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CZĘŚĆ I
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Podstawy prawne działalności statutowej i gospodarczej
Działalność statutowa organizacji pozarządowych
Działalność statutowa a działalność pożytku publicznego prowadzona w
sferze zadań publicznych
Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego
Kiedy działalność pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą
Sankcje za niezgłoszenie działalności gospodarczej pochodzącej z
przekształcenia odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – podstawy prawne
jej prowadzenia przez organizacje pozarządowe

Podstawy prawne działalności statutowej i gospodarczej
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Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U.2015.1393 j.t.)
Usuwa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.1991.46.203)
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz.U.2015.584 j.t.)
Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t)
Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych
(Dz.U.2014.498)
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz.U.2015.613 -j.t.)
Ustawa o rachunkowości (Dz.U.2013.303 t.j.)
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami
handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej
(Dz.U. 2001.137.1539) – UCHYLONE 05-09-2014 r.

Działalność statutowa organizacji pozarządowych

Określenie pojęcia działalności statutowej występowało
w rozporządzeniu Ministra Finansów
z 15 listopada 2001 r. - UCHYLONE 05-09-2014
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości
dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nieprowadzących działalności gospodarczej
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Działalność statutowa organizacji pozarządowych

Przez działalność statutową rozumie się działalność jednostki
niemającą charakteru działalności gospodarczej,
określoną przepisami prawa i jej statutem.
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Działalność statutowa organizacji pozarządowych



Poprzedni zapis art. 6 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie

określał przedmiot działalności statutowej w następujący sposób:
Statutowa działalność organizacji pozarządowej,
w części obejmującej działalność pożytku publicznego,
nie jest, działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa
działalności gospodarczej i może być prowadzona
 jako działalność nieodpłatna
lub jako
 działalność odpłatna.
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Działalność statutowa organizacji pozarządowych
a działalność pożytku publicznego

Obecne brzmienie art. 6 art. 6 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Działalność pożytku publicznego nie jest (…) działalnością
gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, i może być prowadzona jako:
 działalność nieodpłatna
lub jako
 działalność odpłatna.
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Działalność statutowa organizacji pozarządowych
a działalność pożytku publicznego

Działalnością pożytku publicznego jest:




działalność społecznie użyteczna,
prowadzona przez organizacje pozarządowe
w sferze zadań publicznych określonych
w ustawie.

art. 3. 1. udppiw
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Działalność statutowa organizacji pozarządowych
a działalność pożytku publicznego
Organizacjami pozarządowymi są:
1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych (…) lub
przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami
prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi
osobami prawnymi, (od 09-11-2015)
 niedziałające w celu osiągnięcia zysku
- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej (…)
w tym fundacje i stowarzyszenia.
art.3. 2. udppiw
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Działalność statutowa organizacji pozarządowych
a działalność pożytku publicznego

Działalność pożytku publicznego może być
prowadzona także przez:
1)

2)
3)

osoby prawne i jednostki organizacyjne działające
na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego;
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
spółdzielnie socjalne

art.3.3. udppiw
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Działalność statutowa organizacji pozarządowych
a działalność pożytku publicznego

3)

-

-

spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie
przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014
r. poz. 715), które
nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość
dochodu na realizację celów statutowych
nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków,
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

art.3.3. udppiw
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Działalność statutowa organizacji pozarządowych
a działalność pożytku publicznego
Sfera zadań publicznych

Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie:
 3) działalności charytatywnej;
 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej;
 5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego;
 5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości
i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej;
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Działalność statutowa organizacji pozarządowych
a działalność pożytku publicznego
Sfera zadań publicznych

Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie:
 17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej;
 22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 23) ratownictwa i ochrony ludności;
 24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i
wojen w kraju i za granicą;
 29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
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Działalność odpłatna i nieodpłatna
pożytku publicznego

Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego
jest działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, za
które nie pobierają one wynagrodzenia
art. 7 udppiw
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Działalność odpłatna i nieodpłatna
pożytku publicznego
Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:
DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE !!!!!!!!!
1)
2)

3)
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działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe (…)
w sferze zadań publicznych, za które pobierają one wynagrodzenie;
2) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych
przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku
publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz
przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
sprzedaż przedmiotów darowizny (wykreślony 02-11-2011 r. przywrócony 05-08-2015 r.)
art. 8 ust.1 udppiw

