або бажає (п. 182.1 ПКУ) за-

реєструватися платником ПДВ, це не впливає 
на статус неприбутковості. При цьому операція 
неприбуткової організації з постачання послуг 
є об’єктом оподаткування ПДВ.

Якщо неприбуткова організація здійснює опе-
рації з постачання послуг, що підлягають оподат-
куванню, загальний обсяг яких протягом останніх 
12 календарних місяців перевищує 1 млн. грн., то 
вона повинна подати заяву до контролюючого орга-
ну за місцем знаходження та відповідно зареєстру-
ватися як платник ПДВ в обов’язковому порядку. 
В інших випадках неприбуткова організація може 
зареєструватися як платник ПДВ добровільно.

Щодо оподаткування ПДВ операцій з надання 
платних послуг неприбутковими організаціями, то 
ПКУ визначено, що: операція платника податку 
(у тому числі і неприбуткової організації) з по-
стачання послуг є об’єктом оподаткування ПДВ. 
До оподатковуваних операцій для цілей реєстра-
ції особи як платника ПДВ належать операції, що 
підлягають оподаткуванню за основною ставкою 
ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ 
та звільнені від оподаткування ПДВ [3].

Загалом за основною діяльністю у більшості 
неприбуткових організацій не виникає об’єкта 
оподаткування ПДВ у зв’язку з відсутністю 
поставки послуг (товарів). Однак при наданні 
в оренду майна та здійсненні інших операцій 
підприємницької діяльності вони мають заре-
єструватися платником ПДВ, якщо обсяг дохо-
дів від операцій, не звільнених від обкладання 
ПДВ, перевищує законодавчо визначену межу 
(1 млн. грн. за попередні 12 місяців).

Неприбуткові організації, визначені 
п. 133.4 ст. 133 ПКУ, подають звіт про викорис-
тання доходів (прибутків) неприбуткової органі-
зації за формою та у строки, передбачені для 
подання податкової декларації з податку на при-
буток підприємств.

Висновки і пропозиції. Бухгалтерський облік 
та оподаткування є невід’ємною складовою діяль-
ності неприбуткових організацій і обов’язковою 
умовою належного управління ними в сучасних 
умовах господарювання. Трансформації, які від-
буваються в національній економіці та обліковій 
системі вимагають удосконалення методології 
та організації бухгалтерського обліку, а також 
підходів до оподаткування неприбуткових орга-
нізацій. Все це має проводитися відповідно до ви-
мог міжнародних стандартів та чинного податко-
вого законодавства з врахуванням особливостей 
діяльності таких організацій в Україні.

Таким чином подальші дослідження будуть 
спрямовані на пошук найбільш оптимальних 
та реальних до втілення заходів з удосконален-
ня методики бухгалтерського обліку та розробки 
концептуально нового підходу до побудови моде-
лі соціально-ефективної системи оподаткування 
неприбуткових організацій.
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Аннотация
Раскрыто подходы к определению сущности неприбыльных институтов в отечественном законода-
тельстве. В соответствии с тем, что некоммерческие организации могут вести как неприбыльная, так 
и прибыльную деятельность систематизированы ключевые особенности и рассмотрены специфические 
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что связано с их уставной деятельностью. Проанализированы порядок признания различных видов 
целевого финансирования в бухгалтерском учете и для целей налогообложения. Исследована подход 
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ние неприбыльных организаций, целевые доходы, целевое финансирование.
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Summary
The article reveals approaches to the definition of non-profit institutions in national legislation. In accordance 
with the fact that non-profit organizations may conduct non-commercial and profitable activities systematized 
key features and examines the specific areas of accounting non-profit organizations in Ukraine. Determined 
that the composition of the objects of accounting (assets, capital and liabilities) for non-profit organizations is 
limited, due to their statutory activity. Analyzed the procedure of recognition of different types of targeted 
funding for accounting and for tax purposes. Studied the approach to the taxation of non-profit organizations 
in part of payment of the budget-taxes: income tax and value added tax.
Keywords: accounting, non-profit, non-earmarked income, the taxation of non-profit organizations, target 
income, target financing.


