ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Terminy rocznych sprawozdań
w 2017 roku
do
31.03

Sporządź
sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie zachowaj w dokumentacji organizacji.

Sporządź i wyślij
deklarację o podatku dochodowym CIT-8
+ załączniki: CIT-8/O, CIT-D
wyślij elektronicznie do urzędu skarbowego (US)

kto?

stowarzyszenie
fundacja
* Nie sporządza go
organizacja, która wybrała
księgowość uproszczoną.

kto?

stowarzyszenie
fundacja

Sporządź, nawet jeśli w poprzednim roku nie prowadziliście działalności.
Złóż deklarację zerową, nawet jeśli nie było obrotu pieniędzmi.
Za niezłożenie grozi grzywna.

do
30.06

Zatwierdź
sprawozdanie finansowe poprzez uchwałę
o przyjęciu (np. uchwałę zarządu, walnego zebrania)

CIT-8

kto?

stowarzyszenie
fundacja

Sprawozdanie zachowaj w dokumentacji organizacji.
Sprawozdanie musi podpisać cały zarząd.
Umieść sprawozdanie na stronie internetowej organizacji.
Za niezłożenie grozi grzywna.

do
10.07

Wyślij
sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą
zatwierdzającą wyślij pocztą do US

kto?

stowarzyszenie
fundacja

Wyślij do US w ciągu 10 dni od zatwierdzenia, najpóźniej do 10 lipca.
Za niezłożenie grozi grzywna.

→

do
15.07

kto?

Wyślij
wypełnij formularz KRS-Z30 załącz
sprawozdanie finansowe
i uchwałę wyślij pocztą do KRS
Wyślij do KRS tylko, jeśli organizacja prowadzi działalność gospodarczą.
Wyślij do KRS w ciągu 15 dni od zatwierdzenia, najpóźniej do 15 lipca.
Opłata: 140 zł.

stowarzyszenie
fundacja
prowadzące
działalność
gospodarczą

KRS

Za niezłożenie grozi grzywna.

Umieść na
pozytek.gov.pl
sprawozdania OPP
Organizacja pożytku publicznego (OPP), której rok obrotowy jest taki,
jak rok kalendarzowy (czyli większość OPP), umieszcza na stronie MRPiPS
sprawozdania: merytoryczne i wcześniej zatwierdzone finansowe.
UWAGA: OPP, której rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, musi
umieścić sprawozdania najpóźniej do 30 listopada 2016 r.

kto?

stowarzyszenie
fundacja
mające status
OPP

MRPiPS

Za niezłożenie OPP traci prawo ubiegania się o 1% za poprzedni rok.

do
31.12

Sporządź i wyślij
sprawozdanie z działalności wg wzoru
ministra sprawiedliwości wyślij pocztą
do ministra

kto?

fundacja

Od 2016 r. obowiązek ten nie dotyczy fundacji, które mają status OPP i
umieściły już sprawozdanie merytoryczne na pozytek.gov.pl.
Umieść sprawozdanie na stronie internetowej fundacji.
Stowarzyszenia nie mają obowiązku sporządzać sprawozdania
merytorycznego, ale warto je zrobić i umieścić na stronie internetowej.

minister

Uwaga!
Sprawozdają się wszystkie zarejestrowane organizacje, niezależnie od tego, czym się zajmują i niezależnie od
swoich budżetów.
więcej: poradnik.ngo.pl

źródło: ngo.pl