Działalność odpłatna i nieodpłatna
pożytku publicznego
Od 09-11-2015 r. nadano brzmienie:
Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:
 1) działalność prowadzona przez organizacje (…) w sferze zadań publicznych,
za które pobierają one wynagrodzenie;
 2) sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), lub

b) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205,
poz. 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);
 3) sprzedaż przedmiotów darowizny.
art. 8 ust.1 udppiw
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Działalność odpłatna i nieodpłatna
pożytku publicznego

Pobieranie wynagrodzenia to pobieranie jakiejkolwiek odpłatności
od uczestników, podopiecznych, korzystających lub beneficjentów
zadań statutowych realizowanych przez organizację,
nawet gdyby była to przysłowiowa złotówka
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Działalność odpłatna i nieodpłatna
pożytku publicznego
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Zakres działań statutowych odpłatnych
i nieodpłatnych musi być określony
w statucie lub innym akcie wewnętrznym
(np. w uchwale zarządu lub innego organu, który zgodnie
ze statutem zatwierdza plan działania organizacji).
art.10.3 udppiw



Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy
wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
art. 8.2. udppiw

Kiedy działalność pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą
Działalność gospodarcza art.9. ust.1
Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych stanowi
działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, jeżeli:
 1)
wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest
w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego,
jakie wynika z kosztów tej działalności, lub
 2)
przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia
przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego,
za okres ostatnich 3 miesięcy ostatniego roku obrotowego, a w przypadku
zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy - za okres tego zatrudnienia,
przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za
rok poprzedni.
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Kiedy działalność pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą
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Ad.

Art.9, ust.1, pkt 1)



Zapis ustawy mówi o „kosztach tej działalności”,
a więc mogą tu być zaliczone wszystkie koszty związane z
działaniami odpłatnymi, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie,
np. administracyjne zgodnie z przyjętą w organizacji zasadą,.

Kiedy działalność pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą



Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
wyniosło:

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
w 2014 r. wyniosło 3 980,24 zł.
Limit 3-krotności wynagrodzenia wynosi
w 2015 r. - 11 940,72 zł.
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Kiedy działalność pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą

Ad.

Art.9, ust. 2)

Przez wynagrodzenie, o którym mowa rozumie się
wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług,
niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy
lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.
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Kiedy działalność pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą

Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego
i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu
działalności.
art.9 ust.3 udppiw
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Sankcje za niezgłoszenie działalności gospodarczej
pochodzącej z przekształcenia odpłatnej działalności
statutowej



Organ administracji publicznej, który w trakcie kontroli stwierdzi
okoliczność, o której mowa w art. 9, ust. 1,
wzywa organizację pozarządową
do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców
działalności danego rodzaju
w terminie 30 dni od dnia wezwania.
art..9 ust.1a udppiw
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Sankcje za niezgłoszenie działalności gospodarczej
pochodzącej z przekształcenia odpłatnej działalności
statutowej



Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1a, organizacja
pozarządowa nie wykaże organowi administracji publicznej,
że złożyła wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców działalności
danego rodzaju, organ administracji publicznej informuje sąd
rejestrowy właściwy dla tej organizacji o prowadzeniu przez nią
działalności gospodarczej.
art..9 ust.1b udppiw
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Działalność gospodarcza organizacji
– podstawy prawne
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Każdy rodzaj działalności, który nie jest wpisany
jako cel w statucie organizacji będzie
działalnością gospodarczą.

Działalność gospodarcza organizacji
– podstawy prawne

Działalność gospodarczą w Polsce reguluje
ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza,
budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie
i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa,
wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
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Działalność gospodarcza organizacji
– podstawy prawne
Podstawowe cechy działalności gospodarczej:
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jest zarobkowa - działalność, która ma przynieść w zamierzeniu zysk,
jest zorganizowana – najprostszą formą zorganizowania jest
wyznaczenie siedziby i godzin działalności,
jest ciągła - ma lub może mieć charakter stały, powtarzalny, nie ma
charakteru jednorazowego.

Działalność gospodarcza organizacji
– podstawy prawne

Zamiar rozpoczęcia działalności gospodarczej przez organizację
powoduje konieczność dokonania zmian
w statucie organizacji.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga wpisu
do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
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Działalność gospodarcza organizacji
– podstawy prawne

Stowarzyszenie musi podjąć uchwałę o rozpoczęciu działalności
gospodarczej i o odpowiedniej zmianie
w statucie na walnym zebraniu członków.
W fundacjach decyzję dotyczącą działalności gospodarczej podejmuje
organ fundacji uprawniony do dokonania zmian w statucie fundacji.
Władze organizacji muszą dokonać wyboru przedmiotu działalności
gospodarczej, który winien być wymieniony w statucie zgodnie z
nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności.
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Działalność gospodarcza organizacji
– podstawy prawne
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Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
w art. 34 stwarza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej
przez stowarzyszenia.



Art. 34. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą,
według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między
jego członków.

Działalność gospodarcza organizacji
– podstawy prawne
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Fundacjom prawo prowadzenia działalności gospodarczej daje zapis
art. 5 ust. 5 ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.



Art. 5. ust.5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w
rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić
działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji
przeznaczonych
na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż
1000 złotych (w momencie rozpoczynania działalności gospodarczej).

Działalność gospodarcza organizacji
– podstawy prawne

Najem jest odrębnym od działalności gospodarczej
źródłem przychodów
- wynajem pomieszczeń własnych innej firmie może nie stanowić
działalności gospodarczej.
- można oczywiście rozliczać najem w ramach prowadzenia działalności
gospodarczej
Oba przypadki nie zwalniają organizacji z obowiązków podatkowych.
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Podsumowanie


SCHEMAT
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Działalność pożytku
publicznego (sfera zadań
publicznych)

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
powadzona w ramach działalności
statutowej - KRS

odpłatna
nieodpłatna
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
prowadzona zgodnie z ustawą
o swobodzie działalności
gospodarczej - KRS

CZĘŚĆ II
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Dokumentacja księgowa organizacji pozarządowych
– podstawy prawne obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych
Osoby odpowiedzialne w organizacji za prowadzenie księgowości
Opis przyjętych zasad rachunkowości – polityka rachunkowości
Terminy wykonania obowiązków w zakresie rachunkowości
Obowiązek wyodrębnienia rodzajów działalności
w rachunkowości organizacji
Wyodrębnienie rodzajów działalności organizacji
w zakładowym planie kont na przykładzie kont kosztowych

Dokumentacja księgowa organizacji pozarządowych
– podstawy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych

Podstawą prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych
jest ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości


Dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej
akt wykonawczy do tej ustawy, jakim jest rozporządzenie Ministra
Finansów z 15 listopada 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek
niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności
gospodarczej
– UCHYLONE 05-09-2014


36

Dokumentacja księgowa organizacji pozarządowych
– podstawy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych
ustawa o rachunkowości

Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, stosuje się,
do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu
na terytorium RP:
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1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych oraz spółek
cywilnych, a także innych osób prawnych;
5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;
7) jednostek (…), jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych
dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek
samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku
roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im
przyznane.

Osoby odpowiedzialne w organizacji za prowadzenie księgowości

Kierownikiem organizacji jest organ jednolub wieloosobowy (zarząd), który zgodnie
z obowiązującymi organizację przepisami prawa
i statutu uprawniony jest do zarządzania nią.
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Osoby odpowiedzialne w organizacji za prowadzenie księgowości



Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie
obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą o
rachunkowości w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy
określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem
odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z
natury - zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą.
art.4, ust.5 Ur
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Osoby odpowiedzialne w organizacji za prowadzenie księgowości



W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy,
a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność
ponoszą wszyscy członkowie tego organu.
art.4, ust.5 Ur
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Osoby odpowiedzialne w organizacji za prowadzenie księgowości

Wynika z tego, że kierownik jednostki odpowiedzialny jest za:







41

organizację i prowadzenie rachunkowości,
opracowanie i wdrożenie zasad (polityki) rachunkowości
w formie uchwały zarządu,
organizację i przeprowadzenie inwentaryzacji majątku organizacji,
sporządzenie przez organizację sprawozdania finansowego
w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawienie go
w terminie 6 miesięcy od tego dnia (art.52 I 53 Ur),
zapewnienie badania sprawozdania finansowego przez biegłych
rewidentów, jeżeli w świetle postanowień art. 64 ustawy o rachunkowości
sprawozdanie podlega badaniu.

Osoby odpowiedzialne w organizacji za prowadzenie księgowości

Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu
- osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i
kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga
pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania
finansowego.
art.52, ust. 2 Ur
W razie nieprowadzenia księgowości w siedzibie organizacji
jej zarząd jest odpowiedzialny za powiadomienie o tym fakcie
właściwego urzędu skarbowego.
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Opis przyjętych zasad rachunkowości
– polityka rachunkowości

Przez przyjęte zasady (politykę) rachunkowości zgodnie
z postanowieniami art. 3 ust. 1 pkt 11 rozumie się wybrane
i stosowane przez jednostkę, odpowiednie do jej działalności,
rozwiązania dopuszczone przepisami ustawy
i zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.
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Opis przyjętych zasad rachunkowości
– polityka rachunkowości

Dokumentacja przyjętych zasad (polityka) rachunkowości
powinna określać :
1) rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze,
2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w
zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru,
3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
a) zakładowy plan kont,
b) wykaz ksiąg rachunkowych,
c) opis systemu przetwarzania danych,
d) system służący ochronie danych i ich zbiorów,
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Terminy wykonania obowiązków w zakresie rachunkowości
Zakres wykonanych zadań

L.p.

Termin wykonania

1

Data wpływu pierwszych środków do kasy
lub na rachunek bankowy nie wcześniej niż
dzień zarejestrowania

Otwarcie ksiąg rachunkowych

2

Na dzień 1 stycznia nowego roku
obrotowego

Otwarcie ksiąg rachunkowych następnego roku obrotowego,
do 15 dnia nowego roku

3

Do 85 dnia po dniu bilansowym

Zakończenie księgowania dokumentów za grudzień
poprzedniego roku obrotowego

4

Nie wcześniej niż 3 miesiące przed
końcem roku obrotowego, a zakończono
do 15 dnia następnego roku

Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji aktywów z
wyłączeniem środków pieniężnych (np. środków trwałych i
materiałów, należności, zobowiązań)

5

Na ostatni dzień roku obrotowego

Przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych
w kasie

6

Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia
bilansowego

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego (bilans,
rachunku zysków i strat, informacja dodatkowa, obejmująca
wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia)

7

Nie później niż 6 miesięcy od dnia
bilansowego.

Zatwierdzenie przez organ zatwierdzający rocznego
sprawozdania finansowego jednostki

8

Do 15 dni od dnia zatwierdzenia
sprawozdania finansowego

zamknięcie ksiąg rachunkowych roku, za który zatwierdzono
sprawozdanie finansowe

9

W ciągu 10 i 15 dni po zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego za dany rok –
odpowiednio

Złożenie sprawozdania finansowego wraz z uchwałą organu
zatwierdzającego, do urzędu skarbowego i KRS
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Obowiązek wyodrębnienia rodzajów działalności
w rachunkowości organizacji

Art. 10. 1. Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt 2-4:


1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,



2) odpłatnej działalności pożytku publicznego lub



3) działalności gospodarczej



- wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych
działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.



2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego
wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.



3. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku
publicznego organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
określają w statucie lub w innym akcie wewnętrznym.

art. 10. udppiw
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Obowiązek wyodrębnienia rodzajów działalności
w rachunkowości organizacji
Koszty

Wynik finansowy

=

Wynik na działalności
statutowej

=

Wynik na działalności
nieodpłatnej pożytku
publicznego

>

Przychody działalności
odpłatnej pożytku
publicznego

=

Wynik na działalności
odpłatnej pożytku
publicznego

Koszty działalności
gospodarczej

>

Przychody działalności
gospodarczej

=

Wynik na działalności
gospodarczej

Koszty organizacji

>

Przychody organizacji

=

Wynik organizacji

Koszty statutowe

>

Przychody statutowe

>

Przychody działalności
nieodpłatnej pożytku
publicznego

Koszty działalności
odpłatnej pożytku
publicznego

Koszty działalności
nieodpłatnej pożytku
publicznego
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Przychody

Wyodrębnienie rodzajów działalności organizacji w zakładowym planie kont na
przykładzie kont kosztowych
500

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
1

Działalność statutowa pozostała
01

02

2

001

Cel statutowy X

002

Cel statutowy Y

003

Cel statutowy Z

Koszty administracyjne - wg rodzajów
001

amortyzacja

002

wynagrodzenia

003

ubezpieczenia społeczne

004

usługi obce

Działalność pożytku publicznego
01

02
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Koszty działalności statutowej pozostałej

Działalność odpłatna
001

Zadanie X

002

Zadanie Y

003

Zadanie Z

100

Koszty administracyjne

Działalność nieodpłatna
001

Zadanie X

002

Zadanie Y

003

Zadanie Z

100

Koszty administracyjne

Wyodrębnienie rodzajów działalności organizacji w zakładowym planie kont na
przykładzie kont kosztowych

501

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - wg PKD
1
2

3
4
5
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70.31.11

Usługi pośrednictwa w sprzedaży budynków mieszkalnych i
gruntów przyległych

70.31.15

Usługi wyceny budynków i terenów przyległych

70.32.11

Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone
na zlecenie

70.32.12

Usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi
świadczone na zlecenie

Koszty administracyjne

CZĘŚĆ III










Rachunkowość organizacji
Sprawozdania finansowe
Sprawozdanie z działalności fundacji
Sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego
Badanie sprawozdań finansowych
Dowody księgowe – podstawa zapisów w księgach rachunkowych
Przechowywanie dokumentacji finansowej
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Rachunkowość organizacji



Ostatnia nowelizacja ustawy o rachunkowości z 23 lipca 2015 r. przyniosła
szereg bardzo istotnych zmian dla organizacji pozarządowych dotyczących
księgowości.



Będą obowiązywać od 2016 roku.



Nowe przepisy wyróżniają cztery możliwości - cztery typy jednostek.



Wybór sposobu księgowania jednostki nie jest całkowicie dowolny i jest
uwarunkowany wielkością przychodów organizacji.
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Rachunkowość organizacji
Od początku roku 2016 organizacje pozarządowe mogą wybierać spośród
następujących opcji wprowadzonych
w Ustawie o rachunkowości:





Jednostka prowadząca księgowość wg pełnych zasad ustawy
o rachunkowości
Jednostka mała – od 2016 r.
Jednostka mikro – od 2015 r.
Jednostka prowadząca uproszoną ewidencję przychodów
i kosztów – od 2016 r.
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Rachunkowość organizacji

Forma ewidencji księgowej

Podstawa prawna

Sprawozdania finansowe

Obowiązuje

Księgi rachunkowe

ustawa o rachunkowości

Załącznik nr 1 do ustawy

2015

Księgi rachunkowe - forma
uproszczona

art.. 50 ustawy o rachunkowości Załącznik nr 2 do ustawy

2015

Księgi rachunkowe - jednostka
mała

ustawa o rachunkowości

Załącznik nr 5 do ustawy

2016

Księgi rachunkowe - jednostka
mikro

ustawa o rachunkowości

Załącznik nr 4 do ustawy

2015

Ewidencja uproszczona
przychodów i kosztów

art.. 10a Ustawy o działalności
pożytku publicznego i
wolontariacie

Projekt rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie
prowadzenia uproszczonej
ewidencji przychodów i kosztów
…

2016
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Rachunkowość organizacji
1. Jednostka prowadząca księgowość wg pełnych zasad ustawy o
rachunkowości – bez uproszczeń





Do tej pory pełną księgowość prowadziły wszystkie organizacje
pozarządowe, z wyjątkiem tych, które zdecydowały się na zostanie w 2015
roku jednostką mikro.
Organizacja, która zdecyduje się na tę opcję, nie musi podejmować żadnej
formalnej decyzji, np. w postaci uchwały zarządu.
Oznacza to m.in. sporządzanie sprawozdania finansowego, według
najbardziej rozbudowanego i szczegółowego wzoru z załącznika 1
do ustawy o rachunkowości.
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Rachunkowość organizacji
2. Jednostka mała – od 2016 r.
 Jednostką małą może stać się każda organizacja, która za poprzedni rok
obrotowy nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech
wielkości:
 17 mln zł – w przypadku wartości ogółu majątku, obliczanego na koniec
roku obrotowego i podawanego w bilansie, tzw. sumy aktywów bilansu,
 34 mln zł – w przypadku wartości przychodów netto ze sprzedaży towarów
i produktów za rok obrotowy,
 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na
pełne etaty.
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Organizacja musi podjąć formalną decyzję, że staje się jednostką małą
w trybie określonym w statucie, np. uchwałą zarządu.



Ułatwieniem, z którego korzystają jednostki małe, jest nowy i znacząco
uproszczony wzór sprawozdania finansowego wg załączniku nr 5. ustawy

Rachunkowość organizacji
3. Jednostka mikro – od 2015 r.
Jednostką mikro może stać się każda organizacja, która za poprzedni rok
obrotowy nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech
wielkości:
 1,5 mln zł – w przypadku wartości ogółu majątku, obliczanego na koniec
roku obrotowego i podawanego w bilansie, tzw. sumy aktywów bilansu ,
 3 mln zł– w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i
produktów za rok obrotowy,
 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na
pełne etaty.
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Organizacja musi podjąć formalną decyzję, że staje się jednostką mikro
w trybie określonym w statucie, np. uchwałą zarządu.



Taką możliwość mają już od początku 2015 roku przy sprawozdaniach
za rok 2014.



Ułatwieniem dla jednostek mikro jest to, że rozliczają się na wzorze
sprawozdania wprowadzonym załącznikiem 4 do Ustawy o rachunkowości

Rachunkowość organizacji
4. Jednostka prowadząca uproszoną ewidencję przychodów i kosztów – od
2016 r.
Organizacja, która spełnia określone warunki i decyduje się na ten wybór,
może korzystać z wielu uproszczeń:
 nie musi prowadzić pełnej księgowości, tylko uproszoną ewidencję
przychodów i kosztów w układzie pozwalającym na zebranie wszystkich
danych do wypełnienia deklaracji CIT-8
 w ewidencji tej nie ma miejsca na księgowy opis prowadzonych przez
organizację projektów (księgowe wyodrębnienie projektów jest w wielu
sytuacjach obowiązkowe)
 jest zwolniona z obowiązku przygotowywania rocznego sprawozdania
finansowego
 nie musi posiadać polityki rachunkowości
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Rachunkowość organizacji

Możliwość ta dotyczy organizacji, które:




prowadzą działania w sferze zadań publicznych określonych
w art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku,
nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej,
nie mają statusu organizacji pożytku publicznego,
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Rachunkowość organizacji




osiągają przychody wyłącznie z:
 działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek
członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji,
przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
 działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów
i usług,
 tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
 tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub
rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także
odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania,
przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,
w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji
przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których
mowa w pkt d. w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł.
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Rachunkowość organizacji – ewidencja uproszczona

USTAWA z dnia 23 lipca 2015 r.
 o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U.2015.1333)
 Dodaje art. 10 a
 "Art. 10a. 1. Organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek
kapitałowych, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2
prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (…)
 Art. 5 ust.6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych,
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia
społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia
uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, warunki, jakim
powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia
zobowiązań podatkowych, mając na uwadze zakres oraz cel działania
podmiotów prowadzących ewidencję.".
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Rachunkowość organizacji – ewidencja uproszczona




Dz.U.2015.1333
USTAWA z dnia 23 lipca 2015 r.
o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw



Art. 1 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. zgodnie z art. 7 nin.
ustawy.



Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013
r. poz. 330, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014
r. poz. 1118, ze zm.), mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów
i kosztów na zasadach i warunkach określonych w tej ustawie.";
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Sprawozdania finansowe

Każda organizacja ma obowiązek sporządzenia
rocznego sprawozdania finansowego
na dzień kończący rok obrotowy
oraz na każdy inny dzień bilansowy.
Sprawozdanie to składa się z:
- bilansu,
- rachunku wyników,
- informacji dodatkowej.
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Sprawozdania finansowe



W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów
na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego
roku obrotowego



W rachunku wyników wykazuje się oddzielnie przychody i koszty
oraz wyniki za poprzedni i bieżący rok obrotowy



Informacja dodatkowa organizacji powinna zawierać nieobjęte
bilansem oraz rachunkiem wyników informacje i wyjaśnienia
niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki
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Sprawozdanie z działalności fundacji

Wszystkie fundacje mają obowiązek sporządzania sprawozdania
z działalności fundacji.
Podstawą jego sporządzenia jest Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
(Dz.U.2001.50.529)
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Sprawozdanie z działalności fundacji

Sprawozdanie powinno zawierać m.in.:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
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Nazwę fundacji, siedzibę i adres
Nr KRS, datę wpisu,
REGON
Dane dotyczące członków zarządu
Określenie celów statutowych fundacji
Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej

Sprawozdanie z działalności fundacji

7.
8.
9.
10.
11.
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Informację o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem
ich źródeł
Informację o poniesionych kosztach na cele statutowe,
administracyjne, działalność gospodarczą
Dane o liczbie zatrudnionych osób, łącznej kwocie wynagrodzeń,
wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe
i samorządowe

Sprawozdanie z działalności fundacji

 Obejmuje okres roku kalendarzowego.
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Składa się je każdego roku za rok ubiegły



Sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu
fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej



Rozporządzenie nie określa daty przekazania sprawozdania.

Sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego
Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w art. 23 określa obowiązki organizacji pożytku publicznego
w zakresie sprawozdawczości.


Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie
merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów
odrębnych.
(Art. 23. ust.1)



Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji
pożytku publicznego, sporządzają sprawozdanie merytoryczne jedynie z
wyodrębnionej działalności pożytku publicznego oraz podają je do
publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym
sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
(Art. 23. ust.1a)
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Sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego
Art.23
 2. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie
finansowe, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.


2a. Organizacja pożytku publicznego podaje sprawozdania, o których
mowa w ust. 1 i 2, do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający
zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane
podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie
internetowej.



2b. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status
organizacji pożytku publicznego, sporządzają sprawozdanie
finansowe jedynie z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego.
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Sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego



Organizacja pożytku publicznego zamieszcza sprawozdanie
finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności,
w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który
składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie
internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego (MPiPS).
(Art..23, ust. 6)
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Sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego



Organizacja pożytku publicznego, która nie zamieściła na stronie
internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego, w terminie określonym w ust. 6 lub 6b,
zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania
merytorycznego ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2,
nie zostaje uwzględniona w wykazie organizacji pożytku
publicznego, o którym mowa w art. 27a.
(Art..23, ust. 6a)
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Sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego



Organizacja pożytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem
kalendarzowym, zamieszcza na stronie internetowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego, zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie
merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2,
w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego.



… w terminie do 30 listopada roku następującego po roku, za który
jest składane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie
merytoryczne.";
(Art..23, ust. 6b)
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Sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI
SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego
z działalności organizacji pożytku publicznego
(Dz.U.2011.80.434)
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zawiera wzór

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO

Badanie sprawozdań finansowych

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez
biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy
sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno
przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy
badanej jednostki.
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Badanie sprawozdań finansowych

Zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości, wszystkie organizacje
pozarządowe mają obowiązek badania i ogłaszania rocznego
sprawozdania finansowego, jeżeli w poprzedzającym roku obrotowym, za
który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły
co najmniej dwa z następujących warunków:
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Badanie sprawozdań finansowych

a)

b)

c)
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średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło
co najmniej 50 osób,
przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji
finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie
polskiej co najmniej 5 000 000 euro.
suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła w
walucie polskiej równowartość co najmniej 2 500 000 euro,

Badanie sprawozdań finansowych

Minister Finansów rozporządzeniem z 23 grudnia 2004 r.
w sprawie obowiązków badania sprawozdań finansowych
organizacji pożytku publicznego (Dz.U.2004.285.2852)
wprowadził obowiązek badania tych sprawozdań,
nawet jeżeli nie podlegają takiemu badaniu zgodnie
z przepisami o rachunkowości, w przypadkach gdy organizacje te:
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Badanie sprawozdań finansowych

1)

2)

3)
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realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonywania
lub do wspierania zadania publicznego, oraz
otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań
określonych w pkt 1 w wysokości co najmniej 50 000 zł oraz
osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 000
000 zł.

Badanie sprawozdań finansowych

Obowiązek takiego badania dotyczy rocznych sprawozdań finansowych
organizacji pożytku publicznego sporządzanych za rok obrotowy
następujący po roku, w którym organizacje te spełniły
łącznie warunki określone powyżej.
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Badanie sprawozdań finansowych

Zarząd stowarzyszenia lub fundacji zawiera
z biegłym rewidentem umowę o badanie w terminie
umożliwiającym mu udział w inwentaryzacji znaczących składników
majątkowych. Koszty badania sprawozdania finansowego ponosi
badana organizacja.
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Przechowywanie dokumentacji finansowej
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Dowody księgowe :
a.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości – przez pięć lat, licząc od roku
następującego po zakończonym okresie sprawozdawczym
b.
Przepisy prawa podatkowego – dodają do tego 1 rok, ponieważ 5
lat liczymy od roku następującego po roku, w którym złożyliśmy
zeznanie roczne CITZatwierdzone sprawozdania finansowe – trwale
Dokumentacja pracownicza i płacowa 50-letni okres przechowywania,
zgodnie z przepisami prawa pracy
Dokumenty ZUS – do ustalenia świadczenia emerytalnego pracownika

CZĘŚĆ IV






Podatki w organizacji
Podatek dochodowy z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych
dotacji oraz kosztów podatkowych finansowanych z dotacji
Podatek VAT z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych dotacji
Zwolnienia podatkowe organizacji pożytku publicznego
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Podatki w organizacji

Podstawowym obowiązkiem organizacji jest:
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podatek dochodowy od osób prawnych,
podatek dochodowy od osób fizycznych
(w przypadku zatrudniania pracowników),
podatek od towarów i usług

Podatki w organizacji

W przypadku prowadzenia działalności w zakresie produkcji
i handlu:
 podatek akcyzowy,
 podatki i opłaty lokalne,
 opłaty skarbowe (pełnomocnictwo, zaświadczenie
z urzędu skarbowego itp.),
 podatek od czynności cywilnoprawnych
(podpisanie umów cywilnoprawnych, np. umowa
darowizny, pożyczki, spadku, sprzedaży rzeczy
i praw majątkowych itp.)
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Podatki w organizacji

Należy zaznaczyć, że wszystkie czynności związane z postępowaniem
w sprawach podatkowych reguluje ustawa z 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa.
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Podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody wolne od podatku określa art. 17, ust.1 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.
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Podatek dochodowy
art. 17, ust.1, pkt
4) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których
celem statutowym jest działalność:
 naukowa,
 naukowo-techniczna,
 oświatowa,
 w tym również polegająca na kształceniu studentów,
 kulturalna,
 w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 w zakresie ochrony środowiska,
 w zakresie wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i
sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
 dobroczynności,
 ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
 kultu religijnego
- w części przeznaczonej na te cele.
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Podatek dochodowy

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 marca 2015 r., II FSK 910/13
Organ odwoławczy wyjaśnił, iż dla możliwości nabycia prawa
do zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.
uprawniające do niego cele muszą nie tylko wynikać ze statutu,
lecz równie istotne jest aby miało miejsce rzeczywiste
prowadzenie tego rodzaju działalności.

88

Podatek dochodowy

6c)
dochody organizacji pożytku publicznego,
o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
- w części przeznaczonej na działalność statutową,
- z wyłączeniem działalności gospodarczej,
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Podatek dochodowy

40) składki członkowskie członków organizacji politycznych,
społecznych i zawodowych
- w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą,
47) dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki
samorządu terytorialnego,
z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w
zakresie określonym w odrębnych ustawach,
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Podatek dochodowy

48) kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały
środki na ten cel z budżetu państwa,
z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w
zakresie określonym w odrębnych ustawach,
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Podatek VAT
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Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u
których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku
podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się
kwoty podatku.
Art. 113. ust. 1.
Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej
dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od
podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku
dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
Art. 113.ust. 2.

Podatek VAT

Art. 29a. 1. Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5,
jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów
lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od
nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi
dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze
mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub
usług świadczonych przez podatnika.
Wpływ na cenę oznacza obniżenie ceny świadczonych usług lub
dostarczanych towarów w stosunku do dotychczas stosowanych cen.
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Podatek VAT
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Rozdział 2
Zwolnienia od podatku oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień
§ 3. 1. Zwalnia się od podatku:
1) dostawę towarów, z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 1
do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz.
752), dokonywaną przez organizację pożytku publicznego, jeżeli towary te
zostały nabyte przez tę organizację pożytku publicznego:
a) w drodze darowizny otrzymanej w związku z prowadzoną przez organizację
pożytku publicznego zbiórką towarów, z przeznaczeniem na realizację celów
publicznych i religijnych,
b) za środki pieniężne pochodzące z ich zbiórki prowadzonej przez organizację
pożytku publicznego, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych i
religijnych;
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania
tych zwolnień Dz.U.2013.1722

Zwolnienia podatkowe organizacji pożytku publicznego

Na podstawie art.. 24, ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie, organizacji pożytku publicznego przysługuje zwolnienie od:
1. Podatku dochodowego od osób prawnych
2. Podatku od nieruchomości
3. Podatku od czynności cywilnoprawnych
4. Opłaty skarbowej

5. Opłat sądowych

w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.
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Dziękuję za uwagę
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tel.: 501 367 242
e-mail : anna_kb@O2.pl

